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Ett stort sprang framåt!
Jag ska fatta mig kort!

Borland Pascal med Plus 7.0 loser många av de problem du som Pascalprogmrnerare har sttitt pA
- frarniör allt den osaliga minnesbristen. Frågor kring minnesproblem vid kompilering och applikationer som vaxt över 640K-barriaren har haft hugsta frekvens p i var telefonsupport. Glöm det!

-

Borland Pascal 7.0 flytbr granspalen 25 ggr Ifingre bort från 640 KByte tiii 16 MByte!
DATABITENS nya PLUS 7.0-handböcker (Mr vara klam i december) och PLUS-toolbox sWer
nu saval DOS standard ~(~al.).mod,mm-~Sskyddad~rnod
(se artikeln om "sjuan") och Windows.

MultiGraphics Pro 1.5
Nya Mul tiGraphks Pro 15 från DATABITEN kort sagt den krafthilaste grafiktoolbxen al
Pascal, Modula-2 och C. Dags att uppdatera om du har version 1.x. Eiier skaffa MultiGraphics Pro
1.5 till förmanligt introduktionspris och ännu bättre bonuspris vid samtidigt nyk6p elier uppdatering
av Borland Pascal med Plus 7.0.

Bonus
Nu ar det dags att förnya fön3det av Pascdverktyg. Varför uppfinna 'hjulet"pB nytt gång pA gång
n2r det kanske finns färdigt i nigon av vara kraftfulla Pascaltoolboxat?
Den ledande toolboxspecialisten för Pascal, nirim Power Software, ar redan War med nya versioner
av sina uppskattade produkter, som Turbo Professional, Object Professional, B-tree Filer och
Asynch ProfessionaI. Samtliga stoder nu DOS skyddat Iage. Och de farska Windowstoolboxarna,
WinlSys Library och Data Entry Toolkit ar naturligtvis klara for version 7.0. Borlands egen Paradox Engine 3.0 är ocksa klar för 7:an:

SA uppdatera elier fyll-pA -Rlrrådet-och.missa absobinte-v& bonus p& tooiboxar vid samtidigt
nyköp eller uppdatering av Borland Pascal med Plus 7.0!

Som en extra krydda ger vi ocksa bonus pa diskfördubblaren Stacker (kan behmas för att rymma
alla nya toolimxar och Pascal 7:an).

Quattro Pro Grandslam
Borlands Grandslam-paket, med nya Quattro Pro for Windows tillsammans med Quattro Pro
for DOS, ar din storsta chans nagonsin att f8 ett rndernt kallcylprogram till ett rent deflationspns.
Du kommer snart finna kalkylprogmmen oumbarliga DATABITENS Grandslam-pris ar blott
2490:- och endast 1490:- om du bykr upp dig från ett annat kalkylprogram! Just nu pil kilpet (sa
länge lagret räcker): Trivial Pursui t för fdgvisa kvallar.
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Far vi presentera

Borland Pascal 7.0
Borland Pascal 7.0 with Objects (i fortsättningen förkoriat till "Borland Pascal 7.0") är utan tvekan
den största nyheten pi3 Pascalfronten sedan Turbo Pascal 4.0 inledde sitt segertag 1988. 1 nya Borland Pascal 7.0 hittar du allt som ingar i Turbo Pascal 6.0 för DOS och Turbo Pascal for Windows 1.5 och mycket, mycket mer!
En glad nyhet fiir dig som progranimerar under DOS a r att
minnesproblemen nu a r borta.
Den integrerade miljön kan
utnyttja allt tillgängligt minne
och detsamma galler dina applikationer - utan overlayer
eller andra konstigheter! Borland Pascal 7.0 kan använda
datorns skyddade ("protected") mod aven under DOS.
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PROGRAH TstFF'E;

DOS och Windows
I Borland Pascal 7.0 in& savfil
DOS-baserad integrerad miljö
som dito för Windows, utveck-.
lingsverktyg som debuggers och
profilers för såväl DOS som
Windows samt skärmhanteringsbibliotek för DOS (Turbo Vision) resp Windows (ObjectWindows).
u

Kort sagt - Borland Pascal 7.0
ger dig arsenalerna for utveckling av sAväl DOS-program som
Windowsprogram. Med DATABITENS
PLUS-handböcker
och nya PLUS 7.0-toolbox slipar du vapnen än skarpare.
Lat oss granska nyheterna mer i
detalj:

Tre malsystem
Med Borland Pascal 7.0 kan du
skapa program för saval DOS
standard mod ("real"), DOS
skyddad mod ("protected) och
Windows standard och avancerade ("cnhanced") moder. Oavsett om du föredrar att arbeta
med den DOS-baserade integre-

rade miljön ("BP.EXE") eller
DATABITEN AB
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func: Ptr<$351E,$B>
errPos: B

den Windowsbaserade miljön
("BPW.EXE"), kan du kompilera applikationer for samtliga tre
målsystem. Från DOS-miljön
kan du dessutom provköra program for DOS standard och
skyddade moder, medan Windows-miljön tillater körning av
program kompilerade för DOS
standardmod eller Windows
(Program för DOS skyddad mod
kan köras i en DOS-box under
Windows).

DOS skyddad mod
Borland Pascal 7.0 later dig utnyttja datorn mycket effektivare.
Genom au skapa program som
gAr i skyddad 286-mod (fungerar
ocksa pA 386:or och 486:or) kan
dina program direkt utnyttja hela
datorns internminne (upp till

16 MB!). Den ökända 640Kgränsen för kod och data ar där-

med passerad! Istället för att öda
tid pA att hitta den optimala
overlayhanteringen för ett stort
program kan du jobba med väsentligare saker. Du behöver inte
heller använda EMS- eller
XMS-minne för att lagra data
utanför a0K-gränsen; dynamiska variabler skapas helt enkelt
med standard New och GetMem.
Borland Pascals hantering av
skyddad mod är helt kompatibel
med DPMI-standarden ("Dos
Protec:ed Mode Interface"),
,. vilket innebär att program kompilerade för skyddad mod utan problem kan köras under Windows
(i eu DOS-fönster), under andra
DPMI-kompatibla minneshanterare (typ 386-MAXIBLUEMAX) eller utan minneshanterare med användning av Borlands
egna DPMI-server, som med-
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Borland Pascal 7.0..
följer Borland Pascal. Programmen laddar automatiskt Borlands DPMI-server om extern
DPMI-hanterare saknas.

Elaka fel blir snälla
En annan fördel är att många
vanliga, men svårfunna, programmeringsfel upptäcks lättare
under skyddad mod. Det kan
galla pekare som inte har initialiserats eller pekar pa mimesareor som redan har avallokerats
(med Dispose eller FreeMem),
m m. Under DOS standard mod
passerar denna typ av fel ofta
obemärkta och dyker upp som
mystiska "hängningarwpA annan
plats och tid pA grund av att kod
eller data har skrivits sönder.
Under skyddad mod signalerar
processorn direkt alla försök att
skriva sönder koden, användning
av ogiltiga pekare samt läsning
& skrivning utanför en pekares
verkliga datautrymme. Därav
namnet "skyddad" mod.

Under Windows är det vanligt
att generella programbibliotek
kompileras och distribueras pA
DLL-format ("Dynanic Link
Libraries"). En DLL innehaller
ett antal procedurer och funktioner som kan anropas från andra
program. I detta liknar de vanliga Pascalenheter ("units"). Men
DLL:er har flera trevliga egenskaper som skiljer dem frAn vanliga enheter:
o

En DLL laddas först när den behövs, dvs vid programexekveringen, vilket reducerar storleken pa EXE-filer avsevärt och
förkortar länkningstider vid
kompilering.
DLL:er kan delas mellan flera
program. Under Windows kan
tvi3 eller flera aktiva program
vara beroende av en och samma
DLL, som bara behöver laddas
en gång i minnet och därmed reducerar det totala minnesbehovet.
DLL:er kan modifieras i efterhand utan att de program som
använder DLL:ema behöver omkompileras, under förutsättning
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au DLL-granssnitten mot om.viklden inte andras.
DLL:er kan vara gemensamma
för o l h programmeringssprak,
t ex Pascal och C. Varje språk
behöver dock ha sina spri&- och
kompilatoranpassade granssnitt
(i Pascal vanligen via pascalenheter, i C via headerfiler). En
DLL skriven i C kan alltså utnyttjas av ett pascalprogram och
vice versa.
Program kompilerade med Borland Pascal 7.0 för Windows har
naturligtvis stöd Rir au tillverka
och utnyttja DLL:er. Men Borland Pascal innehåiler ocksa en
unik nyhet:
DLL:er kan nu skapas och användas också under DOS
skyddad mod!
Inte nog med det - du kan
använda exakt samma DLL:er
som under Windows och utnyttja dem från skyddad mod i
DOS! Naturligtvis får inte dessa
Windows-DLL:er vara lwoende
av specifika Windowsfuriktioner, typ grafik, men i övrigt är
det fritt fram.
För att öka kompatibliteten mellan DOS skyddad mod och Windows har Borland Pascal en speciell enhet för DOS skyddad
mod, WinAPI, som emulerar
många grundfunktioner i Windows (exv minneshantering).

Manga nyheter i de
integrerade miljöerna

Integrerad DOS-miljö i
skyddad mod
Den nya integrerade DOS-miljön (BP.EXE) arbetar natudigtvis i skyddad mod (en version
för DOS standardmod,
"TURBO.EXE", ingår ockdi).
Det innebär att kompilatorn kan
utnyttja hela det tillgängliga
minnet vid kompilering och
länkning av program.
Meddelande "Minnet fullt", som
tyvärr har varit vanligt med äldre Turbo Pascal-versioner, kan
därmed förpassas till avdelningen för historiska kuriosa (atminstone om din dator har utbyggt minne). Den medföljande
radkompilatorn behöver egentligen bara användas ifall du vill
automatisera omkompileringar
med användning av BAT-filer.

Med den inbyggda ObjectBrowser (finns bAde i DOS-miljön och Windows-miljön) kan
du inspektera pascalenheter,
objekt, symboler (konstanter, variabler, datatyper, procedurer,
funktioner, etc) direkt under editering.
Öppna upp ett fönster med alla
enheter som används i ett pascalprogram, öppna ett annat
fönster med alla globala symbo-
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Programtexten blir mycket överskådlig och det är latt au hitta
vid bladdring i texten. Vid undervisning i pascalprogrammering tydliggör syntaxmarkering
språkets konstruktioner, skillnaden mellan reserverade ord och

YinTypez,

winPracs,

Strings

l Appllcatlon n a m e I
AppName:

PChar

-

1

'Calc'?

I
ler, klicka på en symbol och
öppna upp ett fönster med källkoden där symbolen deklareras.
Eller fraga efter var en viss symbol används i ditt program och
du far upp ett fönster med filer
och rader. Markera en rad och
ett nytt fönster öppnas med markören pS önskad plats i käilkoden.
Eller öppna ett fönster med alla
använda pascalenheter i ditt program. Du får översiktlig information om samtliga deklarerade
symboler i resp enhet sorterade i
bokstavsordning och med symboltyp angiven.
Om du arbetar objektorienterat

kan du inspektera objektvad

grafiskt och följa ärvda objekt
uppat i hierarkin.
Det är svan att i ord Aterge alla
möjligheter
med
ObjectBrowser, den måste ses. Men du
kommer troligen snabbt finna
den oundgänglig.

Syntaxmarkering
Saväl den DOS-baserade miljön
som Windowsmiljön kan nu
markera pascalsyntaxen tydligare med hjäip av farger och under
Windows ocksa med textstilar.
Du kan t ex valja att markera reserverade ord i en f&g och stil,
kommentarer i en annan, numeriska värden i en tredje, textsträngar i en fjärde, osv.

Den nya verktygsmenyn i DOSmiljön gör det latt au integrera
externa program så au de kan
köras som om de vore en del av
pascalmiljön.

De fristaende Turbo Debugger,
T u h Profiler, Turbo Assembler
och
textsökningprogrammet
GREP har Borland redan lagt in.
Du kan interaktivt bygga ut
denna verktygsmeny med egna
program, varför inte med hjäipprogram från TurboPowers Turbo Analyst som snyggar till programtexten med korrekta indragningar etc, BAT-kommandon för
säkerhetskopiering m m.

mOptions
Go to next
Go to preuious

Uindou

Help

Alt+F8
filt+F7

Shift+F2
Turbo Rssenbler Shift+F3
Turbo Debugger
Shift+F4
Turbo Profiler
Shift+F5

I Borland Pascal 7.0 ingår
Borland Pascal 7.0 for DOS
standard och skyddade moder
Borland Pascal för Windows
ver 7.0
Turbo Pascal för DOS standard mod ver 7.0
Kallkoden till merparten av
Borlands bibliotek
Turbo Debugger, Turbo Debugger 286 o Turbo Debugger 386 ver 3.2 for DOS standard mod
Turbo Debugger for DOS
skyddad mod ver 3.2
Turbo Debugger för
Windows ver 3.2
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Turbo Profiler för DOS 3.2
Turbo Profiler for Windows
ver 3.2
Stöd för fjärrdebugging och
profilering
Turbo Assembler ver 3.2
Turbo Assembler med DPMI
stöd ver 3.2
Resource Workshop ver 1.02
Resource Compiler
WinSight som spionerar pA
Windowsmeddelanden
WinSpectr som tar hand om
"Unrecoverable Application Errors" i Windows och ger en hel

del värdefull information i utbyte.
Turbo Vision
ObjectWindows Library
*Stöd för Windows 3.1 ink1
OLE, PenWindows, och MultiMedia
Integrerat hjäipsystem med
Windows API.
Massor av programexempel,
bl a ett ston schackprogram
med källkod som kan köras
under savd Windows som
DOS skyddad mod.
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Utbyggbart
hjälpsystem
Egna hjälpfiler kan installeras i
DOS-miljön. Index från multipla
hjlpfilersiåsautomatisktihop
SA att man kan utföra gemensamma sökningar.

Lokala menyer

Tangentbordsmakron

Borland etablerar en ny standard
med lokala menyer- Vid tryck PA
höger musknapp (eller Alt) visas
en sammanhangsberoende Ppupmeny.

Egna makmkommandon kan
byggas in i den integrerade miljön med hjälp av makmkompilatom. Ofta använda tangentsekvenser kan modifieras eller förenklas.

Språkligheter
q

Include och Exclude för au inkludera, resp exkludera, individuella element i mängder (t ex
bitar i bitmängder). Ex:
VAR a : S E T OF 0 . . 1 5 ;

..

Exlude (a, 7) ;

nollställer bit 7
Optimerad mängdhantering
(för 8, 16 och 32 bitar) gör det
överflödigt att använda heltal
där det logiskt sett är klarare att
använda mängder Ex:
VAR a: S E T OF 0 . . 15;

..

I F a*[6,7]<>[]

THEN..

testar bitarna 6 och 7, istället for
VAR a: Word;

;F

..

a AND

sco >

O THEN

Oppna arrayparametrar
(ARRAY OF datatyp) gör det
säkrare att skriva procedurer
som kan ta godtyckliga arrayer(men av bestämd elemenuyp).
Ex:
PROCEDURE W r i t e L i s t a
(VAR r: ARRAY O F REAL) ;
VAR i: Word;
BEGIN
FOR i:= L o w ( r ) TO

-

High och Low är nya standardfunktioner som returnerar startindex resp slutindex för öppna
array parametrar.
Standard
"nullW-avslutade
strilngar även under DOS
(PChar-typen). "NullW-avslutade
strängar (kallas ocksa ASCIIZsträngar) är standard i Windows
och programmeringsspråk som
C och Modula-2.
Parametrar kan nu deklamas
som CONST (tidigare endast
som värde- resp VAR-parametrar), vilket ger effektiv men
"skrivskyddad" parameteröverföring (tidigare har man av hastighetsskäl måst använda VARparametrar för stora datasuukturer, med risk att data oavsiktligt
modifieras av. underprogrammet). WriteLista i det öppna arrayexemplet ovan kan nu säkrare
skrivas:
PROCEDURE W r i t e L i s t a
(CONST r:ARRAY OF REAL) ;

eftersom värdena i arrayen r inte
ska modifieras vid utskriften.
VAR-parametrar behöver nu endast användas da parametervärden modifieras och ska returneras till anropande rutin.

PilYU,

VAR
r1: REAL;
r 3 : ARRAY [ O 2 I
r 4 : ARRAY[2. . 5 ]

Elegant! I äldre versioner måste
man använda pekare eller en
otypad VAR-parameter (= usel
typkontroll), samt en extra parameter för antalet element.

OF WAL;
OF REAL;

.WriteLista (rl);
WriteLista (r3) ;
WriteLista (r4) ;

DATABITEN AB
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Offentliga ("public") och pivata
delar av objekt kan deklareras i
valfri ordning.
Ny funktion Assigned returnerar
TRUE om en pekare eller procedurvanabel har ett värde skilt
från NIL.

BREAK & CONTINUE ger ytterligare kontrollmöjligheter i
pmgramslingor (FOR, WHILE,
REPEAT).
High & Low returnerar största
resp minsta värde hos uppräkningsbara typer och variabler av
sådana typer, samt indexgränser
hos öppna arrayparamelrar (se
ovan). Ex:
W r i t e L n ( H i g h (Word) ) ;

ger utskriften 65535
TYPE
RGB
VAR
col:

=

red, g r e e n , b l u e ) ;

RGB;

FOR c01 := Low (RGB) TO
Hiqh(?.GB)
DO

eller
FOR c01 := Low ( c o l ) TO
H i g h ( c o 1 ) DO

Typsäker adressoperator (Q),
om och när så önskas ($T+ direktivet). Reducerar riskerna vid
användning. Ex:
VAR
r e a l P t r: "REAL;
r: REAL;
i: INTEGER;

..

realPer:=
realPtr:=

@r; OK!
@i; F e l !

INHERITED är ett nytt reserverat ord som tillater referenser
till en ärvd metod utan au ange
förfaderns namn.

Bättre kod
Kompilatorn använder automatiskt 32-bitars o~erationer vid

IS

h gut!

I
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aritmetik med långa heltal om
processorn stöder detta. Ger betydligt bättre prestanda.
Snabbare textfilshantering.
e

Snabbare Pos-rutin i stränghanteringen.
Ny tt kompileringsdirektiv ($Q+)
för att kontrollera spill (overnow) hos heltal

Nytt printerobjekt förertklar utskrifter under Windows. . .

.~ <

Objekt för datavalidering ger
batue möjligheter vid inmatning

(fär vi här passa pA an rekommendera Data Entry Toolkit från
TurboPower som ger an fler
möjligheter).

WinPrn enheten gör det enkelt
att skriva ut textfiler från Windowspmgram (ocksa till postscriptskrivare).

Debuggers
Den integerade debuggem tillAter nu stegning genom C- och
assemblerkod.
Turbo Debugger
(TDX.EXE)

for

DPMI

* Speciell version av Turbo De-

Objekt för datavalidering

bugger som används för felsökning av DOS-progmm i skyddad
mod.

tNya>rnetoderför-bl a didogboxar

Turbo Debugger for Windows
har nu XGNSVGA stöd för flera populära @kchips
som
TSENG, Ultra, ATI, 8514 m fl

Turbo Vision

Flervals checkboxar
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Nya PLUS 7.0
I DATABITENS PLUS-version av Borland Pascal 7.0 (och Turbo FJascal7.0 för DOS) hittar du utförlig svensk PLUSdokumentation till Boiland Pascal och en extra PLUS-toolbox med manga vardefulla pascalrutiner.

PLUS-too1boxen
PLUS-handböckerna (ca 1200
sidor) täcker nu in språket Pascal
för saväl DOS standard mod,
DOS skyddad mod som Windows, samt de grundläggande
pascalenhetema for DOS, DOS
skyddad mod och Windows.
Referensdelen är systematiskt organiserad efter pascalenhet, vilket
gör det lätt att hitta närbesläktade
kommandon och jämföra likheter
och skillnader vid programmering
mot de tre målsystem som nya
Borland Pascal understödjer. Med
det utförliga sakregistret hittar du
snabbt önskad rutin om du vet
namnet.
Manga programmerare har vittnat
om att PLUS-dokumentations
uppställning är lättare att använda
an BORLANDS egen dokumentation (som ocksa ingår).
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Den nya PLUS-toolboxen understtdjer nu alla tre målsystemen,
dvs DOS standardmod, DOS
skyddad mod och Windows. Detta gör det lättare att skriva program som är portabla mellan
planformama. Vissa enheter finns
bAde som variliga pascdenheter
och DLL:er.

Nyheter i
PLUS-toolboxen
Portabel
teckenuppsättning.
Genom att lagga till en enkel enhet i ditt Pascdprogram kan texthanteringen göras portabel mellan
DOS och Windows trots att dessa
använder olika teckenuppsattningar (1BM:s utvidgade ASCII
resp ANSI/ISO). Om du föredrar
att arbeta med den integrerade
DOS-miljön fungerar utskrifter

aven när programmet kompileras
och körs som Windowsapplikation. Motsvarande galler om du
föredrar au arbeta med den Windowsbasemde miljön. Kallkoden
behöver inle modifieras.

XMS
Den virtuella minneshantenngen
ar nu utbyggd med XMS-stöd.
Du behöver visserligen inga minneshanterare när du kör under
DOS skyddat läge, men fortfarande om du vill att en applikation
ska fungera pA det största möjliga
antal PCdatorer och därför kompilerar till DOS standard mod,
ger den virtuella minneshanteringen i PLUS-toolboxen tillgAng
till hela minnet för datalagring.
Applikationer skrivna med den
virtuella minneshanteringen är
dessutom portabla mellan DOS
standard mod, DOS skyddad
mod och
Windows!
Tfn 026-2564 93
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"Virus" varning
Lat dina Pascalapplikationer varna sjalva n k oiacka datavinis försöker modifiera dem.

Snabbare sortering
Ytterligare förbättrad hastighet pa
var generella sorteringsnitin.

Permanenta listor
Listor i DUList kan nu sparas
permanent p4 disk, aven vid
komplicerade listelement typ pekare, och underlistor.
ningama ar många från
godtyckliga objekt, tex
torcr, grafiiobjekt (se Multi-Graphics) m m.

ringen i PLUS-toolboxen kan du
hrhandla allt tillghgligt minne,
konventionellt som XMS,
EMS och disk, som en enda
rriinnespool.
Vid allokering av data
den

imalt utnyttja kapaciteten hos
~ulti~ra~hics.

Listhantering
"Listan" ar en datastruktur med
ett stort antal tillampningar. Vi
har kunder som använder vår generella listhantering som bas för
kompilatorer, editorer, databaser,
visning av bildsekvenser, inspelningsfunktioner m m. Listhanteringen i PLUS-toolboxen acccpterar godtyckliga datatyper och

virtuella minneshanteraren rätt pa
eilt ledigt utrymme i den
gemensamma minnespoolen. DaElblock kan
64 K. Data
hanteras därefter pa exakt samma
siiu oavsett var det fysiskt befinner sig utan.att.ditt.prograrn be-

,

lagringsmöjlighet pa disk.

Utökad filhantering

Dessutom..

Snabb filkopiering, post- och

PLUS-toolboxen innehaller enheter For
felhantering, virtuell
minneshantering med
stora arrayer, listhantering, sortering, utökad filhantering, tidtagning, mushantering
(DOS standard textmod), matematikbibliotek med snabb
funktionsevaluering (FFE).

-

SV Supervisor
En genomtänkt teknik for
felhantering ar ett nödförbisen elevändigt, men
ment i konstruktionen av ateranvandbara programkomponenter
och större programsystem.
DATABiTENS Supervisor-teknik gör att du kan &vända en generell och mycket flexibel teknik
för att rapportera och Atgärda alla
typer av anvandarfel txh VO-fel
under programexekvering. Fel
fangas upp av felprocedurer eller
Atgardas individuellt med feltester. Felrapporter kan styras till
skhrmen, skrivare. diskfiler etc.

ArrVM används för Stora, V ~ U
ella, arrayer (> 64 K).
imayer kan rymma godtyckliga
elementtyper och upp till 2 miljarder element (om totala minnet
så tillater). Antalet dimensioner
kan vara l , 2, 3 eller flera.

VM virtuellt minne

Virtuell minneshantering passar
för snabba databaser, grafisk bildhantering, stora arrayer, etc. Den
virtuella minneshanteringen är
portabel mellan DOS standard
mod, DOS skyddad mod och
'Windows. Du behöver alltsa inte
ändra kallkoden p i denna punkt
vid byte av målsystem.

Manga program har ett behov av
att hantera data som g& utanför
den begränsade 640K-ram som
DOS i standardmod sätter upp.
Med den virtuella minneshante-

1MultiCraphics utnyttjar flitigt
den virtuella minneshanteringen
för att hantera fonter, symboler,
,virtuella skärmar och bilder. Med
PLUS-toolboxen kan du max-

-

DATABITEN AB
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-

dagar mellan darum och kan t om beräkna solens
upp- och nedgang för valfri ort
och tidpunkt.

-

FFE Fast Function
Evaluator
Snabb funktionsevaluator @'FE)
som "kompilerar" matematiska
uttryck och formler skrivna som
textstrangar och innehallande en
oberoende variabel, konstanter,
operatorer (+,-,x J,"), standardfunktioner (sin, a s , exp, In, int,
frac, m fl) samt egendefinierade
funktioner. Ett kompilerat uttryck
kan därefter snabbt evalueras för
olika värden p2 den oberoende
variabeln. FFE passar för inbyggnad i program där användaren beTfn 026-25 64 93
F ~ 026-25
x
36 41

PLUS 7.0...
höver utföra &val enkla som
avancerade räknefunktioner. för
diagramritning m m.

Fler plus
I PLUS-toolboxen ingår också

snabb generell "quickson" för
godtyckliga datatyper,

tidtagningsfunktion,
matematikbibliotek med potensfunktioner. normalfördelningsfunktionen och ekvationslösning,
PLUS-toolboxen ar ett utmärkt
komplement till Borland Pascal
7J
MultiCraphia. Tank

dig, PLUS-handböckerna samt
PLUS-toolboxen får du mot en
tilkiggskostnad av nigra hundralappar (vid separat köp av
PLUS-molboxen är priset 850:-)
"Great value"
skulle amerikanen saga!

Bonuspriser & uppdateringar
Borland Pascal 7.0 Plus:.
endast 2995:- (ord 3790:-)

- .- - ,,Priser-för fler användare - Ring!

Turbo Pascal 7.0 Plus:
endast 1450:- (ord 1790:-)

Extra svenska Plus-handböcker:
385:- (till högst det antal datorer
som licensen omfattar)

Skolpriser

Uppdateringar

Klasslicens (4 användare):
Borland Pascal 7.0 Plus: 3790:-

Äldre Turbo Pascal (DOS
eller Windows) -> Borland
Pascal 7.0 Plus: 1790:-

Klasslicens (4 anvandare)
Turbo Pascal 7.0 Plus 1790:-

Äldre Turbo Pascal (DOS
eller Windows) ->
Turbo Pascal 7.0 Plus:
1090:Extra bonusrabatter
Missa inte våra bonuserbjudanden pA Pascaltillbehör vid nyköp
eller uppchtering till Borland
Pascal 7.0 Plus. Se andra artiklar och baksidan i Programh'yheter.

TurboPowers Pascaltoolboxar
TurboPower Software ar redan klara med nya versioner av sina populäraste toolboxar till Bodand
Pascal 7.0. Har är en lista
ObjectProfessional 1.Z0
Turbo Professional 5.20
DOS standard mod,
DOS skyddad mod
Viktigaste nyheterna ar stödet
för skyddad mod och ett pascalgränssnitt mot DPMI.
I ObjeciProfessiona~uurbProfessional hittar du ocksa en rad

Turbovision
Development
Toolkit 2.0
Det populära hjäiprnedlet från
Blaise Computing för utveckling
av pascalapplikationer med Borlands Turbo Vision finns nu i version 2.0 som ocksa stödjer Borland C++ och Turbo C++ for
DOS.
DATABITEN AB
Box 1 15. 81 1 22 SANDVIKEN

tips kring avbrottshantering
under skyddad mod, datautbyte
mellan reell mod och skyddad
mod. m m.
Asynch Professional 1.l0
DOS standard mod,
DOS skyddad mod

B-tree Filer 5.40
DOS standard mod,
DOS skyddad mod,
Window s
Viktigaste nyheten är stödet för
skyddad mod.

Viktigaste nyheten är stödet för
skyddad mod.

Med Turbo Vision Development
Toolkit skapas resurser som dialogrutor, menyer och statusrader,
helt interaktivt utan programmering. Alla resurser kan testas innan de knyts till applikationer.
Resurser som skapas för DOS
kan konveneras till motsvarande
Windowsresurser. De kan sedan
slutredigeras med ett Windowsbaserat resursverktyg som Borlands Resource Workshop.

Utökning av Turbo Visions klassbibliotek med inmatningskontroller (filter), felsökning av handelser, inspelning och uppspelning
av händelser, dialoger med avancerat hjälpsystern m m.
Passar till Borland Pascal, TC++
och Borland C++ tills med Turbo
Vision (ingår i Application Framework).

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

MultiGraphics
grafik för proffs!
DATABITENS avancerade grafiktoolboxer, MultiCraphics och MultiCraphics Pro, finns nu till fem utvecklingsmiljöer, nämligen Borland Pascal 7.0 (D0S)ITurbo Pascal 5.0-7.0, StonyBrook Pascal+,
TopSpeed Modula-2 och-TopSpeed C.och TopSpeed-G+Här ä r nagra viktiga argument
för MultiCraphics:

-

Stöd för mariga utenheter: för
närvarande CGA, MCGA (256
farger), EGA, VGA, SuperVGA
(256 färger) (TSENG-, Tridentbaserade), Hercules, 8514JA
(256 firger), Toshiba, Epson-,
IBM och NEC-kompatibla skrivare med 9 eller 24 nalar, monokroma eller farg, laserskrivare
kompatibla med HP och Canon,
HP DeskJet ink1 500 & 500C
(färg), HP PaintJet och HPGL
Pennplotter.
Hårdvaruoberoende
gra€ik
trots mangfalden av utenheter.
Du kan bAde rita med full upplösning direkt pA exv laserskrivare (300 punkterltum) och
dumpa bildskärmsgrafik.
Utenhetsoberoende färghantering med RGB-teknik och HSVteknik.
Stöd för alla grundläggande grafkoperationer som punkter, linjer (mönstrade, varierande tjocklek), rektanglar, cirklar, ellipser,
bagar, polygonag, polygoner,
etc. Fyllda eller ofyllda figurer
samt areafyllning.
Alla grundläggande grafikobjekt
du kan förvänta dig, ink1 punkter, linjer med varierande stil
och bredd, linjetag (polylines),
bezierkurvor, fyllda och ofyllda
cirklar, ellipser (aven lutande),
polygoner, och bezierpolygoner,
bitmönster samt areafyllning av
godtyckliga ytor.
Stöd för virtuellt minne och
virtuella skärmar.

DATABITEN AB
Box 115, 81 1 22 SANDVIKEN

Skapa dolda virtuella skärmar
(2x2 pixels upp till 16384x16384)
med stöd för alla ritkommandon.
Kopiera grafik mellan synliga
och virtuella s k h a r . Med DATABITENS PLUS-toolbox till
respektive språk kan grafiiprogram automatiskt umyuja XMS,
EMS och disk som virtuellt minne för stora objekt som virtuella
skärmar, bilder, fonter och symboler.
Världskoordinater
(heltalseller flyttalsbaserade) med automatisk skalning av data gör det
lätt att anpassa data och skriva
portabelt mellan utenheter.
Fönsterbaserad grafik med utbyggbara kapaciteter. Fönster
kan förses med nya kapaciteter
(t ex världskoordinater, text i/o,
eller egna kapaciteter).
Utbyggbar handelsehantering
med fkdigt stöd för klocka (inkl

engångs- och repeterande alarm
för exv datainsamling och animerad grafik), tangenbord och
omfattande mushantering. Gör
det lätt att hantera användar i/o.
Som musmarkör kan godtyckliga symboler användas, ink1 bilder. Musmarkörer kan t om modifieras under "körning".
Bildhantering med stöd för
standard PCX-formatet, bilder
med mask och grafiioperationer
pA bilder- samt zoomning av bilder.
Fonter- och symboler: 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
snabba raster dito. Laser även
BGI-fonter.
Tfn 026-25 64 93
Fax 026-25 36 41

Ritlistor och grafikobjekt. Ritopcrationer kan spelas in och
sparas pA disk. Bibliotek med
grrifiska objekt kan permanent
sparas pA disk. Portabla mellan
olika utenheter.
Fönsterbaserad text i/o. Omfattande bibliotek för grafikbaserad
texthantering med utskrift, inläsning
och
edikring samt
dalavalideringsnitiner. Fungerar
med saväl fasta som proportionella fonter. Använd standard
RcaWrite (Pascal), I 0 (Modula-2) eller gprintf (C) i grafikmod.
Emulering av BGI-grafik. Kör
BGI-grafik
p2
SuperVGA,
mauissknvare,
laserskrivare,
färgskrivare och pennplotters.
BGI-emuleringen är fönsterbaserad varför flera separata BGIvikldar kan hanteras samtidigt.
Kombinera med MultiGraphicsfinesser som fönsterhantering,

mushantering,
bitorienteradeoch konturfonter, etc.
Multitaskingstöd (ej Pascal) kör parallella grafikprocesser i
samma fönster, olika fönster
eller t om pA olika utenheter.

Fler finesser

Välj rätt version
MultiCraphics ar vAr IAgprisversion för dig som endast nyttjar
MultiGrdphics för eget bruk.
Denna basversion understödjer
CGA, EGA, VGA, Hercules och
matrisskrivare.

Konturfoljning (i stil med Corel
Draw, etc), f2rgval enligt sAval
RGB som mer "m2nskligWHSVmodell, mariga firdiga fargdeklarationer (t ex "guld", "havsgrön",
"skinn", m fl).

MultiCraphics Pro är den fullständiga versionen med kornmersiella duigheter att salja applikationer byggda med MultiGraphics, samt stöd för SuperVGA,
8514/A, laserskrivare, bläckstrAleskrivare och pennplotters.

Sprikanpassade handböcker:
Separata, omfangsrika (700-800
sidor) svenska handböcker för
Pascal, Modula-2 och C/C++.
Nu ocksa pa engelska.

MultiCraphics Skol: Samma innehåll som i MultiGraphics Pro
men utan kommersiella rättigheter.

0

Du kan inte hitia ett kraftfullare grafikbibliotek på marknaden, som samtidigt har en lika
välgenomtänkt och Iattlard
design!

Nyheter i

MultiGraphics 1.5
Nya version 1.5 av DATABITENS grafiktoolbox MultiGraphics finns snart för leverans.
MultiGraphics 1.5 har byggts ut med en rad finesser som ytterligare förenklar och förstärker grafikprogrammeringen. Mul.tiGraphics 1.5 har stöd för an fler utenheter och stödet för "gamla" uteriheter
har ytterligare förbättrats. Har beskriver vi nyheterna mer i detalj.
Kort sagt - MultiCraphics 1.5
öppnar dörren till en värld av nya
möjligheter!

Flera versioner
MultiCraphics
Och
Multicraphics Pro 1.5 (motsvarar
limsför närvarande i versioner anpassade till
Turbo Pascal 5.0 - 7.0, Borland
Pascal 7.0, StonyBrook Pascal+,
TopSpeed Modula-2 3.0 och
TopSpeed C K + + 3.0. Varje version har sin egen sprakanpassade
handbok.
Har är de viktigaste nyheterna:
DATABITEN AB
BOX1 15, 81 1 22 SANDVIKEN

Snabba
heltalskoordinater

Zoomning av bilder
och zoomkopiering

Tidigare flyttalsbaserade världskoordinater i MultiCraphics
kompletteras nu med snabba, heltalsbaserade logiska koordinater i
intervallet 0..10000 (som kan
ändrar till godtyckligt heltalsint e ~ d inom
l
-32767..32767).

Med ZoomVirtScr kan innehallet i virtuella skärmar zoomas upp
och ned 'vid kopiering. Med
Zaomlmage kan ochA bilder
zoomas. Zmmfaktor kan sättas
individuellt for horisontell och
vertikal riktning. Vid forniinskning kan bildpunkter kombineras
valfria ritmoder för au bevara d mycket som
av
gimlbildens infornauon.

Genom au programmera grafiken
mot en tänkt logisk utenhet, når
man hårdvaniobemende vad det
gäller utenhetens upplösning utan
att dra ned hastigheten genom

tidsödande flyttalsberAkningar.

Med den nya zoomningsfunktio-

nen kan t ex samma PCX-bilder
Tfn 026-25 64 93-
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Ny heter i MultiGraphics 1.5..
användas oavsett vilken utenhet
de presenteras pA (EGA, VGA,
SuperVGA, skrivare, etc). Anpassa enkelt storleken horisontellt
och vertikalt med ZoomImage.
Eller skala om skämdumpar d
au de tacker ett helt A4-papper,
osv. Observera au aven bildernas
aspektförhållande kan andras vilket löser problemen mcd att dela
bilder mellan t ex EGA, Hercules
och VGA samt utskrifter till
matrisskrivare.

Bezierkurvor

. . .
Bezierkurvor har blivit ett stand- -ardverktyg i CAD-sammanhang,
därför att denna familj av kurvor,
uppkallade efter den franske matematikern Bezier, 2r v a agnad
att skapas och modifieras interaktivt. Bezierkurvor ger mjuka och
"naturliga" kurvbAgar och med
ratt tcknik kan de ocksA beräknas
och ritas mycket snabbt.
L

.

.

Bezierkurvor kan avandas som
som alternativ till linjetag (polylines) och polygoner. Dessutom
kan fonter och symboler byggas
upp av Bezierkurvor, vilket ger
mjukare böjar i tccken och symboler, och gör sig bättre vid skalning och andra transformationer.

Skapa fonter och
symbolbibliotek
MultiCraphics 1.5 innehåiler
procedurer för att bygga egna
fonter och symbolbibliotek. Tecken och symboler kan beskrivas
som bitmappar, linjetag, polygoner eller bezierkuwor och knytas
till fonter eller symbolbibliotek.
Dessa kan senare sparas pA disk.
PA SA sätt kan fonter och symboler byggas upp steg för steg. Du
kan hämta förlagor från tidigare
fonter och symbolbibliotck.

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

Förbättrad
matchning av färger
DATABITEN AB
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Ny, förbaurad algoritm för att hitta bästa möjliga farg pA en given
utenhet som motsvarar önskad
RGB-färg (MatchForeground och
MatchBackground).

Ritlistor
Med ritlistor (display lists) blu
det möjligt att "spela in" grafikopentioner samtidigt som de utförs för att senare spela upp samma ritsekvens pA nytt. Inspelade
ritkommandon i ritlistor kan bearbetas (genom t ex skalning och
andra -transformationer, fagby ten, borttagning och-tillagg av ritoperationer i listan, a d r a d startpunkt, etc) innan de spelas upp på
nytt. Ritlistor ar fönsterorienterade varför va j e fönster kan ha sin
egen aktiva ritlista. Inspelade ritkommandon i ett fönster kan spelas upp i ett annat fönster, t om
pA en annan skam (t ex inspelning pA synlig skärm och uppspelning pA virtuell skärm) eller
utenhet (t ex inspelning pA synlig
skärm och uppspelning till prinkr).

MultiCraphics: 1250:Vid samtidigt köpiuppdatering till
Borland Pascal 7.0 endast 995:-

MultiCraphics Pro: 2195:Vid samtidigt köpiuppdatering till
Borland Pascal 7.0 endast 1825:-

Du sparar 1000 kr!
MultiCraphics Skol: 995:-

MultiGraphics l .x ->
MultiCraphics 1.5: 625:MultiGraphics Plus 1.x ->
MultiCraphics Pro 1.5: 750:MultiGraphics 1.x ->
MultiCraphics Pro 1.5: 1250:
MultiGraphics Skol 1.x ->
MultiCraphics Skol 1.5: 525:-

Ritlistor kan ocksA skapas direkt
utan foregaende inspelning. Ritlistor kan sparas permanent och
läsas från disk.

vandas fritt. Det innebar att BGIprogram nu kan köras mot SuperVGA, i 256-fargers moder och
mot skrivare och pennplotters.

Grafiska objekt

BGI-emuleringen är fönsteronenterad. Det är därför möjligt att
flytta ett fullskärmsorienterat onginalprogram till ett MultiGraphicsfönstcr eller att samtidigt
hantera flera parallella BGI-"världar" med olika uppsättning av ritpositioner, textfonter, fager, etc.

MultiCraphics 1.5 stöder grafik
objekt, uppbyggda av ritlistor (en
för varje objekt).. Bibliotek med
grafiska objekt kan sparas och
hämtas från disk. Grafiiobjekt
kan göras skalbara o::h portabla
mellan olika utenheter. Grafikobjekt specificeras med nummer
eller namn.

Emulerar BGI-gtafik
MultiCraphics 1.5 emulerar
Borland Graphic Interface (BGI),
dvs den grafikmodul som ingk
som standard i Turbo Pascal, Turbo C/C++ och Borland C++.
BGI-kommandon kan blandas
fritt med MultiGraphicskommandon. Detta underlättar Ateranvändningen av grafiirutiner och
program som tidigare har skrivits
med BGI-kommandon.
Vid BGI-emulenngen kan alla
drivrutiner i MultiGraphics an-

BGI-emulenngen kan använda
saväl Borlands streckfonter som
MultiGraphics raster- och konturfonter.
BGI-emuleringen gör det möjligt
att enkelt- omdirigera bildsktirmsorienterad grafik till skrivare

Nyheter i MultiGraphics 1.5..
eller att bygga in skämdumpning
i ett befintligt grafikprogram.

Fler & bättre drivrutiner
I MultiCraphics Pro 1.5 ingar
nya drivnitiner for Super-VGA
8900C), Canon Laserpnntcr, HP PaintJet, HP DeskJet
(irkl 500 och färgskrivaren

500C). Sedan tidigare ingt CGA,
EGA, VGA, Hercules, IBM-skrivare, Epsonskrivare, NEC-skrivare och kompatibla, och i MUItiCraphics Pro även Super-VGA
(TSENG, Video-7), 8514/A, HP
Lasedct-kompatibla och HPGLkompatibla pennplotters.

Alla drivrutiner for skrivare klarar nu ocksa liggande utskrift
(landskapsmod).

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

ProtoGen Object Professional
ProtoCen är ett nytt skärmhanteringsverktyg till Borland Pascal
7.0 (finns ocksa till Borland C++)
under Windows. Med ProtoCen
underlättas arbetet med att interaktivt skapa anvandargränsnitt i
Windows. Här ar ett sammandrag
av funktionerna i ProtoGen:
Grafiskt orienterat verktyg för att
designa menyer till Windowsapplikationer med möjlighet att lagga
till ikoner, undermenyer, gdmarkera, snabbvalstangenter, placera
Windowskontroller i huvudfönstret och specificera farg pA
huvudfönstret.
Kodgenerator som kan integrera
flera nivaer av dialogboxar i din
applikation som har skapats med
andra verktyg (t ex Borlands
Resource Workshop).
Testprogram som gör det möjligt
att prova skärmdesignen direkt
fran ProtoCen innan den knyts
till applikationen.
Genererar slutligen komplett Objectwindows-baserad Pascal-kod
för hela anvandargrans-snittet f&digt att integrera och kompilera
med applikationen.
ProtoCen kostar endast 490:Ny upplaga av

Programming Windows 3.1
Standardverket för Windowsprogrammering författad av Charles
Petzold. C-orienterad, men anda
läsvärd aven för Pascalprogrammerare. 983 sidor ink1 diskett.

Endast 399:DATABITEN AB
Box 1 15, 81 1 22 SANDVIKEN

TurboPowers populära objektorienterade toolbox till Turbo Pascal och nu Borland Pascal 7.0 är en guldgruva för varje Pascalprogrammerare att ösa ur.
Object Professional innehåller
över 100 objekttyper (klasser)
med mer an 1000 metoder - f&diga byggstenar som direkt kan
utnyttjas och anpassas till dina
behov.

Objektorienterad skärmhantering
Object Professional innehåller
en komplett hierarki av objekt för
att hantera fönster, snabb in- och
utmatning av text, faltformatering och kontroller, tangentbordsoch mushantering, texteditenng,
menyer, plocklistor, utskriftsformular m m.

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

Objektorienterad I l 0
Objekten i Object Professional
kan skriva och läsa instanser av
sig själva till och från disken. Ett
komplicerat menysyskm kan initieras med en enda Load-sats.
Objektinstanser kan ligga i egna
filer, bland andra instanser i direkdtkomstfiler eller bakas in i
EXE-filer.

Minnesresidenta program

kan ligga helt i minnet, eller parkeras ut i XMSEMS-minne eller
pa disken när de inte ar aktiva.
Endast 6K behöver da ligga resident!

DOS-funktioner
Object Professional gör det lätt
att skriva avbrottsrutiner för realtidsprogrammering. Du kan också
exekvera andra program innifrh
din applikation utan au a s a upp
minnet pA förhand. Din applikation kan parkeras ut i XMSIEMSminne eiier p2 disken för att ge
maximalt rnime för underprogrammet.

Tangentbordsmakron och
mushantering
Tangentbordssekvenser kan spelas in, editeras och spelas upp
igen. Lägg till mussupport till
dina objekt.

Dessutom..
Kraftfulla rutiner för stranghi-ntering, strängar med mer an 255
tecken, BCD-aritmetik, tid- och
datummatematik, hantering av
kritiska fel, snabb sortering m m.

Skyddad mod
Nya Object Professional har
komplett stod för programmering
i DOS skyddad mod. Ett uförligt
DPMI-granssnitt ingar ocksa.

Du kan enkelt göra dina program
minnesresidenta.
Programmen
Tfn 026-25 64 93
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Paradox Engine 3.0
Nya version 3.0 av Paradox Engine ger ett gemensamt programgranssnitt (API) för databasapplikationer skrivna i Pascal eller C/C++ linder saval DOS som Windows. Med Paradox Engine kan du
arbeta direkt mot Paradoxfiler för saval nya Paradox 4.0 som kommande Paradox för Windows.

Bakgrund

Paradox Engine iungerar under
såval DOS som Windows. Under
Funktionerna i Paradox Engine
Winidows arbetar Paradox Engifinns redan inbyggda i Borlandne med språkoberoende DLL:er
applikationer som Quattro- Pm, , (dynamiskt Iiinkbara bibliotek).
Quattm Pro for Windows, Objectvision och naturligtvis i ParaStöder "BLOB"
dox.
Paradox Engine stöder alla reGenom att Borland t~ppnarupp
gister- ("tabeller" pa Paradoxdenna teknik för alla prograrnmespråk) och postlåsningsfunktiorare avlastas du f r h att själv skaner, ink1 de nya snabba låsningalpa alla dessa komplexa rutiner för
goritmema i Paradox 4 .O och Padatahantering, datasäkerhet och
radox for Windows.
flcranvändarstöd. Dina program
kan direkt
med övriga
Ocksa det nya BLOB-formatet i
Borlandprodukter.
Paradox
understöds. OBjectsv
"BLOB"
star för 4.0
NBinaIy

Paradox Engine stöder alla vanliga nätverk som Novell Netware,
3Com, IBM PC LAN, Banyan
Vines, DOS 3.1-baserade, etc.

c

Manga nyheter
Nya version 3.0 är mycket snabbare och annu mer laddad med
funktioner och datatyper. Dessutom ingar ett nytt objektorienterat skal (Database Framework)
komplett med klassbibliotek för
C++ och Turbo Pascal. Fortfamnde finns ocksa procedurorientemde C- och pascalbibliotek.

och är ett format som gör del
möjligt att knyta godtycklig8 datastrukturer (t ex bilder, ljud,
OLE, etc) till Paradoxfált, Varje
BLOB-falt kan vara upp till 250
MB stort.
Kompatibel bakat mot paradox
3.0 och 3-5-tabeller.

Kompilatorer
Stöd för Borland Pascal 7.0
(DOS~Windows), Turbo Pascal
för DOS och Turbo Pascal för
Windows, Borland C++ och
Microsoft C 6.01.
Inga licensavgifter.

Introduktionspris
Paradox Engine & DataBase Framework 3.0: 1995:- (rek 2290:-)

Bonuspris
vid nyköp/uppdatering till
land pascal 7.0 plus: endast
1795:-

Uppdateringspris
Paradox Engine x.x -> Paradox
Engine & Database Framework:
990:-

Nätverk

Asynch Professional 1.l O
Asynch Professional 1. l 0 fran TurboPower Software ar en kraftfull, men anda Iattanvand, toolbox
till Borland Pascal/Turbo Pascal för snabb asynkron, seriell kommunikation. Stöd finns för alla vanliga filöverföringsprotokoll, dearkivering av komprimerade ZIP och LiH-filer m m.-Saval traditionellt
procedurorienterat som 00P-grancsni1:t ingar. Har ar nigra viktiga punkter:
Avbrottsdriven buffrad i10 upp till
115 Kbaud.
ZMODEM, Kermit, XMODEM
och YMODEM protokoll
CTSIRTS,
DTRIDTS
XONJXOFF handskakning

och

Stöd för COMl-COM8 mcd upp
till 4 portar öppna samtidigt
DATABITEN AB
BOX 115. 81 1 22 SANDVIKEN

Stöd för 16550 buffrad UART
Delade
PS/;?:or

hardvaruavbrou

pa

Emulenng av ANSI-teminal
Modemkontroll inklusive Hayes,
V.32, V.42, HST 9600 och
MNP5.

S p h i n g och handelseloggning
underlättar felsökning.
TerminalWindow objekt au användas tillsammans med
Object Professional

.

Stbd för DOS skyddad mod
Utförlig dokumentation med popup hjälp direkt tillgänglig
Tfn 026-25 64 93
Fax 026-25 36 41

Tv& Windowsnyheter fran TurboPower

Windows System Library
Toolboxspecialisten TurboPower Software presenterar nu en mycket användbar samling bibliotekstutiner som bör finnas i varje Windowsprograrnmerares arsenal.
Windows System Library fungcrar tillsammans med Borland
Pascal 7.0, Turbo Pascal för
Windows, Borland C++ (3.x) och
Microsoft C/C++ 7.0.

Översikt

-

Stor1 antal funktioner för slrangmanipulering.
Datum- och tidfunktioner med
stöd för nationella varianter (t ex
svenska).
Stora, men snabba, en- och tvildimensionella arrayer med upp till
64MB data av godtycklig typ.
Generella datastrukturer för stora
bitmangder, uppslag, dynamiskt
all~k(~ladc
strängarrayer, länkade
listor, stackar, trdd och köer.

DPMI-anrop för avbrottshantering och avancerad minneskontroll @PM1 är den nya standarden för att hantera skyddad
mod hos pmessorn).
Tidtagning, - fördröjningar
ljudfunktioner,

och

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

Windows System Library levereras i DLL-form mcd granssnitt
mot BPWtTPW, BC++ och
MSC/C++. Tidskritiska rutiner ar
assemblerkodade och utnyttjar
3861486-instruktioner om ratt
processor är förhanden.

Pop-up hjalp
Dokumentationen till Windows
System Library är utförlig med
många programexempel. Det interaktiva
Windowskompatibla
hjälpsystemet ger direkthjälp
under programmeringsarbetet. All
kallkod ingAr.
Bonuspris: 995:- (ord 1 1 Z:-)

Data Entry Workshop
Nya Data Entry Workshop fran TurboPower Software innehalller verktyg för att skapa sofistikerade
anvandargranssnitt med inmatningskontroller och forrnularhani.eririg.
Data Entry Workshop bygger
pA Borlands ObjectWindows Library (OWL) för Windowsprogrammering och Borlands
Resource Workshop.
Data Entry Workshop ar ett integrerat system for att interaktivt
designa skärmar för validerad datainmatning, verktygsrader ("toolbars") och andra unika typer av
Windowskontroller med Resourcc Workshop och därefter generera OWL-baserad kod fardigt att
~ L S med i applikationer. Data
Entry Workshop är kompatibel
med Borland Pascal 7.0, TP för
Windows 1.5 och Borland C++.
Falt-för-falt validering av anvandardata.

DATABITEN
AB
Box 1 15, 81 1 22 SANDVIKEN

Inbyggt stöd för alla staindardtyper i Pascal och C++ samt
datum- och klockslagsfalt. Kan
byggas ut med egna datafyper.
Nationella varianter för datum,
tid och valutafält.
Stöd för falt med lösenord, ber&nade falt, ncjdvandiga falt, skyddade falt samt dolda falt.
Hexibcl formattering med l%tmasker ("picture masks") med
egendefinierade masktecken.
Tre valfria typer av falteditorer,
bl a en r&nedosvariant för numerisk inmatning.
Kontroller for att skapa verktygsrader ("too1 bars") och verktygsboxar ("toolboxes") med hjalp av
Resource Workshop.

Konverteringsprogram
Programme,t MAKESRC genererar käilkod i Pascal eller C++ utifrån de resurser som genereras i
Resource Workshop.
Programmet CVTOPL konverterar datainmatningsskärmar skapade med TurboPowers ObjectProfessional för DOS till dialogrute
skript för Windows.

Dokumentation
I Data Entry Workshop ingilr
utförlig dokumentation med
många exempel. Dessutom finns
on-line hjalp tillgänglig vid arbete
med Resource Workshop.

Bonuspris 1325:- (ord 1525:-)
Tfn 026-25 64 93

Fax 026-25 36 41

Bonuspriser!
DA TABITEN

O MultiGraphics Pro 1.5 (ord 2825:")

O Turbo Vision Development Toolkit

till Borhnd PascalITurbo Pascal

O

Övrigt
Bonuspris

Bonuspris
MultiGraphics Pro 1.5 (ord 2825:-)
till TopSpeed Moduh-2 3.x

O MultiGraphics Pro 1.5 (ord 2825:-)

O

Stacker 2.0

m

Programming Windows 3.1IPetzhold

Bonuspris

1360:1095:995:895 :399:-

till TopSpeed C K + + 3.x

O MultiGra hics 1.5 (ord 1475:-)

Aktuella uppdateringar

till BoriancfPascalTTurbo Pascal

Bonuspris

I

O Turbo Pascal DOSMlindows ->

O MultiGraphics 1.5 (ord 1475:-)

Borland Pascal 7.0 & Plus

till TopSpeed Moduh-2 3.x

1790:-

0 TP x.x DOS -> Turbo Pascal 7.0 Plus 1090:-

O MultiGraphics 1.5 (ord 1475:-)
till TopSpeed CK++ 3.x

O

l

O

MultiGraphics Skol 1.5
till Borland PascalITurbo Pascal

O

Turbo Pascal DOSMilndowc -W
Boriand Pascal 7.0 (el Pius)
TP x.x DOS -w Turbo Pascal 7.0 (c] I>lus)

1490:790:-

l
I

O MG 1.x

O
0 Borland Pascal 7.0 & Plus

2995:-

O Turbo Pascal 7.0 Plus

1450:-

(ord 3793:-)

O
O

Bonuspris

O Protogen till Borland Pascal 7.0

O Windows AP1 dokumentatiori
O Quattro Pro DOSnivindowc Grandslam,

1995 :1795:490:290:2490:-

(rek 4490:-)

TurboPc)wer Software

O Turbo Professional 5.20

O

Bonuspris

ObjectProfessional 1.20

Bonuspris

625:MG Plus 1.x ->MultiGraphics Pro 1.5
750:MG 1.x -> MultiGraphics Pro 1.5
1250:MG skol 1.x -> MultiGraphics Skol 1.5 525:-

O
O

Turbo Professional 4.0 -> 5.40
TurboProfescional 5.x -> 5.20
ObjectProfessional 1.x -> 1.20
B-tree Filer Network 5.0-5.06- -r 5.40
B-tree Filer Network 5.21-5.23 -> 5.40
Async Professional 1.x -> 1.10
WinJSys Library 1.0 -> 1.01
Data Entry Workshop 1.0 -> 1.01

O

PDX Engine x.x -> Paradox Engine 3.0 990:-

(ord 1793:-)

O Paradox Engine 3.0 (rek 2290:-)

-> MultiGraphics 1.5

O
O

O QPro x.x -> Quattro Pro Windows
990:O QPro x.x -> QPro WinJDos Grandslam 1490:-

O Annat kalkyl -> QPro Windows
O Annat kalkyl -> QPro WlniDos Grandslam

1190:1490:-

O B-tree Filer Network 5.40
Bonuspris

O

Asynch Professional 1.40

Bonuspris

O WinISys Library
Bonuspris

O Data Entry Workshop
Bonuspris

Från Borland C++ 2.0 el. Turbo C Prof till

O Borland C++ & AF 3.1

2290:-

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

O

Borland C++ & AF 3.1

2990:-

Jag beställer förkryssade produkter ovan. bnu!;priser galler enbart vid samtidigt nykiip/uppdatering av Borland Pascal 7.0 & Plus.

FöretaqISkola

Namn

Adress:

Postaddress

Ev Godsmarkning

Ev beställningsnr

Telefon

Diskformat (3.5 " eller 5.25")

A l h priser exkl, moms och frakt. Senaste datum för bonuspriserna ovan ar L dec 1W2. Uppdateringsprher galler
dock tillsvidam- Vid uppdalenng ska tidigare originaidiskelter eller titelsida ur handboken inskickas.

DATABITEN AB
Box 1 15, 81 1 22 SANDVIKEN

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