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Sparpaket!
Det har varit många "chocker"den senaste tiden och ordet "chock" har val snart förlorat sin styrka.
Vi vill inte bidra tili devalverinyen av våra svenska styrkeord men viii fästa din uppm~ïksamhetpa
en samling verkligen fina paketbjudanden i dessa ProgramNyheter. Intresserad av bra kompdatortR

Bladdra fram till vara TopSpeederbjudanden. Kalkyprogram? Se "Grandsiam"-priserna pA nya
Quaam Pm for Windowdiisammam ; m d s e n ~ t p i 3 O S - v e r s i o n !Grafikprogrammenng? Umyttja inmduktionserbjudandena.p4 nyaMultiGrap3rics.:l.5. :.

Nyheter
Vi har många nyheter i dessa ProgramNyhetr. MultiGraphics 1 .S, Quattn, Pro for Windows, Paradox Engine 3.0, ObjectVision Pm, TurboPower molboxar för Windows, Dynarnic Memory Control

m fl.

Gamla godingar
Vi vill ocksa påminna om nAgra ridigare beskrivna program som inte har mist sin aktualitet.
Stacker 2.0 - fordubblar fortfarande harddisken! 40MB blir 80MB,80MB blir 160MB,24OMB blir
480MB,om. Kompatibel med DOS och Windows.

Dr Solomons Anti-Vinis Toolkit. Vinisskyddet behövs mer in nilgonsin. Virusmamilirerna fmslipar sin teknik, men Dr Solomon ligger inte långt efter. Se till att du har senaste versionen!

DATABITENS BBS
Nu kör DATABITENS BBS igång. Den är spfickad med information, tips, exempelprogram, "shareware" med tonvikt pA programmeIingssprAk (Borland. Microsoft, TopSpeed), toolbxar (DATAB ITEN, TurbPower, Blaise ,GreenLeaf, m fl), Borlandprodukter ( Q u a m , Paradox, ObjectVision).
DOS och OSIG!-program m m. En del areor ar öppna &r alla kunder, medan andra endast Oppna
för dig som har köpt motsvarande produkt f f i DATABITEN. Dessutom finns serviceareor för vissa
produkter med &n hetaste informationen för dig som har tecknat DATABITENS se iviceavtvtal.
I DATABITENS BBS finns ocksa meddelandeareor dar du kan stäila frågor. lösa problem
kunder, skapa direktkontakter med likasinnade osv.

at

andra

Om du har vart serviceavtal bör du redan ha fAtt registmingsfornuli4ret. I annat fall far du det med
leverans från DATABITEN.

&ta
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Svenska elever
plockar guld!
De s e n s k a eleverna i den internationella Dataolympiaden i programmering placerade sig mycket bra i
fmaLomgAngen, som i Ar avhölls i den tyska huvudstaden Bonn. Elever firån 46 nationer deltog (23 nationer förra Aret). Tävlingarna sker såväl individuellt som nationsvis. Varje nationslag omfattar maximalt
fyra deltagare.
I den individuella tävlingen
lyckalies tv4 svenska elever erövra guldmedaljer, nämligen
Fredrik Huss och Niklas E6n.
En silvermedalj gick till Marcus
Comstedt och Jesper Nilsson
tog en hedervärd bronsmedalj.
Ett k l t fantastiskt resultat tycker
vi, ~h gratulerar det svenska
de l ta; m a .
L

I mtionsstriden placerade sig
Sverize på tredje plats (av 46
disl~,snationer) vilket ocks5

detta är en mycket stor framg4ng. SA har &g tätplatserna i
nationsstriden ut:
1. Kina

2. Thailand
3. Sverige
4. Sydkorea
5. Vietnam
6. Tyskland
7. Ryssland
8. Tjeckoslovakien
9. Argentina

10. Ukraina
11. USA

Sverige dyker allts4 upp som
den europeiska "katten" bland dc
sydostasiatiska "hermelinerna".
Notera oc:ks4 att USA Sterfinns
p4 först l l:e plats!
De svenska deltagarna kvalificerade sig i de svenska uttagningstävlirigma som Arligen halls i
dc svenska gyninasieskolorna.
Tavlirigssp~fkct%rTurbo Pascal.

Nyheter i korthet
Visual Basic
för DOS
Den populära interaktiva programrnenngsmiljön for Windous finns nu ockdi i DOS-version. Hög flyttbarhet mellan
appl~kationer skrivna for DOS
resp Windows. Helt kompatibel
med QuickBasic.
Med Visual Basic Professional

Edition far du dessutom en optimerande kompilator, integrerad
datahashantering, inbyggd diagram- och grafiktoolbox samt
samma typ av overlay hantering
som hos Microsoft C/C++.

Visual Basic Professional
Edition: 2795:- (rek 3300:-)

Windows NT nu i öppen
betatestning
Microsofts nya 32-bitars operativsystem Windows NT ("New
Technology") är nu under betatestning. Alla intresserade kan
delta för en lag kostnad. Kontakta oss för mer information.

Stony Brook
Pascal+ 6.1
-

-

-

-

-

-

Sparpriser:
\'isual Basic DOS: 1225:(rek 1150:-)
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Den optimerande Turbo Pascalkomua tibla kom~ilatomPascal+
f r h ' ~ t o n ~ ~ rsiapps
m k snart i
version 6.1. Den nya versionen
ar snabbare och krymper

kodstorleken ytterligare jiimfört
med version 6.0. Dessutom ing4r
en helt ny suverän virtuell overlayhanterare som t om gör det
möjligt att exekvera kod i EMSminnc. Mycket enkel att anvanda.
Med Pascal+ kan du omkompilera din befintliga Turbo Pascalkod och avsevärd förbättra prestanda och krympa prognmstorleken. Utan modifiering av kallkoden! Dessutom kan du l a k a
med standard objekt- och LIBfiler.
Om du har DATABITENS
PLUS-toolbox till Turbo Pascal
far di1 dessutom en omkompilerad version till Pascal+. Aven
MultiGraphics finns i Pascal+
version.
Sparpris: 2675:- (ord 2995:-)

IDKINI~I'I'EW

MultiGraphics 1.5

%

Nya version 1.5 av IIATABITENS grafiktoolbox MultiGraphics finns snart för leverans. MultiGraphics 1.5 har blyggts ut med en rad finesser som ytterligare förenklar
och förstärker grafikprogrammeringen. MultiGraphics 1.5 har stöd för an fler utenheter och stödet för "gamla" utenheter har ytterligare förbättrats.
Kort sagt - MultiGraphics 1.5
öppnar dörren till en vädd av nya
möjlig heter!

Flera versioner
MultiGraphics 1.5 och MultiGraphics P r o 1.5 (motsvarar
MultiGraphics Plus) finns för närvarande i versioner anpassade till
Turbo Pascal 5.0, 5.5 och 6.0,
StonyBrook Pascal+, TopSpeed
Modula-2 3.0 och TopSpeed
C/C++ 3.0. Varje version har sin
egen språkanpassade handbok.

Har är de viktigaste nyheterna:

Snabbba
heltalskoordinater
Tidigare flyttalsbaserade världskoordinater i MuItiGraphics
kompletteras nu med snabba, heltalsbaserade logiska koordinater i
intervallet 0..10000 (som kan
andras till godtyckligt,. heltalsin-tervall inom -32767..32767).
Genom att programmera grafiken
mot en tänkt logisk utenhet, nar
man hardvaruoberoende vad det
galler utenhetens upplösning utan
att dra iied hastigheten genom
tidsödande fly UalsbeCiningar.

Zoomning av bilder
och zoomkopiering
Med ZoomVirtScr kan innehallet i virtuella skärmar zoomas upp
och ned vid kopiering. Med
Zoomimage kan ocksi bilder
zoomas. Zoomfaktor kan sättas
individuellt for horisontell och
vertikal riktning. Viti förminskning kan bildpunkter kombineras

med valfria ritmoder för att k v a ra SA mycket som möjligt av originalbildens information.
Med den nya zoomningsfunktionen kan t ex samma PCX-bilder
användas oavsett vilken utenhet
de presenteras pA (EGA, VGA,
SuperVGA, skrivare, etc). Anpassa enkelt storleken horisontellt
och vertikalt med ZoomIm age.
Eller skala om skärmdumpar SA
att de täcker ett helt A4-papper,
osv. Observera a u aven bildernas
aspektförhallande kan ändras \,ilket löser problemen med att dela
bilder mellan t ex EGA, Hercules
och VGA samt utskrifter till
matrisskrivare.

Bezierkurvor
Bezierkurvor har blivit ett standardverktyg i CAD-sammanhang,
därför att denna familj av kurnor,
uppkallade efter den franske matematikern Bezier, ar väl ägnad
att skapas och modifieras interak-

p
-
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tivt. Bezierkunor ger mjuka c c h
"naturliga" kurvbagar o c h med
ratt teknik kan de ocksa kraknas
och ritas mycket snabbt.
Bezierkurvor kan avändas som
som alternativ till linjetag @olylines) och polygoner. Dzssutom
kan fonter och symboler byggas
upp av Bezierkurvor, \milliet e r
mjukare böjar i tecken c c h .,mboler, cch gör sig bättre 1 id skalning och andra transformauoner.

Skapa fonter och
symbol bibliotek
MultiCraphics 1.5 innehaler
procedurer för att b y g g egna
fonter cch symbolerbibliotek.
Tecken och symboler kan beskrivas som bitmappar, linjedg, polygoner eller kzierkunor o c h
knytas till fontrr eller syrr,tmlbibliotek. Dessa kan senare sparas p2
disk. PA sa a t t kan fonter och
symboler byggas upp steg för
steg. Du kan hämta förlazor från
Tfn 026-25 64 93
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tidigare fonter och symbolbibliotek.

Stöd för
fullfärgskärmar
MultiCraphics 1.5 har nu kapacitet för att utnyttja utenheter med
fullfärgskapacitet (vanligen 16bitar eller 24-bitar per pixel).

Förbättrad
matchning av färger
Ny, förbättrad algoritm för att hitta bästa möjliga f a g @ en given .
utenhet som motsvarar önskad 7
R G B - f e (MatchForeground och
hlatchBackground).

Ritlistor
Med ritlistor (display lists) blir
det möjligt att "spela in" grafikoperationer samtidigt som de utförs för att senare spela upp samma ritsekvens på &tt. 1 n b l a d e
ritkomni~ndoni ritlistor kan bearbcus (genom t ex skalning och
andra transformationer, fargbyten, borttagning och tillägg av ritoperationer i listan, ändrad startpunkt, etc) innan de spelas upp pA
nytt. Ritlistor är fönsterorienterade varför varie fönster kan ha sin
egen aktiva ritiista. Inspelade ritkommandon i ett fönster kan spelas upp i ett annat fönster, t om
pA en annan skärm (t ex inspelning pS synlig skärm och uppspelning pA virtuell skarm) eller
utenhet (t ex inspelning pA synlig
skarni och uppspelning till prin-.
ter).
Om inspelning har gjorts med användning av logiska koordinater
eller världskmrdinater anpassas
uppspelning automatiskt till uppspelningsfönstrets
inställning.
Detsamma gäller om farger har
valts med RGB-kommandon. Vid
uppspelning anpassas atergivningen automatiskt till det nya
fönstrets färgkapacitet.
Ritlistor kan ocksa skapas direkt
utan föregaende inspelning. Ritlistor kan sparas och läsas från
disk, vilket gör det möjligt att
skapa bibliotek av portabla ritobjekt.
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Ritlistor kan användas för a u
automatiskt rita om delar av sk&.men ("paintW-funktionen)som har
skymts av e u annat objekt, nair
bakgmnden senare friläggs.

Alla drivrutiner för skrivare klarar ntii ocksa liggande utskrift
(landskapsmod).

Emulerar BGI-grafik

Utökacl dokumentation med bl a
principer och teknik för att skapa
animerad grafik. Stort antal programexempel.

MultiCraphics 1.5 emulerar
Borland Graphic Interface (BGI),
dvs den g m f i i o d u l som ing%r
som standard i Turbo Pascal, Turbo C/C++ och Borland C++.
BGI-kommandon kan blandar;
fritt med MultiGraphicskommandon. Deua underlattar ateranvandningen -av g r a f h t i n e r och
program som tidigare har skrivits
med BGI-kommandon.
Vid BGIemuleringen kan alla
drivrutiner i MultiGraphics användas fritt. Det innebär att BGIprogram nu kan köras mot SuperVGA, i 256-fargers moder och
mot skrivare och pennplotters.
BGI-emuleringen ar fonsteronenterad. Det ar darfor möjligt att
flytta ett fullskiinnsorienterat originalprogram till ett MultiGnphicsfönster eller a u samtidigt
hantera flera parallella BGI-"världar" med olika uppsättning av ritpositioner, textfonter, fager, etc.
BGI-emuleringen kan använda
d v ä i Borlands sueckfonter sorri
MultiGraphics raster- a h konturfonter.
BGI-emuleringen gör det möjligt
att enkelt omdingem bildskärm.sorienterade-- grafik till skrivare
eller au bygga in skärmdumpning
i ett befintligt grafikprogram.

Fler och bättre drivrutiner
I MultiCraphics Pro 1.5 ingbr
nya drivrutiner för Super-VGP,
(Trident 8900C), Canon Laserprinter, HP Painflet, HP DeskJet
(inkl 500 och lärgskrivareri
500C). Sedan tidigare ing9r CGA,
EGA, VGA, Hercules, IBM-skrivare, Epsonskrivare, NEC-skrivare och kompatibla, och i Mul.
ticraphics Pro aven Super-VGP,
(TSENG, Video-7), 85 14/AHf'
LaserJet-kompatibla och HPGLkompatibla pennplotters.

Animering

Multi(;raphics ar v& IAgprisversion fijr dig som endast nyttjar
MultiGraphics för eget bruk.
Denna basversion understödjer
CGA, %A, VGA, Hercules och
matrisskrivare.
MultiGraphics P r o är den fullsiändiga versionen med kommersiella rattigheter att sälja applikationer byggda med MultiGraphics, !;amt slöd för SuperVGA,
8514/A, laserskrivare, bläckstraleskrivare och pennplotters.
hlulti(;raphics Skol: Sarrirna innehS11 a m i MultiGraphics Pro
men utan kommersiella rattigheter.

Introduktionspriser:
Mu1tiC;raphics:
1475:-)

1250:-

(ord

Mu1tiC;nphics Pro: 2195:- (ord
2825:-:)
MultiGraphics Skol: 995:-

Uppdateringar
Mu1tiC;raphics l .x -> MultiGraphics 1.5: 625:Mu1tiC;raphics Plus 1.x -> MultiGraphics Pro 1.5: 750:Mu1tiC;raphics 1.x -> MultiGrdphics Pro 1.5: 1250:
MultiCiraphics Skol 1.x -> MultiGraphics Skol 1.5: 525:-
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Quattro Pro
for Windows

%

Färska Quattro Pro for-Windows-fran-BORLAND sätter en ny standard for kalkylprogram i allmänhet och ffjr 'Windowsmiljön i synnerhet. Ett kraftfullare och enklare
kalkylprogram har aldrig tidigare skådats! Oöverträffad kompatibilitet med andra
program och kalkylprograrn! Missa inte vårt "grandslam" erbjudande!
Systemkrav:
3861486-dator
DOS 3.3 eller senare

'* Windows 3.0 eller 3.1

Allrnsn sjahdeklaration 1993

Minst 2MB fritt minne (efter att
Windows har startat
5
6

Uppginerfor sambeskanning
Ensamstaende

Kompatibel med alla nätverk
som stöds av Windows

11
12
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Här är nyheterna i Quaiitro Pro
for Windows!

16

l b Kostnadsersatiningar

Suveränt kalkylprogram

ig

2aAll l : 4000 (max 10%)

Minst 10MB ledigt hanjdiskutrymme

a d <Diagram

Forsakringskassan

Summa pr,

Först och främst är Quattro Pro
for Windows ett suvedint kalkylprogram med alla de beräkningsfunktioner, makromöjligheter och edileringsmöjligher som
du önskar dig. Ett myck.et stort
antal fardiga funktioner i n s k ,
samt omfattande optirneringsmöjligheterr ("hmm, hur kan jag
maximedminimera..") nied flera fria variabler, regressionsanalys med flera variabler, matrismultiplikation och invertering
m m.

Blädderblock
Direkt Quattro Pro for Windows laddas ser du skillnaden Quattro Pro använder en ny revolutionerande blädderblocksfilosofi ("Notebooks") dar varje
kaikyl kan delas upp i ett antal
DATABITEN AB
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kalkylsidor som lätt plockas
fram med hjälp av ett tumgrepp.
Detta gör kaikylerna mer överskådliga, bättre strukturerade och
mycket lättare att hitta i.
En bladderblockskalkyl kan innehalla upp till 256 kalkylsidor.
Varje kalkylark är fortfarande
lika stort som en traditionell kalLy1 (8192 rader, 256 kolumner)
s3 storleken pA en kalkyl är i
praktiken obegränsad.
Bladderblock kan länkas (upp till
63 st) vilket ytterligare förstärker
kranvändnings- och stniktureringsmöjligherna,
hlan kan t ex iägga data pA en
kalkylsida, makron pA en annat

68 986

och kräkningar p2 en tredje.
Eftersom varje kalkylklad kan
ges eu meningsfullt namn, blir
det mycket Iauare att hitta och
rnodifizrd kaiky lerna.

Menyer for att
inspektera objekt
Alla objekt i Quattro Pro for
\\'indows kan inspekteras ("Object 1nspector"j och modifieras
med hjälp av tillhörande menyer
som öppnas med ett enkelt klick
pil musens hogerknapp. Sorn
"objekt" räknas individuella kalLylceilzr, tumgrepp, block, kalkylark, blädderblock och Quatuo
P m självt.

Tfn 026-25 64
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Quattro Pro for Windows
Snabbval

* dBASE, @B2, DBF)

objektinspektören kan olika gmfikelement modifieras omg9ende. Du kan skapa bildvisningssekvenser med ett stort antal effekkr.
~.

Med

snabbvalsrader ("Speedkan
utföras blixtsnabbt utan att gA via
menyer. Snabbvaiskommandona
ar sammanhansberoende och kan
modifieras efter egna önskemal.

Reflex (RXD, R2D)

Bildformat
BMP, CGM, CLP, EPS, GIF,
PCX. PIC och TIF.

Länkade objekt
Du kan bygga in OLE-objekt
(Windows 3.1) från andra Windowsapplikationer direkt i din
kaikyl. Beroende p i vika OLEsetverprogram du har i just din
- .Windowsmiljö. (PaintBrush och
Sound ingår som standard) kan
du koppla objekt som skapas och
underhalls av andra applikationer
direkt till din egen kalkyl. Det
kan galla bilder (t ex CorelDraw,
Paintbrush), text från ordbehandlare (t ex Microsoft Word for
Windows), ljud etc.

Snabbvalsknappar ("SpeedButtons") kopplas till makron och
kan placeras var som helst p i
kaikylaket
Med snabbformateringen ("SpeedFormat") kan utseendet p i en
hel kalkyl ändras och ges en professionell touch. MAnga fdrdiga
snabbformat ingar.
Bygga egna gränssnitt
Med Interface Builder kan du
skapa egna dialogrutor, menyer,
snabbvalsrader och snabbvalsknappar. Interaktivt knyter du
dcssa clemcnt till din applikation
utan specifik makroprogramme-

Fleranvändare och nätverk
Quattro Pro for Windows har
natverksstödet inbyggt (ink1 en
användare). Du bygger enkelt ut
för fler användare med Quattro
Pro for Windows LAN-paket
(ett LAN-paket per varje extra
använclare).
0emotstL)ndliga
introduktionserbiudanden!
Trots att Quattro Pro for Windows direkt kvalificerar in sig
som det ledande kalkyprogramrnct p:, marknaden kan du skafra
programmet till ett mycket 19gt
intmdiiktionspris. Se har:

Quattro Pro for Windows fungerar ocksa som SAVADDE-klicnt .mm DDE-servcr och h i n
darfor skapa lankar till andra
Windows-a~~likationer med

-.--

Qua~troPro for Windows: Rek
nypris 3190:-

Database Desktop
Med Quattro Pro for Windows
kan du direkt arbeta med Paradox och dBASE-filer utan att
lämna kaikylprogrammet. I inbyggda Database Desktop ingAr
aven Borlands "Query By ExampleM-teknik (QBE) som gör
det mycket lätt att stalla-databasfragor med hjäip av --exempel.
Database Desktop har ett palitligt
fleranvandarstöd i nätveksmiljöer med pasuhning
och automatisk uppdatering av
data hos alla anvandare.

...

Oöverträffad kompatibilitet

Quattro Pro WinDOS
"grandslam"

Quattro Pro for Windows kan
hantera ett ston antal filformat
for kaikyler, databaser och bilder. Har ar listan över de format
som Quattm Pro klarar:

I "grandslam" ingAr både
Quattro Pro for Windows och
Quattro Pro for DOS 4.0.
Skolpriser

Kalkyprogram
-

Quattm Pm DOS (WKQ,WQl)
ink1 makron
Lotus 1-2-3 (WKS, W K L ,WK3)
inkl makron
Allways (ALL)

Grafik och presentation
Quattro Pro for Windows har
35 olika diagramtyper (2-D och
3-D) med en mangd variationsmöjligheter. Med det inbyggda ritverktyget kan du lagga
till linjer, boxar, pilar m m. Du
kan Iagga till bilder (från
Quattms eget bildbibliotek eller
andra bildformat), modifiera paletten for att skapa olika effekter,
lagga olika bakgrundsmönster
(t ex "trä", "metall", etc). Med
DATABITEN AB
Box 115, 81 1 22 SANDVIKEN

3490:-

I~~~~~

WK,

Quattro Pro WinDOS
"grancLslam" 4 anv:

2000:-

QPro x.x -> Quattro Pro for
Windows
990:-

WR~)

QPro x.x -> Quattro Pro
WinCiOS "grandslam" 1490:-

Surpass (WKP)
VisiCalc (DIF)

Annat kalkyprogram -> Quattro
Pro fo~rWindows:
1190:-

Multiplan (SLK)
Excel (XLS)

.

990:-

Uppdateringar

pMT,
FM3j

.symphony

Quattro Pro WinDOS
"grancklam" l anv

Annat kalkyprogram ->
Quattro Pro WinDOS
"grandslam":
1490:-

Databaser

paradox 4.x @B)
-.
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Höstens stora
TopSpeed-kam
Clarions TopSpeedkomipilatorer erbjuder en mycket val fungerande flersprAksmiljö för Modula-2,
Pascal, C, C++ och as:;ernbler. Nu har du chansen att skaffa en komplett flersprAksmiljö till ett
kraftigt reducerat karnpanjpriss.ornviatarbetati samarbete med Clarion.
Alla kompilatorer delar en gemensam integrerad miljö, har en
gemensam
projekthantering,
gemsensam optimerande slutkompilator, gemensam länkare,
gemensamma kompileririgsdirektiv (pngma), gemensami: objektfilsformat och bibli~teksf~ormat
Det är mycket lätt att anropa kod
skriven i ett sprak fran (:tt annat
sprak. Vi har använt tlenria teknik
vid bl a utvecklingen av var
PLUS-toolbox till C/C++ och
MultiGraphics till C/C++. Eftersom alla sprak använder samma
slutkompilator spelar det heller
ingen ;o11 ur kodkvalitetssy npunkt viket språk man väljer alla sprak ger lika bra kod!

Flexibel
parameteröverföring
Genom den fullständiga friheten
vid parameteröverforing till procedurer och funktioner (stack
eller register, C- eller pzscalordning, val av register, etc) ar det
Iatt att "interfaca" kod genererad
av andra kompilatorer irller assembler.

Följer standard
TopSpeed C, C++ och EJascal ar
ocksa de mest standardiserade
kompilatorerna pA marknaden.
TopSpeed C och TopSpeed Pascal 2r helt kompatibla med resANSI/ISO-standarder.
pektive
TopSpeed C++ följer helt AT&T
2.1. Eu intressant tillagg ar stödet
för processhantering i C, C++ och
Pascal (standard i Modula-2) som
gör det mycket enkelt au skriva
DATABITEN AB
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egna multitaskingbaserade applikationer.

Hög kodkvalitet
Kodkvaliteten är mycket hög. Här
ett exempel:
I MultiGraphics 1.5 ing& zoomningsrutiner. Den första versionen
skrevs och testades i hlodula-2
före slutoptirnering direkt i assernbler. Faktum ar att vi i rnanga
fall endast lyckades öka prestanda marginellt vid omkodningen i
assembler...ett gott betyg!

OOP med SmartLinking
TopSpeed C++, TopSpeed Modula-2 och TopSpeed Pascal har
alla stöd för objektorienterad programmering med multipla arv.
De är ensamma om att kunna rensa bort oanvända virtuella metoder i objekt (SmartLinking) viket
-reducerar - programstorleken for
objektorienterade program dramatiskt

Modul uppbyggt
TopSpeedspråken
finns
i
DOSIWindow sversioner
och
OS/2-versioner. Hela TopSpeedfamiljen ar moduluppbyggd d&
du kan komplettera med delar efterhand. Ett minimum för att
komma i g h g ar TopSpeed Enviroment (integrerad miljö, debugger, projekthantering) och en
TopSpeed kompilator (Modula-2,
Pascal, C eller C++). Du kan bygga p3 med fler kompilatorer efterhand.
Vi rekommenderar också TopSpeed Techkit som innehaller

assembler, overlay- och DLLhantering (aven under DOS),
Window sstöd, Post-Mortem debugger, Profiler m m. Techkit ar
gemensam for alla språk och operativsystem.
Plled tillaggspaketet TopSpeed
DOS Extender kan den integrerade miljön arbeta i skyddad mod
rricd nast intill obegrilris~idininneskapacitet och du kan tillverka
egna applikationer so111 gar i
skyddad mod, med battn: s~abilitet och minnesanvändning. Sava1
kod som data kan direkt utnyttja
hela internminnet plus hbddisken
genom den inbyggda virtuella
minneshantenngen (behöver ingen speciell programmering). DOS
Extendern kdver 286-processor
eller senare. Den ar kompatibel
med
minnesstandarder
som
DPMI, VCPI och XMS. Om en
minneshanterare av nämnd typ
finns for handen vid uppstartcn
av ett program, anvands denna. I
annat fall används en egen inbyggd minneshanterare. Program
kompilerade med DOS Extendern
anpassar sig allts9 till den miljö
de körs i.
Med TopSpeed DOS Extender
kan du ocksa kompilera OSl2program (de kan dock bara köras
inifrh OS/2).
DOS Extendem kriver att du har
TopSpced Envirorncnt %r DOS
3.02 och niinst er1 TopSpcedkompilator.
Rogue Wave Class Library ar
ett omfattande klassbibliotek till
TopSpeed C++ med SmalltalkTfn 026-25 64 93
Fax 026-25 36 41

TopSpeed...
liknande klasser för kollektioner
(inkl stack, kö, listor m m). Btree filhantering, strängnitiner,
samt klasser för matematiska
opera tioner (matriser/ekvationssystem, statistiska funktioner,
komplex arilmetik, FFT, minstakvadrat m m)
Modulerna TopSpeed Modula-2
SourceKit, TopSpeed Pascal
SourceKit, TopSpeed C SourceKit samt TopSpeed C++ SourceKit innehåiler kallkoderna till
respektive run-time bibliotek. Ett . .
m&te om du vill skräddarsy egna
minnesmodeller och anpassa dig
till externa kompilatorer (t ex
Microsoft).
Vi rekommenderar naturligtvis
ocksa våra egna toolboxar, M-2
PLUS 3.OlC PLUS 3.0 och MultiCraphics/MultiCraphics Pro
1.5 till Modula-2 resp CK++.
DATABITEN ger fullstandig tek-

nisk support p9 alla TopSpccdprodukter.

Priser

Extender som normalt kostar
1750:-.
TopSpeed Enviroment och TopSpeed-kompilatorerna finns i specifika versioner för DOS och
OSP. DOS Extendern anvands
enbart under DOS. Ovnga moduler ar gemensamma för DOS och
os/2.
Nu kan du emellertid

Hamstra
TopSpeed-moduler!
3 st för 1695:I'(ord 2850:-)
4 st för 2095:- (ord 3800:-)

5 st för 2375:- (ord 4750:-)
6 st för 2565:- (ord 5700:-)
(TopSpeed DOS Extender räknas som tvA moduler).

Extra bonus
Vid köp av minst 5 TopSpeedmoduler får Du utan extra kostnad DATABITENS PLUS-toolbox (Modula-2 eller C-version)

Har är riagra förslag:

Startpaket:
DOS eller OS/2 Enviroment,
DOS eller O S P kompilator, TopSpeed Techkit (3 moduler).

Du är en flerspraksorienterad entusiast:
DOS eller OS/2 Enviroment,
DOS eller OSn-kompilator C,
C++, Pascal, Modula-2 och
Techkit (6 moduler). PLUS-molbox pA köpet!

Du vill jobba med stora progam under DOS:
DOS Enviroment, en DOS-kompilator, Techkit och DOS Extender, TopSpeed SourceKit till
kompilatorn (6 moduler). PLUStoolbox pA köpet!

Du vill jobba under saval
DOS som 0S12:
DOS och OS12 Envirornent, cri
DOS- och OSP-kompilator,
Tec hkii., TopSpeed DOS Extender (7 moduler). PLUS-toolbox
pa köp:t!

Normalpriset för varje TopSpeedmodul ar endast 950 kr (exkl
moms) utom för TopSpeed DOS

Minnet fullt?
Vara arbetsmiljöer blir alltmer komplicerade med DOS-minnet snart fuillbokat :av minnesresidenta program och device drivers. Ett visst andrum har givits i och nied att den iivre minnesarean liar öppnats
upp av minneshanterare som 386-MAX, QEMM och DOS 5.0, men endcasttillfälligt.
En svaghet i funktionen hos alla
device dnvers (laddas i CONFIG.SYS) men ocksa merparten
av de minnesresidenta programmen ar att de ar svåra att avlagsna från minnet när de val har installerat sig. Sa behövs t ex en
scannerdrivrutin bara vid scanning, men blockerar permanent
en del av minnet.
Detsamma galler drivrutiner för
CD-ROM, bildskärmar, natverk,
mus, etc.

DATABITEN AB
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Med Dynarnic Memory Contro1 kan du installera och
avlägsna device drivers och minnesresidenta program utan att ha
flera uppsättningar av CONFIG.SYS eller omstart av datorn.
Device drivers kan laddas dynamiskt utanför CONFIG.SYS,
t om via BAT-filcr. När du exempelvis behöver din scanncrapplikation kan du allts2 köra en
BAT-fil som först installerar device drivem för scannern, sedan

scannerprogrammet och slutligen ,avlagsnar drivrutinen nar
scanningen är avslutad.
Dynamic Meniory Control
upptar endast 1.5 KB av minnet
och k.an utnyttja saväl det konventionella minnet (under 640
K) som det övre minnet.
Pris: 625:-

Tfn 026-25 64 93

Fax 026-25 36 41

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 riy nesurseditor.
Med TPW 1.5 kan du- skriva.
Windowsapplikationer
helt
och hallet i Pascal. Assemblerkod kan användas för tidskritiska programdelar mecl den
inbyggda assemblem.

Wind0ws 3.1 stöd
Turbo Pascal for Windows har
eu kompleu stöd för att tiillverka
Windows 3.1 applikationer Microsoft SDK etc behbis inte.
Samtliga 3.0 och 3.1 API-funktioner i Windows kan anropas
direkt f r h Pascalapplikationer.
TPW 1.5 understöder Windows
3.1-nyheter som multimedia,
True Type-fonter, Pen Windows, Object Linking and
Embedding (OLE) samt Dynamit Data Exchange (DDE),
Multiple Document Interface
(MDI) och Dynamic Link Libraries (DLL). Med TPW 1.S följer
en rad exempelprogram som
illustrerar de nya möjligheterna i
Windows 3.1.

Förbättrad utvecklingsmiljö
Som tidigare kan du ediu:ra och
kompilera pascalapplikationer
direkt f r h den integrerade miljön - med Turbo-fart!. Ti'W 1.5
har nu fargkodad syntax, vilket
gör det lättare att överblicka programstrukturen och leta sig fram
i programtexten.
Ny tt i TPW 1.5 ar ocksil SpeedBar, som ar en knapprad imed de
vanligaste menyvalen, vilket
snabbar upp arbetet med mus.

DATABITEN AB
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_Ny-resursedit0.rI TPW 1.5 ingår Borlands egen
resurseditor, Resource Workshop, som jämfört med den tidigare Resource Toolkit är bade
snabbare, kraftfullare och enklare au använda. Med Resource
Workshop tillverkar och underhaller du alla Windowsresurser
som dialoger, menyer, ikoner,
fonter, bitmappar, skräddarsydda
kontroll-r. etc.

Turbo Debugger
I TPW 1.5 paketet ingar Turbo
Debugger for Windows som nu
ar helt kompatibel med Windows 3.1. Turbo Debuggem ar
ovärderlig vid felsökning i Windowsapplikationer. Den har
finesser for avlusning av
DLL:er, kan satta brytpunkter pa
WIndowsmeddelanden, tillater
(begränsad
baklangesexekvering) m m.
Till Turbo Pascal for Windows
finns ocliså svenska handböcker (Användarhandbok o Programmenngshandbok).

Sparpriser
TPW 1.5 eng: 1625:(rek pris 1890:-)
med eng & sv
z750r(rek pris 2490:-)

TPW Proffspaket
Vart populara Proffspaket ger
dig en flygande start rried
Windows~>rogr,triiiiizriiigcri.
I Prof'fspakc~cti n g r : .

+ TPW 1.5 (ink1 sv dok)
+ ObjectGraphics
(grafikbibliotek)

+ Tom Swan:
Programming T u h Paxal for
Windows (lärobok)
Paketsparpris: 3250:(rek pris 4425:-)

Uppdateringspriser
TPW 1.0 -> 1.5: endast 490:(skicka in originaldiskar).
Nyhet
Turbo Pascal DOS -> TPW 1.5
endast 1290:T P DOS -> TPW 1.5 ni svensk
dok endast 1490:Komplettera till TPLY Prof'lkpaket vid samtidig uppdatering av
TPW: ObjcctCnphics + Toin
Swan "Programrning TPW":
Paketpris: 1635:- (ord 1935:-)

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

Borland C++ 3.1
Borland ger inte Microsofi nAgon ro! Knappt har Windows 3.1 presenterats och Microsofi C/C++ 7.0
börjat levereras förrän Borland kontrar med nya versioner av sina C++ kompilatorer stora
Borland C++ och lillebror TurboC++ for Windows. Har ar de viktigaste nyheterna:
Fullstandigt kompatibel med och
Turbo Profiler - hjälper dig au.
fullt stöd för Windows 3.1,
hastighetsoptimera programmen
inklusive Multimedia, TrueType fonter, PenWindo*s; OLE -. : Help C O m ~ i l e r a - integrerci
hjaipssystem i dina Windowsapp(Object Linking and Embedlikationer
ding), DDE (Dynamic Data
Exchange), MDI (Multiple
WinSpector for "post-mortem"
felsökning.
Document
Interface)
och
DLL:er (Dynamic Link LibrariTurbo Debugger - kan nu ocksfi
felsöka
kommunicerande
Språkkompatibel
med
Progmm
ANSIASO C ~h AT&T.S nya
För DOS ingar
CFRONT 3.0 med bl "templatcs" (parameteriserade typer)
Turbo Profiler - hastighetsopli..
inering
Förbätirad global optimering, nu
Turbo Debugger - felsökning
ocksa med generenng av- 386
kod.
Turbo Assembler - för assemblerprogrammering DOS och WinFullständigt DPMI-kompatibel
dows.
utvecklingsmiljö gör att tillgangligt minne kan utnyttjas optimalt
Borland C++ &
Application Frameworks 3.1
v

Förbättrad miljö

Ny färgkodad syntax i editom
gör det mycket enklare att skurnma programtext och leta-kod. ObjectBrowser for grafisk inspektion av klasser och hierarkier.
Borland C++ innehåiler allt du
behöver för Windowsprogrammering!

Windowsverktyg
Verktygen i Borland C++ har anpassats till Windows 3.1 och
byggts ut med ytterligare Windowsverktyg:
Resource Workshop - bästa
resurseditorn för Windows
WinSight - övervakar Windowsmeddelanden
DATABITEN AB
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Förutom allt ovan uppriiknat ingår dessutom tvA begärliga toolboxar för att programmera
användargränssnittet, nämligen:
Turbo Vision

Kampanjpriser
Borland C++ & Application
Frameworks: 3875:(rek 4790:-)
Borland C++: 3295:(rek 3890:-)
Turbo C++ f Windows: 1225:(rek 1490:-)

Uppdateringar
FrSn Turbo C, Turbo C++ cller
annan C-kompilator
-s

IjC++ 3.1: 2290:-

-> BC-t+ & A F 3.1: 2990:-

-> TC++ for Windows: 790:-

Från Borland C++ 2.0 eller
Turbo C Prof
-> BC++ 3.1: 1690:-

-> BC-t+ 8r AF 3.1: 2290:-> TC-t+ Windows 3.1: 790:-

F d n BC++ 3.0
-> BC-t+ 3.1: 490:Från BC++&AF 3.0
-> BC++&AF 3.1: 490:Från TC++ f Windows 3.0
-> TC-t+ Win 3.1: 490:-

l

Skapa händelsestyrda, fonsterbaserade program med musstöd i
textmod under DOS.
ObjectWindows
Objektonenterad u ~ l b o x föl:
Windowsprogrammering med ect
stort antal fardiga klasser foi:
fönster, menyer, dialoger, meddelandebevakriing etc.

Turbo C++ för Windows 3.1
Turbo C++ for Windom är er1
enklare variant av Borland C++,
och enbart för programmering
under
för Windows.

Automatiska
uppdateringar
med serviceävtal!

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

BRIEF
För programmerare som vill agna mer tid ht
programmering och mindre tid ht editering!

k

BRIEF är sedan manga ar mark.nadens ledande generella programeditor. Den används av hundratusentals programmerare som föredrar att halla sig till en standardeditor oavsett vilket prograrnrneringssprak de arbetar med.

Nu fran BORLAND..
Borlands förvärv av BRIEF ar
ytterligare en garanti för att produkten kommer att utvecklas vidare.
Borland öppnar med ett iflott introduktionserbjudande - om Du
har köpt en Borlandpirodukt
tidigare kan Du kiipa BRIEF
fiir endast 990:- (exkl)!
Vart introduktionspris (fcir ickeBorlandkunder) är 1475:- (rek
1690:-). Skolpriser på begämn.

Miljöer

Fullständigt konfigurerbara tangentbordskommandon.

ter. Filstorlekar begransas endast
av hkddiskutrymmet.

Komplett sökbyt ut funktion.

BRIEF har musstöd och utnyttjar
EMS-minne (under DOS) för
högsta hastighetet.

Tangentbordsmakron.
Flerfonstermiljö med musstöd,
hjalpsystem med cachning mot
EMS-minne.
Nara nog obegransad Angerfunktion.
Inbyggt stöd för ett stort antal
kompilatorer och kan enkelt konfigureras för än fler.

Skräddarsy

Editeringsfunktioner
BRIEF har ett rikt utbud av cditcringsfunktioncr för placering av
bokrnaken i texten p3 plaiser
som bcsöks ofta, avancerad textsökning, blockoperationer. som
aven kan arbeta kolumnvis, samt
backup och automatisk sparfuriktion.

BRIEF är fullständigt anpassningbar till din egen programmeringsstil. Med hjälp av mallar
skräddarsys BRIEF till de önskemil Du har om hur kälikoden ska
formatteras. Tiden kan ägnas At
programmering istäilet for makeup av oändliga textmassor.

BRIEF reduccnr risken lor programmeringsfel genom att "riiatcha" paranteser och kan automatiskt fylla i programsatser (utifdn
valda mallar).

Intelligent kalikodsfornnatering
som kan styras med mallar

Programmeringsmiljön ar helt
konfigurerbar och kan, med ett Cliknande makrospråk, byggas ut
med flera hundra fadiga makron.

Kompilatorer och lankan: kan köras direkt innefran miljön och
evcntuclla fel markcns dirckt i
kallkoden.

Automatisk indentering av villkorssatser och loopar m ni.

Det går alt editera ett obcgriinsat
antal filer samtidigt i olika foris-

Turbovision
Development
Toolkit 2.0

land C++ och Turbo C++ for
DOS.

baserat resursverktyg .som Borlands Resource Workshop.

bled Turbo Vision Developnient
Toolkit skapas resurser som dialogrutor, menyer och statusrader,
helt interahivt utan programmering. Alla resurser kan tcstas innan de knyts till applikationer.
Resurser som skapas för DOS
kan konverteras till motsvarande
Windowsresurser. De kan sedan
slutredigeras med ett Windows-

Utökning av Turbo Visions klassbibliotek med inmatningskontroller (filter), felsökning av handelser, inspelning och uppspelning
av händelser, dialoger rned avanccnt hjalpsystem m m.

BRIEF

fungerar tillsammans
med saväl DOS som OSt2.
BRIEF Marar alla textmajer som
datorns skärmkort klarar (:upp till
127 rader och 255 kolumriier).
I BRIEF 3.1 ingår:

C-liknande makrosprak med tillhörande debugger

Det populära hjälpmedlet från
Blaise Computing för utveckling
av pascalapplikationer med Borlands T u h o Vision finns inu i version 2.0 som o c k d stöd.jer BorDATABITEN AB
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Integrera med
kompilator

Passar till TP 6.0, TC++ och Borland C++ tills med Turbo Vision
(ingar i Application Framework).
Tfn 026-25 64 93
Fax 026-25 36 41

Nya Paradox 4.0
Ny och rejält omatbetad version av Borlands ledande databashant,erai:e, Paradox. Nyheter i korthet:
Snabbare - Borland uppger upp
till 10 ggr snabbare än tidigare
versioner!
Fönsterbaserat
användargränssnitt Rullgardinsmenyer,
dialogmtor, turboknappar -och
musstöd gör Paradox lättare att
lära och använda.
Memofalt for lagring av textinformation som varierar kraftigt i
storlek mellan poster - en efterlängtad nyhet.

Binära falt ("BLOB") för lagring av godtyckliga datatyper grafik, ljud och multimedia ar
nagra användningsomrAden.
Kompatibel med DPMI-standarden för. minneshantering - gör
.. bl a au Paradox 4.0 kan utnyttja
allt tiligangligt minne, aven
under Windows.
Application Worhhop - interaktivt utvecklingsverktyg med
kodgenerator

"QueryByExampleW:Stäil fragor och bygg relationer mellan
register utan programmering!
Arbeta med flera databaser
(tabel ler) samtidigt
VROOM
overlayhantering
utnyttjar minnet optimalt, aven
p2 älclre minnessvagare datorer
Skapa avancerade applikationer
med I'AL (Paradox Application
Langilage). Editor och debugger
i ngar.

Paradox Engine 3.0
Nya version 3.0 av Paradox Engine ger ett gemensamt programgrarissnitt (API) för databasapplikationer skrivna i Pascal eller CC++ under saväl DOS som Windows. Med Paradox Engine kan du
arbeta direkt mot Paradoxfiler för saval nya Paradox 4.0 som korrimande Paradox för Windows.

Bakgrund
Funktionerna i Paradox Engine
finns redan inbyggda i Borlandapplikalioner som Quattro Pro,
Quattro pro for Windows, o b jectVision och naturligtvis i Para-dox.
Genom att Borland öppnar upp
denna teknik för alla prognmmerare avlastas du från att själv skapa alla dessa komplexa rutiner för
datahantering, datasäkerhet och
fleranvändarstöd. Dina program
kan direkt samarbeta med övriga
Borlandprodukkr.

Manga nyheter
Nya
3.0 är mycket snabbare och ännu mer laddad med
funktioner och datatyper. Dessutom ingSr ett nytt objektorienterat skal (Database Framework)
komplett med klassbibliotek för
C++ och Turbo Pascal. FortfaranDATABITEN AB
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de finns också prnedurorienterade C- och pascalbibliotek.

Kompatibel bakåt mot Paradox
3.0 och 3.5-tabeller.

l'aradox Engine fulgerar under
DOS som Windows. Under
Windows arktar Paradox Engine med språkoberoende DLL:er
(dynamiskt länkbara bibliotek).

Nätver k

Stöder "BLOB"
Paradox Engine stöder alla register- ("tabeller" pa Paradoxsprak) och postlkningsfunktioner, ink1 de nya snabba lbningalgoritmema i Paradox 4.0 och Paradox for Windows.
OcksS det nya BLOB-formatet i
Paradox 4.0 understöds. "BLOB"
S& för "Binary L ~ g e
OBjects"
och ar ett
som gör det
möjligt att knyta godtyckliga dalt a s ~ k t u r e r (t ex bilder, ljud,
OLEl etc) till Paradoxfäit Varje
BLoB-fdt kan vara UPP till 250
MB Stort.

Paradox Engine stöder alla vanliga nätverk som Novell Netware,
?iCom, IBM PC LAN, Banyan
Vines, DOS 3.1-baxrade, etc.

Kompilatorer
Stöd för Turbo P w a l för DOS
och Turbo Pascal for Windows,
Borland C++ och hlicrosoft C
6.01.
Inga licensavgifter.

Paradox Engine & DataBase Framcwork 3.0: 1795:- (rek 2290:-)

Uppdateringspris
Pmdox Engine x.x -> Paradox
Enginc:. & Database Framework:
990:Tfn 026-25 64 93
F= 026-25 36 41

&%

ObjectVision 2.1
ObjectVision PRO

Nya ObjectVision 2.1 och ObjectVision PRO a r program för enkel och snabb programutveckling under
Windows, i synnerhet av databrisapplikationer, . .
Data i korthet (se ProgmmNyheter juni 1992 för mer information):

Lösenord.
lD

Användarg*ssniU1
programlogik och
programmeras
visuellt med grafiska verktyg.

Fullt stöd för bilder, fonlstilar och
mönster vid design av anvandargranssnitt.
Srödjer OLE och DDE för urbytc
av
data med
Windowspro-

Multimediaverktyg för att lagga
till Ilud och bildvisning i applikationer.

Introduktionspriser
ObjcctVision 2.1: 1225:- (rek
1J90:-~

ObjcctVision PK0 2.1: 2395:(rek 2990:-)

, ~iMnin-tiinew
version ingar.

Enkel, sjalvdokumenterande programmering som man ej behöver
vara programmerare för att begriDa.
Allt f r h enkla linjärii register till
komplicerade relationsdatabaser
med automatisk uppdatenng av
länkade data.

för

flexibelt, intelligent irImauiing~system för data med felkontroller.

Fullt stöd för Windows färger,
fontcr, bilder och mönster ger ett
snyggt anvandargränssnii.t.
Läser och skriver direkt Paradox
(inkl nya 4.0 med memorhit),
dBASE, Btrieve och i P'RO-versionen aven SQL-databasformat
med fleranvändare och nätverksstöd.

Snabbvalsrad ("SpeedBaf')
vanliga kommandon.

kan anropas av ObjectVisionapplikationer (aven Turbo Pasca1 for Windows kan anvandas).

4'

Skol~riser

24 färdiga exempelapplikationer
medföljer.

ObjectVision 2.1 (4 anv): 1490:-

Speciellt för
PRO-versionen

ObjectVision PK0 2.1 (4 anv):
2990:-

Lättanvänd grafisk rapportgenera-

Uppdater ingar

~TurboC/C++forWindowsingAr for att tillverka DLL:er, som

ObjectVision 1.x -> ObjcctVision
2.~:490:-

TSRs and More till C++

%k

TSRs and More ar en ny toolbox ,för C och C++ programmerare fran TurboPower Software.
Med TSRs and More kan du bl a
Skapa tillförlitliga parkeringsbara
minnesresidenta program och avbrottsservicenitiner.
Starta andra program inifdn din
applikation med automatisk parkehng av huvudpr~gnm~rnet~
till
disk EMS- eller
vudprogrammet upptar d,4 endast
6 KB.
DATABITEN AB
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Skapa tangentbordsmakron och
hankra utökade tangentbordet.
EMS- och
ring.

XMS-minneshante-

Arbeta med mycket stora arrayer
(upp till 32MB) m m.
Minnesresidenta program skapade med TSRs and More nöjer
sig med SS lite som 6 KB, är helt

konfigurerban med snabbungenter, k a n parkeras i EMS-, XMSminne eller pA disk, kan förhindras att laddas dubbelt och kan
avlagsna sig själva f r h mirinet.
Kallkoden i n @ - .
Passar till Borland C++, Turbo
C++ och Microsoft C/C++.
Sparpris: 995:Tfn 026-25 64 93
Fax 026-25 36 41

TvA Windowsnyheter frAn TurboPower

Windows System Library
Toolboxspecialisten TurboPower Software presenterar nu en mycket anvandb'ar samling biblioteksnitiner som bör finnas i varje Windowsprogrammerares arsenal.
Windows System Library fungerar tillsammans med Turbo
Pascal f2ir Windows, Borland
C++ (3.x) och Microsoft CK++
7.0.

DPMI-anrop ftjr avbrottshantering och avancerad minneskontroll (DPMI är den nya standarden för au hantera skyddad
mod hos processorn).

Översikt

Tidtagning, fördröjningar
ljudfunktioner,

Stort antal funktioner för strängmanipulering.
Datum- och tidfunktioner med
stöd för nationella varianter (t ex
svenska).
Stora, men snabba, en- och tvadimensionella arrayer med upp till
64MB data av godtycklig typ.
Generella datastrukturer for stora
bitmängder, uppslag, dynamiskt
allokcrxic strilngarny er, länkade
listor, stackru, trad och köer.

och

DOS-funktioner för kontroll av
diskar och miljöarean (enviroment).
Snabba inlinemakron för lagnivamanipulering av data.
Felhanteringsfunktioner.
Verktyg for att leta mimesspill
vid heaphantenng (data som inte
har avallokerats).

Windows System Library levereras i IDLL-form med gränssnitt
mot V W , B C u och MSC/C++.
Tidskriiiska rutiner ar assemblerkodade och utnyttjar 386/486-instruktioner om ratt processor är
förhandlen.

Pop-up hjalp
Dokumentationen till Windows
System Library ar utförlig med
m9nga programexempel. Det interaktiva
Windowskompatibla
hjiilpsysternet ger direkthjiilp
under programmeringsarbetet. All
kallkodl ingår.
Introduktionspris:
1125:-)

995:-
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Data Entry Workshop
Nya Data Entry Workshop fran TurboPower Software innehaller verktyg för att skapa sofistikerade
anvandargranssnitt med inmatningskontroller och formularhantering.
Data Entry Workshop bygger
pA Borlands ObjectWindows Library (OWL) för Windowsprogrammering och Borlands Resource Workshop.
Data Entry Workshop ar ett integrerat system fbr att interaktivt
designa skärmar för validerad datainmatning, verktygsrader ("molbars") och andra unika typer av
Windowskontroller med Resource Workshop och därefter generera OWL-baserad kod fardigt att
tas med i applikationer. Data Entry Workshop ar kompatibel
med Turbo Pascal för Windows
och Borland C++ (OWL krävs).

Data
Falt-för-falt validering av användardata.
DATABITEN AB
Box 115, 81 1 22 SANDVIKEN

Inbyggt stöd för alla standardtyper i Pascal och C++ samt
datum- och klockslagsfalt. Kan
byggas ut med egna datatyper.
Nationella varianter för datum,
tid och valutafalt.
Stöd för falt med lösenord, beräknade fält, nödvändiga falt, skyddade falt samt dolda fält.
Flexibel formattenng med fältmasker ("picture masks") med
egendefinierade masktecken.
Tre valfria typer a v falteditorer,
bl a cn räkncdosvariant för nurnerisk inmatning.
Kontroller for att skapa verktygsrader ("mol bars") och verktygsboxar ("toolboxes") med hjalp av
Resource Workshop.

Konverteringsprogram
Programmet MAKESRC genererar kallkod i Pascal eller C++ utifrån d(: resurser som genereras i
Resoui-ce Workshop.
Programmet C W O P L konverterar datainmatningsskämar skapade me'd TurboPowers ObjecProfessiorial för DOS till dialogrute
skript för Windows.

I D a h Entry Workshop ing9r
utförli,g dokumentation med
mångai exempel. Dessutom f i m s
on-line hjälp tillgänglig vid arbete
med Resource Workshop.
Introduktionspris
1525:-)
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Sparpaket!
DA TABITEN
O
O
O
O
O
O

MultlGraphlcs Pro 1..5 T Pascal
MultlGraphlcs Pro 1..5 TS M-2
MultlGraphlcs Pro 1.5TS C/C++
MultlGraphlcs 1.5 T Pascal
MultlGraphlcs 1.5 TS M-2
MultlGaphlcs 1.5 E;
CC++

O
U
O

Special
Stacker 2 0
Dr Solomons Antl-Vlrus Toolklt (1 An uppdat)
WlnSys Llbrary
Data Entry Workshop
TSRs and More for C++
Dynamlc Memory Control
Turbo Vlslon Development Toolklt 2.0
Norton Desktop for DOS
StonyBrook Pascal+ 6.1

BORLAND
TP fbr Wlndows 1.5 s v dok

TP fdr Wlndows 1.5 s v P r o i f s p k e t
World of ObJectWlntlows TPW (vldeo)
Borland C++ & AF 3.1
Borland C++ 3.1
Turbo C++ for Wlndows 3.1
World of C++ (vldeo)
World of ObJectWlndom C++ (video)
BRIEF 3.1
BRIEF 3.1 (k6pt Borlandprogram tldlgare)
Quanro Pro for WlnDOS "Gran(iSlamW
Quanro Pro Wlndows LAN Pack
ObJectVlslon Wlndows 2.1
Ob]ectVlslon Wlndows PRO 2.1
Paradox 4.0 eng
Paradox Englne & Database Framework

Aktuella uppdateringar
MG 1.x - w MultlGraphlcs 1.5
MG Plus 1.x -W MultlGraphlcs Pro 1.5
MG 1.x - w MultlGraphlcs Pro 1.5
TPW 1.0 - W Turbo Pascal Wlndows 1.5
TP DOS 9 TPW 1.5 eng
TP DOS -W TPW 1.5 eng L sv dok
Tillagg fhr TPW Proffspaket (vld uppdat)
QPro x.x -w @ro Wlndows
OPro x.x -w W r o WlnDos "grandslam"
Annat kalkyl -w QPro Wlndows
Annat kalkyl -W QPro WinDos "grandslam"
ObjVls 1.x -W ObjectVlslon 2.1
ObjVls 2.x -w ObjectVlslon 2.1
ObjVis x.x -W ObjectVlslon PRO 2.1
Paradox 3.5 -W Paradox 4.0
Annan databas
Paradox 4.0
Pdox Engine x.x 9 Pdox Eng & Dbase F w o r k 3.0
BC++ 3.0 -w BC++ 3.1
BC++ & AF 3.0 - w BC++ & AF 3.1

Microso ft
O
O

Vlsual Baslc f6r DOS;
Vlsual Baslc Professlonal Edltlon fhr DOS
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Clarion TopSpeed

För paketpriser - se artikel!
TopSpeed
TopSpeed
TopSpeed
TopSpeed
TopSpeed
TopSpeed
TopSpeed
TopSpeed
TopSpeed
TopSpeed
TopSpeed
TopSpeed
TopSpeed

Envlroment DOS
Envlrornent OS12
Techklt
Modula-2 DOS
Modula-2 OS/2
Modula-2 Source Klt
Pascal DCIS
Pascal 0Si/2
Pascal Source Klt
C DOS
C OSR
C Source Klt
C++ DOS

TopSpeed C++ OSR
~ o p ~ p e C++
e d Source K I ~
TopSpeed DOS Extender Toolklt
Rogue Wave C l a s Llbrary

Från BC++ 2.0 el.Turbo C Prof till
O
O
O

-w
-w
-W

BC++ 3.1
BC++ & AF 3.1
TC++ Wlndows 3.1

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

BC++ 3.1
BC++ L AF 3.1
- w TC++ Wlndows 3.1
-w
-w

Jag beställer förkryssade pro~dukterovan

FöretagISkola

Namn

Adress:

Postaddress

Ev Godsrnarkninq

Ev beställningsnr

Telefon

Diskforrnat (3.5 " eller 5.25")

Alla pflscr exkl. moms och frakt, Senaste datum för priserna ovan ar 30 okt 1W2. Uppdatcringspriser gY1Lcr dock
tilisvidare. Vid oppd&kringska tidigare originaidisketrcr eller tilclsidti ur handboken inskickas.
'
L
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