Sandviken 1

Porto betatt

I

Apr 1993

I,.

Många programnyheter!
Härliga vålpriser!
o

MS-QOS 6.0, W~
~i
d 0612 213
MulUGraphb 1.5 Mr pm#k
O Vlsual C++ & Visuai Control Pack
C] Borland Wfor06/2

0

DATAETTEN AB
Box 115,811 22 SANDVIKEN

a
n

~ o i l ~es~s c 7
dd PIUS
Turbo ett Vlwial Editinn, BC++ & AF
0 TopSp%ed&f di Plus
0 YcmdtDelta

Tfn 026-25 84 93

Fax 026-25 36 41

Vårkampanjen!
Vi har under vintern varit intensivt sysselsatta med de nya versionerna av PLUS-handbiickeniaoch
PLUS-toolboxama till Pascal, Mdula-2 och W+*och nya MultiGraphb 1.5. Nu är allt detta
klart och samtliga produkter fms f& omgående leveans.
Vi vågar utan tveka påstå a# MultiGraphi~a15 Ztr den hftiullaste gmfktoolboxen för DOS på
marknaden! Det är darför inte utan en viss stolthet vi ser alltfler kommersiella produkter som bygger
sin -tering
på MultiGraphics; diagnunpakt, datahamiingssystem,faxprogmm, program
for handikappade, tävlingsprogram i olika grenar,kommunikationsprogmm, undervisningsprogram,
sknm&skurser,
spelprogmin, planeringssystem, etc. Ett antal av dessa produkter kunde t ex beskådas nu på datamässan CeBit i Hannover.
Ocksa skolorna utnyttjar det ftinnhliga skolpriset till att skaffa MuitiGraphia - ett bra komplement till Pascal i undervisningen. Nu bojar vi ocksa se ett tikat internationellt intresse med förfragningar &n& från Austriaiien och S y d a m e . De engelskspråkiga handböckerna kommer att finnas
för leverans i maj.

Så till VarBampuqjen!Mmsor med bra priserfratn till &n 31 inqi 1993 - missa inte tillfallet!

Borland Language Center
V& samarbete med Borhd har varit intimt, allt sedan vi inducerade Borland i Sverige 1984. Borland var da ett nystartat Bretag med en enda produkt, Turbo Pascal. Idag har B o r h d vikt till en av
de riktigt "stora"i progtambranschen. Vårt amarkte formaliseras och fikdjupas nu ytterligare g e
nom ett nyligen ingånget avtaI diir DATABZTBN utses till ett "Borlad Language Center" i Sverige. Det ger dig som kund än biittre support och villkor på Borlandprdukterna. Ett resultat ser du
redan nu i kampanj med vikpriser p& Borland P d 7.0 & Plus, Elorland C* & AF 3.1, Paradox

Engine m fl Borlandpdukm.
Borland introdummr nu sin första 32-bitars kompilator, Borland C++ for O m . Samtidigt slgpps en
Iiigprisvershn av C++, Turbo C++ h a l EdMon for Windowsprogmmmering.

Microsoft visualiserar!
Microsofi introducerar en rad nya produkter som bör intressera dig som programmerare. Visual C++,
V i u d Conkol Pack, Micmsoft Delta, MS-DOS 6.0 och Windows M'tredje, och kanske sista, betaversion. Vi f&sWker nu ocksa vart d t e med Microsoft, viket ger dig batcre support och priser. Se våm intduktionserbju&n&~ p& Visud il,m fl!

Nu borjar tidpunkten närma sig när du som programmme måste ta stiiilning till vilken eller vika
nya plattformar du ska satsa på DOS/Wiadows,
Windows NT elkr Unix? Vart tad är fortfarande att "gardera"och anvhda den &imta tiden till att bekanta sig med de nya pianformama innan
ett definitivt beslut tas, DOS áO, OS12 och Windows NT beta kan du skaffa till en mycket billig

penning! Nu finns ocksa utveckiingsverktygen du behöver.
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I korthet:

Turbo C++ Visual Edition
Borland lanserar nu en lågprisversion av sin C++ kompilator for dig som arbetar med
Windowsutveckling.

sive parameteriserade typer
("templates") och helt ANSL/iSO
C-kompatibel. I Turbo C++ Visual Edition ingår:

Turbo C++ Visual Edition innehåller det mesta du behöver
för att komma igång med programutveckling för och under
Windows. Kompilatorn i Turbo
C++ Visual Edition är kompatibel med AT&T C++ 3.0. inklu-

Grafisk Windowsbaserad integrerad miljö

fl

Resource Workshop för att skapa menyer, dialoger, knappar,
bitmappar och andra Windowsresurser

%

ObjecitWindows klassbibliotek
för utveckling av Windowsapplikationer
ProtoGen för att visuellt skapa
pr08ramstomme Ined automatisk
kodgerierering.

Vdrpris: 890:-.

RTPatch

.RTPatch från Pocket Soft Forenklar distribution av programuppdateringar.
Istäilet
for att skicka alla filer på nytt
skapar .RTPatch en komprimerad fil som endast innehaller skillnaderna gentemot tidigare version. Den nya versionen skapas sedan med ett speciellt
uppdateringprogram
som också skickas med.
.RTPatch fungerar med alla filtyper under DOS, Windows och

OSl2. Genom att skicka bara
"skillnaden" är det ingen skada
skedd om programmet når fel
person, eftersom slutanvandaren
måste ha den gamla versionen
för att kunna uppdatera! Uppdateringar kan därför läggas på
öppna BBS:er utan risk.
Det går också att skapa "patchfiler" som täcker flera äidre versioner så au en och samma fil
kan distribueras oavsett vilken

versiori användaren uppdaterar
från.
.RTPatch har stöd för serienumrering av program och lösenord,
samt kan lagga till och avlägsna
filer efter behov. Inte undra på
att .R'TPatch används av alla
stora programleverantörer vid
sina be:tatestningar.
Pris 26195:-

Norton Utilities 7.0
Norton Utilities 7.0 a r den sen a t e versionen av det populara diskhanteringsprogrammet
från Symantec.

Snabbare öppning av DOS 6.0filer,
StM för
l,årddiskar (upp

Några av ny heterna är

Utökad hårdvanidiagnostik.

Optimering av DOS 6.0-, Stac.ker- eller Addstor-komprimerade
filer,

från skadade
Data kan
komprimerade filer samt
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till 2 GB),
,.

Automatisk reparation av filer
från Lotus 1-2-3, Quattro Pro,
Excel, dBASE och WordPerfect.
Pris 1350:- (rek 1590:-)
Uppdatering 640:-
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Databas och kalkyl:

Paradox och
Quattro Pr0

så tilk lagret iir slut säijer vi fortfarande produkterna till följande
fenomenala priser:

Borlands kampanjpriser på Paradox for Windows (en&, Paradox för Windows (sv) och
Quattro Pro for Windovrs (eng)
avslutas den 30 april. Vi har dock
lagt ett antal produkter p,l lager,

Paradox Windows eng: 890:-

Borland dBASE IV 2.0 a r den
senaste versionen av det databasprogram som mer än något
annat kan sagas utgöra PCstandarden.
I den nya versionen är vissa operationer upp till tio gånge:r snabbare! Med dena nya minneshanteringen, som utnyttjar DPMI,
används allt ledigt minne ii datorn
(upp till 16 MB) för arbete.
dBASE kan köras interaktivt eller
programmeras
via et1 databasspråk med nära 500 kommandon. Editor, felsökare, automatisk
kodgenerering med menysystem
och SQL-stöd ingår. dBASE har
formulär-, rapport- och etikettdesigner, rutiner för datasäkerhet

LotUS Improv 2.0
Lotus Improv 2.0 för Nrindows
är en ny typ av kalkylprogram

som gör det lättare att få riya perspektiv på data i kalkylarket.
Data definieras i olika kategorier
som sedan delas in i underavdelningar, t ex kategorin månadsför-

Serviceavtal
Mellan de större versionsbytena
genomgår många progrzm och
toolboxar en process av rättelser,
tillägg och förbättringar, som vi
kallar revisioner. Det är ofta en
stor fördel att halla sig kontinuerligt uppdaterad med dessa revisio-

Quattro Pro Win eng: 890:-

Detta ar priser som knappast
kommer att upprepas!

Paradox Windows sv: 1990:Paradox Win eng till sv: 890:-

(datavalidering, automatisk lagring, lösenord och kryptering),
komplett nätverksstöd, intelligent
h.ågeoptimeringvid sökning.
Introduktionspris endast 1990:Uppdatering: 890:-

dBASE Compiler
Borlands dBASE Compiler gör
det möjligt att kompilera dBASEapplikationer till fristående EXEfiler med högre prestanda som resultat. Kompilerade dBASE-program får fritt disribueras utan licensavgifter. Stora EXE-filer kan
delas upp för att få plats på ett
antal disketter och sedan sammanfogas igen i måldatorn via

programmen dSPLIT och dJOIN, som också medföljer.
En C-liknande förprocessor gör
det möjligt att använda villkorlig
kompilering. Med MAKE hanteras varje program som ett projekt
och med länkaren BDL kan man
skapa två sorters EXE-filer; helt
självständiga EXE-filer eller en
kompakt modell som ej inkluderar bibliotek- och resursfiler (dessa måste då finnas tillgängliga på
hårddisken). Kompilatorn utnyttjar DPMI för minneshantering
och är fullt kompatibelt med
dBASE III Plus och dBASE IV.
l

Introduktionspris 1990:-

säijning med underliggande månadsnarnn, som sedan kopplas
mot produktkategorin med underliggande sålda antal exemplar.
Genom att ställa olika kategorier
mot varandra visas data ur olika
perspektiv.
Formler skrivs i klartext, SA istället för "+a3*d4" går
det bra med t ex "kostnad = antal
* pris".

Diagrampresentationen sker med
Lotus Chart, som också ingår i
paketet.

ner. Du kan göra detta antingen
genom att själv hålla dig underrättad om nya revisioner (ring
eller kolla vår BBS) eller ännu
enklare genom vårt automatiska
serviceavtal.

vi automatiskt ut nya revisioner
(däremot inte nya versioner).
Kostnaden är 150:- i grundavgift
för varje revision + 25:- för varje
ny diskett. Ingen fast avgift utgår,
så du betalar bara för de revisioner du faktiskt får.

~ n t r o ~ u ~ t ~ o995:nsp~s

.
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Med ett serviceavtal (som tecknas
för varje produkt separat) skickar

J
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Microsoft

Visual C++
~ i c r o s o f t snya Windowsbaserade C++-kompiiatorinnebär ett nytt steg mot att förenkla Windowsprogrammering utan att tumma på flexibilitet, kompabilitet och kodkvalitet. Microsoft Visual C++ ersätter fullständigt Microsoft CK++ 7.0, liksom QuickC
och äldre versioner.
Visual C++ är rykande färsk, så
vi har endast lyckats hitta en
rescension av produkten hittills.
Den återfinns i majnumret av
Computer Language och är
signerad chefredaktören. Hans
slutomdöme är:
"Last year , we said that
Microsoft got u p to plate with
its first C++ compiler (C/C++
7.0, vår kommentar). This
year, it's hit a home run ("fullträff") with the best C++ development system for the PC".
Här är en kort genomgång av
nyheterna i Visual C++.

Visual Workbench
Den nya arbetsmiljön, Visual
Workbench, arbetar helt i grafisk Windowsmiljö. I miljön ingår bl a:
Editor med färgkodad
taxmarkering.

AppWizard som skapar en programstomme för Windowsapplikationer
ClassWizard som knyter anvandarmeddelanden till ratt metoder
i C++ klasser.
App Studio, som är Microsofts
visuella, interaktiva resurseditor,
för att skapa och underhålla
Windowsresurser som menyer,
dialognitor, strängar, bitmönster,
markörer, ikoner, m m.
App Studio har också stöd för
att integrera VBX-kontroller,
samma utbyggbara kontroller
som har gjort Visual Basic populärt (VBX:er baseras
på
DLL:er). Nu kan du använda
samma VBX:er också i C++ program och naturligtvis tillverka
egna VBX:er. I Visual Control
Pack (se annan plats) från
Microsoft hittar du ett stort antal
VBX:er.

syn-

l

Kompilator, länkare och projektsystem för Windows- och i Visual C++ Professional Edition
aven för DOS-applikationer.
Kompilering och länkning kan
köras i bakgrunden varför det är
möjligt att arbeta vidare med
andra saker under tiden (rekommenderas dock bara med snabb
dator och mycket minne).
Source Code Browser (kallkodsinspektör) som gör det enklare att överblicka C++ klasser,
strukturer, variabler, typer och
makron
Integrerad grafisk debugger för
Windowsapplikationer.
DATABITEN AB
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Optimerande kompilator kompatibel med AT&T C++ 2.1 och
ANSVISO C. Makron för parametenserade typer ("templates")
och exceptions.

Foundation Classes 2.0
Microsoft:j klassbibliotek, Foundation Cl.asses 2.0, är en vidareutveckling av version 1.0 från
CK++ 7.0. Nya Foundation
Classes är bakåtkompatibel med
version 1.0 och dessutom
kompatibel framåt mot Windows NT!
Foundatic~n Classes innehåller
ett brett utbud av C++ klasser,
alltifrån gmndlaggande datastrukturer till Windowsprogrammering. Iilyheter i version 2.0 är
bl a klasser för:
applikationsfönster, ink1 MDI,
printerutsloift
granskning,

med

förhands-

verktygsriider och statusrader,
bladderbara och delade områden,
formulärhantering,
Foundlati'on Classes är nu också
kompatibel med VBX-kontroller
(se ovan).

QuickWin

Genererar kod för Windows och
med Professional Edition (se
nedan) aven för DOS

QuickWin biblioteket gör det
lätt att flytta text- och grafikbaserade DOS-program till Windows.

Headerfiler kan förkompileras,
vilket ger snabbare omkompileringar.

SA skapas en Windowsapplifkation steg-för-steg

Smart länkare.

1. Med AppWizard tillverkar
du en programstomme helt enkelt genom att ange vilka bas-
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\nsvc\ifc\raiplcr\vbshart\~hartvs.cpp
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/
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egenskaper ditt program ska ha.
AppWizard skapar också en
projektfil och en gruntlläggande
resursfil för applikationeri. Helt
automatiskt!

2. Med App Studio slcapar och
editerar du interaktivt de iresurser, utöver basresursernia skapade
av AppWizard, som ska ingå i
ditt Windowsprogram.
3. Med ClassWizard knyter du
objekt och resurser i användargränssnittet till befintliga eller
nya klasser. Detta gör det lätt att
ta hand om alla Windowsnneddelanden (menyval, dia:logval,
musrörelser, etc) som prodiuceras
av användaren.
4. Komplettera med den :ytterligare kod som behövs.

5. Kompilera och länkal
6. Provkör.
Samtliga moment utförs från den
integrerade
miliön.
Visual

-
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Professional Edition

HeapWalker: Överblickar lokal
och global heaphantenng

Visual C++ Professional Edition innehåller allt i Standard
Edition plus stöd för DOS-programmering, ytterligare kodoptimeringsmöjligheter och många
verktyg. Här är de viktigaste:

Windows Debugging Version:
Specialversion av Windows AP1
med kontroll av parametrar och
diagnostiska felmeddelanden.

CodeView 4.1: Extern kraftfull
debugger för såväl Windows
som DOS med bl a fjärrstyrning
från annan dator, editering av
data i minnet, felsökning av program som använder 80x87-processor, m m.

DA TABITENS intryck

Source Profiler: Pekar ut de kodavsnitt som bör hastighetsoptimeras
stress
simulerar situationer med små resurser (knappt
om minne, etc) under Windows
för att testa hur applikationen
uppför sig
DDESpy: Underlättar testning
av Windowsapplikationer som
använder DDE (Dynamic Data
Exchange)

Dokumentation från Windows
SDK (Software Development
Kit)

Vårt intryck är att Visual C++ är
ett mycket trevligt system att
arbeta med, men att det också
ställer stora krav pA internminne
och hårddiskutrymme. Om du
installerar hela Visual C++ Professional Edition, ink1 exempelProgram, behövs 55 MB hårddiskuirymme. Ju mer internminne desto snabbare kompileiingar
och länkningar. Vi reko-mmenderar 8 - 12 MB eller mer om du
använder den optimerande kompilatorn. I annat fall känns
systemet något slött.

Tfn 026-25 64 9 3
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Microsoft..
Introduktionserbjudande

Visual C++
Standard Edition: 1225:Nypris 1225:- (rek 1450:-)
Uppdatering från annan Microsoft C-kompilator: 600:Skolpris: 600:- per användare

Visual C++
Professional Edition

Uppdatering från MS C I C u
7.0: 995:-

Nypris: 2995:-

Uppdatering från annan MS Ckompilator: 1450:-

ink1 Visual Control Pack t om
12 maj 1993 (rek 3750:- + 995:= 4745:-) Du tjanar 1750:-!
Efter 12 maj ingår inte Visual
Control Pack i detta erbjudande.

Skollicens: 999:- per användare.
Visuall Control Pack vid uppdatering (t om 12 maj): 500:-

Visual Control Pack
Visual Control Pack innehåller 19 Windowskontroller på VBX-forniat som kar1 användas tillsammans med Visual C++ (och Visual Basic). Dessutom ingår en Control Development Kit som underlättar utveckling av egna kontroller.
Har följer en översikt över en
del av de Windowskontroller
som ingår:
1

sex stycken 3-D kontroller
används för att skapa tredimensionella versioner av sådana
standardkontroller i Windows
som textrutor, knappar, fönsterramar samt att förse knappar
med ikoner, bitmönster och 3-D
text.
Två och tredimensionella diagram, inkluderande t a - , stapeloch linjediagram.
Seriekommunikation

Standarddidoger

--

Analoga matare som åskådliggör storlek med staplar ("LCDmätare"), eller visarinstniment
("hastighetsmätare").

Om du beställer en ny Visual
C++ :Professional Edition senast den 12 maj 1993 får du Visual Control Pack på köpet!

Multimediastöd gör det enklare
att lagga till video, CD-ROM
eller ljudkapacitet till Windowsapplikationer.
Fyra pennicontroller för att bygga in olika typer av pennstöd i
applikationer.
Med animenngskontrollen kan
du bygga in enkla anirneringssekvenser i programmen.

Erbjudande

Om du beställer en uppdatering
till Visual C++ Professional
Edition, senast samma datum,
får du Icöpa Visud Control
Pack till Ihalva priset!
Vi måste: vara mycket strikta
med sluttlatum denna gång. Så
missa inte tillfallet!

Microsoft Delta
Om du arbetar med större programprojekt, och i synnerhet dar fler an en programmerare ar inblandade, växer behovet av att kunna hålla kontroll på olika versioner av kallkoden, veta vem som arbetar
med en viss modul just nu, hålla sig uppdaterad med de senaste versionerna av alla filer och kunna
stega tillbaka eller t om rekonstruera tidigare versioner av kallkodsifiler.
Till detta behöver du ett bra versionskontroIIsystern.
I maj släpper Microsoft sitt eget
system, Microsoft Delta, som
också används vid utveckling av
programvara inom Microsoft.

DATABITEN AB
Box 1 15, 81 1 22 SANDVIKEN

Microsoft Delta fungerar med
alla språk som använder vanliga
textfiler och kan köras som en
grafisk
~ i ~ d ~ ~

eller från kommandoraden i
DOS.
~ Microsoft
~ ~ ~
Deltal underhåller
i k ~ en~
masterversion (på servem i ett

i
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Microsoft..
nätverk) med alla filer !ioiri ingår
i ett projekt tillsammans rried information om vem som jobbar
med vad. Användare "clheckar
ut" filer när de vill arbeta med
dem och "checkar in" dem när
de är klara. Delta uppdaterar
därefter masterprojektel:.
Vid varje ändring i ett projekt,
lagrar Delta information om vad
som ändrades, vem som gjorde
det, varför och nar iindringen
gjordes - således en komplett
historik.

För att hushålla med diskutrymmet lagras endast den senaste
version helt komplett. Äldre versioner lagras som skillnader (harav namnet "Delta") gentemot
föregående version.

Microsoft Delta är kompatibel
med Microsoft LAN Manager
2.1 eller senare, samt Novell
NetWare 3.1 1 eller senare.

Med Microsoft Delta är det enkelt att synkronisera alla programmerare i ett team. Delta är
också mycket enkelt att använda
och kräver inte att du modifierar
den katalogstruktur som används
i ett befintligt projekt.

Vid köp av Visual C++ eller Visual Basic kan du köpa Microsoft Delta till det facila priset av
endast 995 kr. Erbjudandet galler fram till 31 juli 1993. Priset
höjs därefter till 3750:-.

Introduktionspris

MS-DOS 6.0
Nya MS-DOS 6.0 från Microso~ftinnehåller många nyheter, framför allt då det galler
hantering av minnie och hårddiisk. Många av de optimeringsverktyg som tidigare har
sålts som fristående produkter hittar du nu i DOS 6.0.
Microsoft MemMakeir optimerar minnesanvändningem på din
dator, genom att flytta drivrutiner och bufferterar utanför 640
KB-minnet. Förbättrade loadhigh och devicehigh kornmandon.

Microsoft Power sparar batteriema på bärbara datorer under
förutsättning att de stödjer APMspecifikationen
(Advanced
Power Management). Energiförbrukningen sjunker med upp till
25%.

Microsoft Anti-Virus kan upptäcka och avlägsna över 800 olika virus. Anti-Virus ingår i såväl DOS som Windowsversion.
Dessutom ingår ett minnesresident program, VSafe, som varnar för virusattacker.

Microsoft DoubleSpace fördubblar kapaciteten hos hriddisken. 80 MB blir 160 MB, 160
MB blir 320 MB, osv.

Microsoft Backup i såväl DOS
som Windowsversioner med
stöd för totalbackup och inkremente11 backup av modifierade
filer.

Snabbare SMARTDrive diskcache program.

Microsoft Interlnk gi5r att du
kan använda diskar på en annan
dator, precis som om de hörde
till din egen dator. Kornmunikationen sker via serie- eller parallellkabel. Perfekt bl a niär du vill
flytta data mellan en portabel
och fast dator.

I

Microsoft Defragmenter packar
hårddisken vilket ger mer ledigt
minne och snabbare diskåtkomster.
Microsoft Undelete för DOS
och Windows räddar filer som
du har råkat radera

Microsoft Diagnostics ger en
samlad teknisk information om
ditt system.
Introduktionspris
Uppdatering: 495:- fram till 116
därefter 895:-

DATABITENS BBS
Om du har ett modem till din dator så står vår BBS till din tjänst.
Här hittar du information om
nya produkter, filareor med tips,
programexempel, bugfixar och
ny ttoprogram. I meddelanideare-

DATABITEN AB
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an kan du stalla frågor, ge egna
tips och f& kontakt med andra
programutvecklare.
-

måste först registrera dig. Ring
DATABITEN och prata med
Olle.

BBS:en är
för dig
är
kund hos DATABITEN. Men du
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Borland C++
for OS12

%

Nu är Borlands nya 32-bitars C++ kompilator för OS12 2.x klar för leverans. För dig som arbetar med
med OS12 2.x och C/C++ är den ett efterlängtat verktyg som ger snabbare programutveckling och
battre kod. Tillhör du dem som ännu inte har tittat på OS12 än, så ar det säkert rätt tillfälle nu?

SprAkligheter

Miljö

Kompatibel
med
AT&T
CFRONT 3.0 C++ ink1 parameteriserade typer ("templatesfl)
och nästlade klasser

PM-baserad grafisk flerfönstermiliö

Kompatibel med ANSI C

Editor med f+rgkodad syntaxmarkering gör koden tydligare

* UND-kompatibla funktioner

Bakgrundskompilering och länk~
ning med hjdp av 0 ~ 1 2 :utrådar" ger högre produktivitet

st& för såväl textbaserade som
grafiska Presentation Manager
(PM)-baserade OSl2-applikationer

Project Manager med visuell
MAKE-presentation

Kompilator
Äkta 32-bitars kompilator med
flat 32-bitars minnesmodell utan
64 KB-segmentering.
~ l ' o b a optimering
l
som bl a eliminerar oanvänd kod och data,
utför global registeroptimering
m m.
Förkompilerade headerfiler för
snabbare kompilering

OS12

=

Resource Workshop för att interaktiv s k a ~ aPM-resurser som
menyer, diialoger, ikoner, etc.
Resurs- och hjälpkompilatorer
för OS12

Snabbval med snabbvalsrad

Klassbibliotek med strömmar
(strearns), kollektioner, komplexa tal m m

Stöd för multitasking med OSl2"trådar" (threads)

brytpurikter med bevakning av
meddelande, data och exceptions.

Inbyggd hjäip med komplett information om miljön, C++ språket, OSl2, etc.

Den integrerade debuggem, liksom den fiistående Turbo Debugger GX, är grafiska, fönsterbaserade debuggers för felsökning i alla typer av OSR-applikationer, inklusive program med
flera "trådar".
lättanvänd interaktiv "peka-ochklickau-hantering,

•

32-bitars Turbo Assembler

Dokuimentation
~
~
~ ochd on-line
b
~hjälp~
samt flera såväi textbaserade
som grafikbaserade C- och C++
exempel.
Inbyggd PM API-dokumentation
i hjalpsy stemet.

Systemkrav
Borland C++ är kompatibel med
OS12 ;!.O och senare och kräver
4 MB internminne. 8 MB rekommenderas.

Introduktionspris
Borland C++ for OS12 1990:-

rekommenderas!

OS12 2.0, och framför allt den kommande 2.1-versionen med full W'indows 3.1 -emulering, erbjuder
en mycket produktiv arbetsmiljö för dig som arbetar med programuitveckling för OSl2, men också
DOS och Windows. Allt fler programutvecklare och företag arbetar därför i dag med OS12
OS12 2 erbjuder ett akta 32-bitars operativsystem som utnyttjar processorns (386 och senare)
hela adressutrymme och inbyggda säkerhetssystem i skyddat
läge. OS12 tål och överlever programkrascher battre an DOS och
Windows.

DATABITEN AB
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OS12 ger dig multitaskingkapacitet av ett helt annat slag an det
du kan få under DOSIWindows.
Försök formanera en diskett i
bakgninden under Windows och
förgnindsprogammen
uppför
sig ryckigt och osympatiskt. Inte
så under OS/2! OSl2:s multitasking gör det möjligt att starta

flera parallella applikationer
eller öppna parallella "trådar" i
ett program. Väl använt är detta
en krti€tfull försiärkning av programmieringsarsenalen.

OS12 2.0 ,gör det möjligt att starta flera samtidiga DOS-sessioTfn 026-25 64 93
F= 026-25 36 41

k

~

~

ner. Man kan utnyttja (len inbyggda DOS-emuleringen i
OS12 eller starta akta ve:rsioner
av MS-DOSJPC-DOS (t ex DOS
3.3, DOS 5.0, etc). Varje DOSsession kan ha sin egen unika
CONFIG.SYS och AUTOEXEC.BAT, med olika inställningar
för minnesanvandning, drivmtiner, etc. Man kan individuellt
satta upp minneskonfigurationen
avseende XMS och EMS-minne.
Det tillgängliga konvenitionella
minnet i en DOS-session överstiger oftast 600 KB. Många
användare hävdar darjor att
OS/2 kör DOS bättre än DOS
självt!

m,iljö, etc) kan köras i DOS-sessioner under OSl2.

Möjligheten att ha alla program
miljöer tillgangliga samtidigt,
den utmärkta minneshanteringen
med nästan obegränsat minne i
varje OS12 session, möjligheten
att starta olika DOS-uppsattningar samtidigt, den smidiga multitaskingkapaciteten utan ryckighet är några av de egenskaper vi
värderar högst.

Windows-applikationer kan köras direkt under OS/2:s arbetsmiljö "Workplace Shell", baserat
på Presentation Manager, eller
under Windows "Program Manager".

OS12 2.0 har fullt stöd för
DPMI varför aven DIOS.-Extender baserade program (t ex Borland Pascal, TopSpeed Extended

~

Hardvarukrav:

Nya OS12 2.1 är kompatibel
med Windows 3.1 (aven avancerat 386-läge) och Windowsemuleringen i OS12 2.1 är nu
mycket snabb!

Minimum 4 MB RAM, helst 6
MB. Vid programutveckling rekommenderar vi 8 MB.

DATABITEN tycker

30 MB ledigt hårddiskutrymme.

Efter att ha kört OS12 2.1 betaversion ett tag är vi mycket imponerade! I vårt tycke en mycket bra utvecklingsmiljö oavsett
om du arbetar med DOS-, Windows eller OS/2-utveckling.

Att priset på OS12 2.0 är satt
mycket lågt, gör ju inte saken
sämre! Köp OS12 2.0 nu och du
får en fri uppdatering till OS12
2.1 så snart den finns för leverans. Priset? Endast 1350:-

,

386- eller 486-baserad PC

Om du har tillgång till en CD-ROM spelare så ar den här avdelningen för dig: Vi har tre intressanta
produkter som endast finns tillgangiliga på CD:

Windows NT beta
Windows NT är nu ute i sin
tredje officiella betaversion
(mars -93). Varför inte ta chansen att hänga med i testningen.
CD-versionen kostar endast 500
k r och har all dokumentation för
såväl NT som Microsc~fts32-bitars CK++-kompilator (motsvarar CK++ 7.0 för DOS/Windows).

Borland C++ for Win32 levereras på CD-skiva. I EEP ingår:

Då får du också reda på priser
och andra villkor.

32-bitars optimerande kompilator för C och C++

Borlands
KnowledgeBase CD

32-bitars lankare
41

41

32-bitars Turbo Assembler

41

32-bitars Turbo Debugger

Borland C++ Win:32
Early Experience
Program

Dokumentation on-line (preliminär)

Borlands Early Eixperience
Program (EEP) för 32-bitars
BC++ är ett snabbt saitt att komma igång med utveckliing för 32bitars Windows i Winidows NT.
Den färdiga slutversionein avser
Borland att leverera stra.x efter
att Windows NT är klar.

Tillgång till
CompuSewe

DATABITEN AB
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KnowledgeBase innehåller matnyttig information om de flesta
av Borlands produkter (Pascal,
C++,
Paradox,
dBASE,
QuattroPro m fl) hämtade från
Borlands egna databas för programsupport. En ny, uppdaterad,
CD utkommer varje kvartal. I
KnowledgeBase hittar du:

Resource Workshop för visuell
design av resurser

Automatiska uppdateringar till
nya betaversioner
EEP-forum

på

Så om du nu har bestämt dig för
att testa Windows NT så bör du
val också hänga med på Borlands testtur! Dock antalet betatestare är begränsat, så släng
dig på telefonen och ring DATABITEN om du vill vara med.

e

produktinformation med teknisk
information
bekräftade buggar med förslag
till fixar,
l

tips,
frågor och svar,

l

exempelprogram, m m.

l

f i s 1490:- per CD.

l
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Nya Borland Pascal 7.0 med DATABITENS svenska PLUS-handböcker och PLUS-toolbox har på
kort tid blivit en stor försaljningssucce. Inte undra på! Med version 7.0 befäster Pascal sin starka stallför
ning som ett ledande språk vid såväl professionell programutveckling som vid prc~grammering
"husbehov". Och på undervisningssidan dominerar Pascal stort.
Med Borland Pascal 7.0 får du
en komplett plattform för utveckling av såväl DOS som
Windowsapplikationer. Du kan
naturligtvis använda den integrerade DOS-miljön för att skapa
DOS-program, men också för att
bygga Windowsprogram. Och
vice versa - den integrerade
Windowsmiljön, som också ingår, kan användas till utveckling
av såväl Windows som DOSprograni. En smaksak vilken du
välier!
l'
~'iljön
utnyttjar hela minnet
Den integrerade Pascalmiljön
under DOS kan numera anviinda
hela internminnet (upp till 16
MB) för komvilering
- och testkörning av program - så du behöver inte längre använda den
krångligare radkompilatorn vid
kompilering av stora program.
Detsamma gäller den nya Windowsbaserade miljön.
I

Skyddat DOS-lage
Nu kan du också kompilera dina
pascalprogram för DOS så att de
direkt utnyttjar hela datorns interminne (max 16 MB). Programmen körs då i sk skyddat
DOS-läge, vilket också ger en
säkrare utvecklingsmiljö eftersom programmet tar hjälp av
processorn för att spåra programfel. Skyddade DOS-program måste köras på 286, 386
eller 486:or. Du kan fortfarande
tillverka pascalprogram för standard reellt DOS-läge, som gör
dem körbara på alla PC, om så
önskas.

I oates
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Program

: TstFFE
: 920918.910106

Copyright,
Author
OS
Harduare
Compiler

: 1991-92 LG DRTABITEM B
: Martin Fahlgren
: USDOS 2.0
Uindous

-.

: IBU PC.XT,AT,PS/Z
: Turbo Pascal 5.0

-.

Co

StonyBrook Pascal+
Descriptl on :
Los

i

K K K I K K K X Z~ K K X X K N K X K K K K K K K N N K N N N K K K K

PROGRAU 1'stFFE:

K

Uatches func: Ptr<$351E.$8)
errpos: B

I
-m
-

.

..

,

,

PLUS-versionen
Med DATABITENS PLUS-version får du, förutom engelska
Borland Pascal 7.0, även den
svenska, rosade PLIJs-dokumenrationen (ca 1200 sidor) samt en
PLUS-toolbox fYlld med användbara pascalrutiner (bl a virusskydd, kalendenutiner, listhantering, filhantering, virtuell
minneshantering för XMS, EMS
och disk, snabb funktionsevaluator m m), rutiner som idag utnyttjas i många kommersiella
produkter. Se separat beskrivning av PLUS-toolboxen.

VerMyg som inghr
Med Borland Pascal 7.0 följer
dessutom en rad verktyg och
programbibliotek. B1 a
Turbo Vision för fönsterbaserad
programmering under DOS textläge

. . . . -.
-

s,-

...

.

,

Resource Workshop för att interaktivt skapa ~indowsresurser
(menyer, dialoger, knappar, ikoner, etc)
Debugger för DOS
Windows för felsökning
Turbo Profiler för DOS och
Windows för tidsstudier av programkörning
Turbo Assembler för maskinkodseritusiaster
Kort sagt:
Borland Pascal 7.0 & Plus är
ett klipp för dig som arbetar med
Pascalprogrammering. Den löser
tidigare minnesproblem och ger
dig verktyg för såväl DOS och
Windowsprogrammering, men
med bibehållen rekordsnabb
kompilering. Tillsammans med
DATABITENS PLUS-version,
kompetenta support och ett kanonpriis blir valet givet: Slå till!

l

ObjectWindows för programmenng av Windowsapplikationer

DATABITEN AB
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Vårpiis: Borland Pascal 7.0 &
Plus: 2890:- (förr 3790:-)
forts..
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Borland Pasceil 7.0..
1-11

I

1.5, till ett kraftigt reducerat pris.
Se annan plats.
l

l
1

I
I

Demo p r o g r a m
C o p y n g h t (c)

......
+
-..

Turbo Pascal 7.0 & PIUS

.-..-.......

1992 by B o r l a n d i n t e r n a t l o n a l

I

-*M

I simple f o u r f u n c t l o n c a I c u l a t o
pro--

calci

ISB-I
( S R CACC.RESI
u=es W i n T y p e J ,

W ~ n P r o c z , strlngs

const

I A p p l i c a t z o n name I
AppName: P C h a r

=

,calc7;

Uppdatering Turbo Pascal x.x
till Borland Pascal 7.0 & Plus:
1790:-

Vid nyköp eller uppdatering till
Borland Pascal 7.0 & Plus kan
du också skaffa vår professionella grafiktoolbox, MultiGraphics

Som ett prisvärt alternativ, för
dig som enbart arbetar med
DOS-utveckling och kanske
använder Pascal mest för undervisning eller mindre program,
finns Turbo Pascal 7.0 & PIUS
för DOS. Den innehåller DOSversionen av kompilatorn, Turbo Vision samt DATABITENS
PLUS-handböcker med PLUStoolbox. Den kan dock, till skillnad mot Borland Pascal, inte
utnvttia minnet lika bra vid kompileringar, ej heller skapa program för skyddat DOS-läge.

.

J

Pascal 7.0 &
Plus: 1590:- (ord 1790:-)

Nya PLUS-too1boxar
I DATABITENS nya PLUS-toolboxar i versioner för Borland Pascal 7.0, Turbo Pascal 7.0, StonyBrook Pascal+, TopSpeed Modula-i! och TopSpeed C/C++ hittar du ett omfattande programbibliotek
med många vardefulli3 rutiner.

PLUS 7.0 till Borland
och Turbo Pascal

Nyheter i
PLUS-too1boxarna

Den nya PLUS 7.0-toolboxen för
Pascal understödjer nu dla tre
målsystemen, dvs DOS reellt
standardlage, DOS skyddad Iage
samt Windows. Detta gör det Iättare att skriva prograin som är
portabla mellan plattformarna.

XMS

M-2 PLUS 3.5
PLUS 3.5 för för TopSpeed Modula-2 3.1 fungerar under såväl
DOS reellt Iage, DOS skyddat
Iage som 0 3 2 .

C PLUS 3.5
PLUS 3.5 för för Tops]@ C
och TopSpeed C++ 3.1 fungerar
aven den under såväl 130s reellt
och skyddat Iage samt (3S12.

Den virtuella minneshantenngen
är nu utbyggd med XMS-stöd.
Applikationer skrivna med den
virtuella minneshanteringen är
dessutom portabla meiian DOS
standard mod, DOS skyddad
mod, Windows (Borland Pascal)
'och OS12 (TopSpeed)!

"Virus" varning
Låt dina applikationer varna själva när otäcka datavinis försöker
modifiera dem. Eller skydda dina
copyrightkoder eller serienummer
mot försök från klåfingriga
användare att radera eller modifiera dessa.

Snabbare sortering
Ännu högre hastighet på vår generella sorteringsrutin.

DATABITEN AB
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I
l

Permanenta listor
Listor i DBLiUSVList kan nu
sparas permanent på disk, aven
vid komplicerade listelement som
pekare, och listor av listor, etc.
Tillämpningarna är många från
lagring av godtyckliga objekt,
text i texteditorer, grafikobjekt (se
MultiGraphics) m m.
!

Portabel teckenuppsattning
(Pascal).
I
Genom att lagga till en enkel enhet i dia Pascalprogram, kan texthanteringen göras portabel mellan
DOS och Windows trots att de
använder olika teckenuppsattningar (1BM:s utvidgade ASCII
resp ANSIASO). 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 att arbeta med den in!
Tfn 026-25 64 93
Fax 026-25 36 41

dowsbaserade miljön. Käilkoden
behöver inte modifieras.

Dessutom..
PLUS-toolboxen innehåller enheterlmoduler för felhantering,
virtuell minneshantering med
stdra arrayer, listhantering, sortering, utökad filhantering, tidtagning, mushantering (DOS standaid textrnod), matematikbibliotek med snabb funktionsevaluering (FFE) och kalenderrutiner.

-

SV Supervisor
!

En genomtänkt teknik för felhantering är ett nödvändigt, men
ofta förbisett element i konstruktionen av återanvandbara programkomponenter och större
programsy stem.
DATABITENS SuperVkor-teknik gör att du kan använda en
generell och mycket flexibel
teknik för att rapportera och
åtgärda alla typer av-användarfel
och VO-fel under programexekvering. Fel fångas upp av
felprocedurer eller åtgardas individuellt med feltester. Felrapporter kan styras till skärmen, skrivare, diskfiler etc.
VM - virtuellt minne
Många program har ett behov av
att hantera data som går utanför
den begränsade 640 KB-ram
som DOS i standardmod sätter
upp. Med den virtuella minneshanteringen i PLUS-toolboxen
kan du behandla allt tillgängligt
minne, såväl konventionellt som
XTYIS, EMS och disk, som en
enda stor minnespool.
Vid allokering av data söker den
virtuella minneshanteraren rätt
på ett ledigt utrymme i den
gemensamma
minnespoolen.
Datablock kan vara > 64 KB.
Data hanteras därefter på exakt
samma sätt oavsett var det
fysiskt befinner sig utan att ditt
program behöver känna till dess
verkliga plats.
ArrVM används för stora, virtuella, arrayer (> 64 KB). Virtuella

DATABITEN AB
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arrayei kan rymma godtyckliga
elementtyper och upp till 2 miljarder element (om totala minnet
så tillåter). Antalet dimensioner
kan vara 1, 2, 3 eller flera.
Virtuell minneshantering passar
för snabba databaser, grafisk
bildhantering, stora arrayer, etc.
Den virtuella minneshanteringen
är portabel mellan DOS standard mod, DOS skyddad mod,
Windows och OSl2. Du behöver
alltså inte andra källkoden på
denna punkt vid byte av målsystem.
MultiGraphics utnyttjar flitigt
den virtuella minneshanteringen
för att hantera fonter, symboler,
virtuella skännar och bilder.
Med PLUS-toolboxen kan du
maximalt utnyttja kapaciteten
hos MultiGraphics.

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

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

Datum- och
almanacksfunktioner
Konverterar mellan datum och
dagnummer (julianska dagtal),
beräknar veckodag, veckonummer, dagar mellan datum och
kan t om beräkna solens uppoch nedgång för valfri ort och
tidpunkt.

uttryck och formler skrivna som
textstra.ngar och innehåilande en
oberoende variabel, konstanter,
operatorer (+,-,x,/,"), standardfunktiolner (sin, cos, exp, In, int,
frac, m 11) samt egendefinierade
funkticiner. Ett kompilerat uttryck kan därefter snabbt evalueras för olika värden på den oberoende variabeln. FFE passar
för inbyggnad i program där användaren behöver utföra såväl
enkla
som
avancerade
räknefunktioner, för diagramritning m m.

Fler plus
I PLUS-toolboxen ingår också
snabb generell "quicksort" för
godtyckliga datatyper,
tidtagningsfunktion,
matematikbibliotek med potensfunktioner, normalfördelningsfunktionen och ekvationslösning,
PLUS-toolboxen är ett utmärkt
komplement till Borland Pascal
7.0, Turbo Pascal 7.0, StonyBrook; Pascal+, TopSpeed Modula-2 och TopSpeed C K + +
och MultiGraphics.

Priser
PLUS 7.0 till Pascal kan du
nyköpa eller uppdatera i ett paket tills'mmans med Borland
Pascal1 7.0 eller Turbo Pascal
7.0.
Separat kostar PLUS-toolboxarna 950:-.

U~pd~atenng
f&
version 525:-

äldre PLUS-

Om dlu har PLUS 7.0-toolboxen
till Borland Pascflurbo Pascal
och dessutom vill ha en version
till StonyBrook Pascal+ är kostnaden 325:-

-

FFE Fast Function
Evaluator
Snabb funktionsevaluator (FFE:,
som "kompilerar" matematiska

Tfn 026-2564 93
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MultiGraphics
grafik för proffs!

l

DATABITENS avancerade grafiktoolbox MultiGraphics, finns nu till fyra utvecklingsmiljöer, nämligen
Borland Pascal 7.0 (DOS)/Turbo Pascal 5.0-7.0, StonyBrook Pascal+, TopSpeed Modula-2 samt
TopSpeed C/TopSpeed C++.
Har a r några viktiga argument för
MultiGraphics:
Stöd för många uteiiheter: för
närvarande CGA, MCGA (256
färger), EGA, VGA, SuperVGA
(256 färger) (TSENG-, 'Tridentbaserade), Hercules, 85 14lA
(256 färger), Toshiba, Epson-,
IBM och NEC-kompatibla skrivare med 9 eller 24 nålar, monokroma eller färg, laserskrivare
kompatibla med HP txh Canon,
HP DeskJet inM 500 dt 500C
(färg), HP PaintJet och HPGL
Pennplotter.
Hårdvamoberoende
grafik
trots mångfalden av utenheter.
Du kan både rita med fiill upplösning direkt på exv laserskrivare (300 punkterltuni) och
dumpa bildskärmsgrafik.
Utenhetsoberoende färghantering med RGB-teknik och HSVteknik.
Stöd för alla grundläggaride grafikoperationer som punkter, linjer (mönstrade, varierande tjocklek), rektanglar, cirklar, ellipser,
bågar, polygontåg, polygoner,
etc. Fyllda eller ofyllda figurer
samt areafyllning.
Alla grundläggande grafikobjekt
du kan förvänta dig, ink1 punkter, linjer med varieraride stil och
bredd,
linjetåg
(polylines),
bezierkurvor, fyllda och ofyllda
cirklar, ellipser (aven lutande),
polygoner, och bezierpolygoner,
bitmönster samt a r e e l l i ~ i n gav
godtyckliga ytor.
Stöd för virtuellt minne och
virtuella skärmar.

Skapa dolda virtuella skärmar
(2x2 pixels upp till 16384x16384)
med stöd för alla ritkommandon.
Kopiera grafik mellan synliga och
virtuella skärmar. Med DATABITENS PLUS-toolbox till respektive språk kan grafikprogram
automatiskt utnyttja 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).
ab Utbyggbar
handelsehantering
med färdigt stöd för klocka (ink1
engångs- och repeterande alarm

*l

c

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 grafkoperationer
på 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. Läser aven
BGI-fonter.

-
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MultiGraphics 1.5..
Ritlistor och grafikobjekt. Ritoperationer kan spelas in och
sparas på disk. Bibliotek med
grafiska objekt kan permanent
sparas på disk. Portabla mellan
olika utenheter.
Fönsterbaserad text ilo. Omfattande bibliotek för grafikbaserad
texthantering med utskrift, inläsning
och
editering
samt
datavalideringsrutiner. Fungerar
med såväl fasta som proportionella fonter. Använd standard
ReadIWrite (Pascal), I 0 (Modula-2) eller gprintf (C) i grafikmod.
Emulering av BGI-grafik. Kör
BGI-grafik
på
SuperVGA,
matrisskrivare,
laserskrivare,
färgskrivare och pennplotters.
BGI-emuleringen är fönsterbaserad varför flera separata BGIvärldar kan hanteras samtidigt.
med ~ ~ l ~ i

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

Fler finesser
Konturfoijning (i stil med Corel
Draw, etc), färgval enligt såväl
RGB som mer "mänsklig" HSVmodell, många fardiga färgdeklarationer (t ex "guld", "havsgrön",
"skinn", m fl).
Språkanpassade handböcker:
Separata, omfångsrika (700-800
sidor) svenska handböcker för
och
Nu också på engelska.
kan inte hitta ett kraftfulla~re ~grafikbibliotek
~ ~ h i på~ markna~ -

l

Nyheter i version 1.5

den, soim samtidigt har en lika
valgenolmtankt och Iafflard
design!

Välj raft version
MultiGraphics är vår Iågprisversion för dig som endast nyttjar
MultiGraphics för eget bmk.
Denna basversion understödjer
CGA, EGA, VGA, Hercules och
matrisskrivare.
MultiGraphics Pro är den fullständiga versionen med kommersiella rättigheter att sälja applikationer Ibyggda med MultiGraphics, samt stöd för SuperVGA,
8514/A, laserskrivare, bläckstråleskrivare och ~enn~lottemMultiGraphics Skol: Samma innehåll som i MultiGraphics Pro
men utan kommersiella rättigheter.

IMTBU

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

H&rär de viktigaste nyheterna:

Snabba
heltalskoordinater

id

igare flyttalsbaserade världskoordinater i MultiGraphics
kompletteras nu med snabba, heltalsbaserade logiska koordinater i
intervallet 0.. 10000 (som kan
ändras till godtyckligt heltalsintervall inom -32767..32767).
Genom att programmera grafiken
mot en tänkt logisk utenhet, når
man hårdvanioberoende vad det
galler utenhetens upplösning utan
att dra ned hastigheten genom
tidsödande flyttalsberäkningar.

~

Zoomning
Med ZoomVirtScr kan innehållet
i 'virtuella skärmar zoomas upp
DATABITEN AB
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och ned vid kopiering. Med
Zoomimage och ZoomCopyImage kan också bilder zoomas.
m m f a k t o r kan sättas individuelit för horisontell och vertikal
riktning. Vid förminskning kan
bildpunkter kombineras med valfria ritrnoder för att bevara så
mycket som möjligt av originalbildens information.
Med den nya zoomningsfunktionen kan t ex samma PCX-bilder
användas oavsett vilken utenhet
de presenteras på (EGA, VGA,
SuperVGA, skrivare, etc). Anpassa enkelt storleken horisontellt
och vertikalt med Zoomimage.
Eller skala om skärmdumpar så
att de täcker ett helt A4-papper,
osv. Observera att aven bildernas
aspektförhållande kan ändras vilket löser problemen med att dela
bilder mellan t ex EGA, Hercules
och VGA samt utskrifter till
matrisskrivare.

Battr€?PCX-hantering.
16-färgers bilder (EGANGA)
kan nu användas i 256-fargers
moder. Förbättrad kompatibilitet
med Windows Paintbmsh.

Bezierkumor
Bezierku~orhar blivit ett standardverktyg i CAD-sammanhang,
därför att denna familj av kurvor,
uppkallade efter den franske matematikern Bezier, är val agnad
att skapas och modifieras interaktivt. Bezierkurvor ger mjuka och
"naturli;paw kurvbågar och med
rätt teknik kan de också beräknas
och ritas mycket snabbt.
Bezierkurvor kan avändas som
som alternativ till linjetåg (polylines) och polygoner. Dessutom
kan fonter och symboler byggas
upp av Bezierkurvor, vilket ger
mjukare böjar i tecken och symboler, och gör sig bättre vid skalning och andra transformationer.
Tfn 026-2564 93
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Nyheter i MultiGraph~ics1.5..
Ritlistor kan också skapas direkt
utan föregående inspelning. Ritlistor kan sparas permanent och
läsas från disk.

Grafikobjekt

Skapa fonter och
symbolbibliotek
MultiGraphics 1.5 innehåller
procedurer för att bygga egna
fonter och symbolbibliotek. Tecken och symboler kan beskrivas
som bitmappar, linjetåg, polygoner eller bezierkurvor ochi knytas
till fonter eller symbolbibliotek.
Dessa kan senare sparas på disk.
På så sätt kan fonter och symboler byggas upp steg for steg. Du
kan hämta förlagor frgn tidigare
fonter och symbolbibliotek.

MultiGraphics 1.5 stöder grafikobjekt, uppbyggda av ritlistor
(en för varje objekt).. Bibliotek
med grafiska objekt kan sparas
och hämtas från disk. Grafikobjekt kan göras skalbara och portabla mellan olika utenheter och
de specificeras med nummer eller
namn.

Händelsehanteringen
Hårdvaniavbrott släpps igenom
battre i Pascalversionen. Bra vid
t ex seriekommunikation (ett grafikexempel med Turbo Powers
Asynch Professional ingår).

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

Mushändelser innehåller nu information om skifttangenternas status (Ctrl, Skift, Alt). Förbättrade
musemulering med exv tangentbord. Ingen musdrivnitin behövs
vid emulering.

Bättre färgmatchning

Emulerar BGI-grafik

Ny, förbättrad algoritm för att hitta bästa möjliga farg på en given
utenhet som motsvarar önskad
RGB-färg (MatchForeground och
MatchBackground).

MultiGraphics 1.5 emulerar Borland Graphic Interface (BGI), dvs
den grafikmodul som ingår som
standard i Turbo PascalIBorland
Pascal, Turbo CK++ och Borland
C++. BGI-kommandon kan blandas fritt med MultiGraphics-kommandon. Detta underlättar återanvändningen av grafikrutiner och
program som tidigare har skrivits
med BGI-kommandon.

Fullfärgskarmar

Ritlistor
Med ritlistor (display lists) blir
det möjligt att "spela in" grafikoperationer samtidigt som de utförs för att senare spela upp samma ritsekvens på nytt. Inspelade
ritkommandon i ritlistor kan bearbetas (genom t ex skalning och
andra transformationer, fkgbyten,
borttagning och tillägg av ritoperationer i listan, änclracl startpunkt, etc) innm de spelas upp på
nytt. Ritlistor är fönsterorienterade varför varje fönster kan ha sin
egen aktiva ritlista. Inspellade ritkommandon i ett fönster k.an spelas upp i ett annat fönster, t om på
en annan skärm (t ex inspelning
på synlig skärm och uppspelning
på virtuell skärm) eller utenhet
(t ex inspelning på synlig skärm
och uppspelning till printer).
DATABITEN AB
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Vid BGI-emuleringen kan alla
drivrutiner i MultiGraphics användas fritt. Det innebär att BGIprogram nu kan köras mot SuperVGA, i 256-fkgers moder och
mot skrivare och pennplotters.

MultiGraphics raster- och konturfonter.
BGI-emuleringen gör det möjligt
att enkelt omdirigera bildskärnsorienterad grafik till skrivare
eller att bygga in skärmdumpning
i ett befintligt grafikprogram. ,

Fler & bättre drivrutiner
I MultiGraphics Pro 1.5 ingår
nya dnvrutiner för Super-VGA
(Trident 8900C), Canon Laserprinter, HP PaintJet, HP DesMet
(ink1 500 och färgskrivararna
500C1550C).
Alla dnvrutiner för skrivare klarar
nu också liggande utskrift (landskapsmod). HP LaserJet-drivrutinen klarar nya HP LaserJet 414M
med upp till 600 punkterltum. J?,
tesnyggt!
l

Animering

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

l

Vårpriser

l

MultiGraphics: 1250:(ord 1475:-)
Vid samtidigt köp/uppdatering till
Borlund Pascal 7.0 Plus endast
995:MultiGraphics Pro: 2195:l
(ord 2825:-).
Vid samtidigt köp/uppdatering till
Borlund Pascal 7.0 Plus eller köp
TopSpeed Modulu-2, C el C++ endast 1825:-

Du sparar 1000 kr!
MultiGraphics Skol: 995:-

BGI-emuleringen är fönsterorienterad. Det är därför möjligt att
flytta ett fullskärmsorienterat originalprogram till ett MultiGraphics-fönster eller att samtidigt
hantera flera parallella BGI-"världar" med olika uppsättning av ritpositioner, textfonter, farger, etc.

MultiGraphics l .x ->
MultiGraphics 1.5: 625:-

BGI-emuleringen kan använda
såväl Borlands streckfonter som

MultiGraphics l .x ->
MultiGraphics Pro 1.5: 1250:

Uppdateringar

MultiGraphics Plus 1.x ->
MultiGraphics Pro 1.5: 875:-

I

i
I

l
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TopSpeed-familjen av kompilatorer från Clarion TopSpeed, erbjuder en unik plattform for programmering under DOS, såväl reellt som skyddat läge, Windows och
OSl2. Nu finns nya version 3.1 for leverans.
I familjen ingår fyra kompilatorer, för Modula-2, Pascal,
ANSVISO C resp C++ samt
TopSpeed Assembler.
upptäcker automatiskt vilket
språk kallkoden är skriven i och
väljer ratt kompilator.

ila

kompilatorer utnyttjar samma optimerande slutkompilator
med en flexibilitet i särklass vad
det galler optimering, registeranvändning och kodgenerering.
Optimerande Iankare som inte
barar rensar bort oanvänd kod
och data utan även oanvända virtuella metoder i objekt.
Enhetligt system av kompileringsdirekt ("pragma") för alla
språk.
Mycket lattanvant och kraftfullt
språkoberoende projektsystem
som automatiserar underhållet av
applikationer, med ett minimum
av omkompileringar. Debugginformation och exekveringstester
kan sättas på globalt eller för enstaka moduler och projektsystemet upptäcker självt vilka programdelar som ska omkompileras. Risken för kvarglömd debuginformation elimineras.
l

Enastående
portabilitet
l

Så länge du inte använder plattformspecifika finesser kan program och moduler utan modifiering enkelt omkompileras för
alla miljöer, dvs reellt DOS-läge,
skyddat DOS-läge, Windows
?h OS12.
l

Kombinera språk
Med TopSpeed kan du enkelt
koppla ihop moduler skrivna i
DATABITEN AB
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exv C eller C++ med moduler i
Modula-2 och Pascal. Om du
tillverkar återanvändbara moduler, kan du skriva dem i ditt favoritspråk och komplettera med
ett gränssnitt (headerfil, definitionsmodul eller interfacefil) till
andra språk.

Overlayer
Under DOS reellt Iage kan du
utnyttja den automatiska overlayhanteringen som klarar av att
"overlaya" såväl kod som data.
Fintrimmning kan göras genom
Overlay AP1:n.

16-bitars DOS Extender med virtuell
minneshantering
TopSpeeds DOS-Extender gör
det möjligt att bygga DOS-applikationer med upp till 512 MB
data och kod. Under exekvering
utnyttjas först datorns interminne, för att när och om detta är
fullt, övergå till automatisk minneshantering mot disk. Ur programutvecklarens
synvinkel
finns ett 512 MB stort adressutryrnme. Kompatibel med alla
DOS-standarder som DPMI,
VCPI och XMS. Inbyggd DOSExtender om ingen av ovanstående minneshanterare används.
Applikationer väljer automatiskt
vid exekvering hur minneshanteringen ska lösas. Inga royalties!
T om kallkoden till DOS Extendem finns att tillga!

Windows och OS12
Alla TopSpeed-språk har granssnitt mot Windows AP1 resp

nager. Resurskompilatorer ingår,
men du kan också använda exv
Borlands Resource Workshop.

DLL:er för alla
plattformar
Dynamiskt Iankningsbara bibliotek (DLL) är en teknik som har
slagit igenom under Windows
och OSD. Nu kan du använda
samma teknik också under DOS
reellt och skyddat Iage. Samma
kallkod kan t om användas för
alla plattformar. En omkompilering riicker.

Processstöd för alla
spraik och plattformar
Med TopSpeed kan dina applikationer utnyttja parallella processer i stil med OSI2:s trådar
oavsett om du arbetar med Modula-:!, som har processer som
standard, eller Pascal, C och
C++. Processhanteringen fungerar uinder såväl DOS reellt och
skyddat Iage, Windows och
OS12 (här implementerat med
OS12 trådar). Du behöver inte
modifiera en enda programrad
vid flyttning mellan plattformar.

Fönisterbaserad miljö
Den fönsterbaserade miljön är
gemensam för alla TopSpeedspråk. Från miljön kan du sköta
allt arbete inklusive editering,
kompilering, länkning, projekthantering, och debugging. Bra
verktyg
som
programmeringskalkylator, ASCII-tabell,
fritextsökning,
konfigurerbart
och utbyggbart menysystem
finns; alltid till hands.

OS12 AP1 och Presentation Ma-
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Utmärkt debugger
TopSpeeds Debugger, VLID (Visual Interactive Debugger) har
allt du kan önska dig. Den fungerar för det första till alla TopSpeed-språk och klarar t om att
debugga program med moduler
skrivna i olika språk, inkJusive
assembler. VID uppför sig lika
oavsett vilken plattform (DOS,
Windows, OS12) du arbetar för.
Felsökning på såväl kaillkods
som assemblernivå. Alla typer
av brytpunkter, inklusive villkorliga och brytpunkter p i uttryck.
Mycket överskådlig inspektion,
modifiering och spårning av lokala och globala variabler och
parametrar. Stöd för debugging
av processbaserade program.
Stöd för dubbla skärmar (vanligen monokrom + färg).
Med stödet för felsökning efter
programkrasch ("post mortem")
kan du inspektera data och programmets vag till slutet. Mycket
bra vid efterarbete på applikationer.

Många tillbehör
Från Clarion TopSpeed finns
Communication Toolkit för
asynkron
seriekommunikation
och BTree Toolkit med indexsekvensiell
registerhantering
(fast eller fri postlangd, multipla
nycklar, natverksstöd med postoch fillåsning m m). Rogue
Wave Class Library innehåller
för
ett omfattande kla~sbibliot~ek
C++ med bl a generella k:lasser
och matematikklasser.
Från DATABITEN finns våra
PLUS-toolboxar (aktuell version
3.5) för Modula-2 och CK++
(se annan plats) samt det omfattande grafikbiblioteket MultiGraphics P r o 1.5 i versioner
för Modula-2 resp C K + + (se
annan plats)

Det finns också toolboxar från
andra leverantörer. Många generella C- och C++ toolboxar kan
också användas.

Kombinera moduler
TopSpeed-familjen
ä~
moduluppbyggd. Du skaffar de
komponenter du behöver just nu
och kompletterar med fler senare
och vid behov:
TS Extended Enviroment
DOS-baserad miljö som arbetar i

TS DOS "Compiler":

1l
l

Kompilator för att skapa reella
DOS-applikationer under DOS
Enviroment.
TopSpeed Techkit
Overlayer, DOS DLL:er, Windowsgranssnitt, TopSpeed Assembler, Post-Mortem Debugger, Watch (övervakar DOS-anrop), TopSpeed Disassembler,
TopSpeed Profiler, TSR-stöd
och ytterligare "på djupetu-dokumentation.

skyddat läge (kräver minst 286:a

med utökat minne) och därför
kan utnyttja hela arbeisminnet.
Ink1 slutkompilator, länkare,
projekthantenng och VID debugger. Kan, med ratt moduler,
skapa applikationer för alla plattformar. Dock, debugger endast
för DOS. Rekommenderad DOSmiljö.

TS DOS Enviroment
DOS-baserad miljö som arbetar i
reellt läge. Ink1 slutkompilator,
lankare, projekthantenng och
VID debugger. Användbar på
datorer med 808618088 eller litet
internminne.
TS OS12 Enviroment
OS12-baserad miljö. Ink1 slutkompilator, länkare, projekthantering och VID debugger. Kan,
med ratt moduler, skapa applikationer för alla plattfonnar. Dock
debugger endast för OSL? applikationer. Rekommenderad OS/2
plattfonn.

"Compiler" nedan står för "Modula-2", "Pascal", "C" eller
"C++".
TS OS12 & DOS "Compiler"
För OS12 och DOS Extended
Enviroment. Kompilatorer för att
skapa såväl reella DOS-applikationer som OSl2-applikationer.
Rekommenderas om du arbetar
med Extended Enviroment eller
OS12 En viroment.

TS "Compiler" Sourcekit
Komplett kallkod till programbiblioteken till "Compiler". Bra
som dokumentation, vid debugging och vid modifiering av anropsförfarande (t ex vid länkning
till externa bibliotek).
TS DOS Extender Toolkit
LIB-filer för skyddat läge, samt
programgranssnitt mot DOS Extendern. Nödvändig för att skapa
applikationer för skyddat DOSläge.
I
TS DOS Extender Sourcekit
Kallkoden till DOS Extendern.
Unikt!
Rogue Wave Class Library
Utökat klassbibliotek till C++

'
l

DATABITEN är Sveriges ledande expert på TopSpeed-produkterna. Inget kan ersatta den kompetens och sakkunskap som egen
professionell programutveckling
ger!

LAga priser
Varje modul kostar endast 950:. Vid köp av minst 3 moduler
ger vi 10% rabaff. Version
3.00-3.02 kan uppdateras till 3.1
för ett pris av mellan 300:- till
850:- beroende på antalet uppdaterade moduler.
Se ocksa våra kampanjpriser på
PLUS-toolboxarna och MultiGraphics !
l

-
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Paradox Engine 3.0
version 3.0 av Paradox Engine ger ett gemensamt programgränssnitt (API) fc,r databasapplikalioner
skrivna i Pascal eller CK++ under såväl DOS som Windows. Med Paradox Engine kan du arbeta
direkt mot Paradoxfiler för såväl nya Paradox 4.0 som Paradox för Windows.

Bakgrund
Funktionerna i Paradox Engine
finns redan inbyggda i Borlandapplikationer som Quattro Pro,
Quattro Pro for Windows, Objectvision och naturligtvis i Paradox.
Genom att Borland öppnar upp
denna teknik för alla programmerare avlastas du från att själv skapa alla dessa komplexa rutiner för
datahantering, datasäkerhet och
fleranvändarstöd. Dina program
kan direkt samarbeta med övriga
Borlandprodukter.

Många nyheter
Version 3.0 är mycket snabbare
och ännu mer laddad med funktioner och datatyper. Dessutom
ingår ett nytt objektorienterat skal
(Database Framework) komplett
med klassbibliotek för C++ och
Turbo Pascal. Fortfarande finns
också procedurorienterade C- och
pascalbibliotek.
d r a d o x Engine fungerar under
DOS som windows. under

Windows arbetar Paradox Engine med språkoberoende DLL:er
(dynamiskt länkbara bibliotek).

Stöder "BLOB"
Paradox Engine stöder alla register- ("tabeller" på Paradoxspråk) och postlåsningsfunktioner, ink1 de nya snabba Iåsningalgoritmerna i Paradox 4.0 och Paradox for Windows.
Också det nya BLOB-formatet i
Paradox 4.0 understods. "BLOB"
står för "Binary Large OBjects"
och är ett format som gör det
möjligt att knyta godtyckliga datastrukturer (t ex bilder, ljud,
OLE, etc) till Paradoxfäit. Varje
BLOB-falt kan vara upp till 250
MB stort.
Kompatibel bakåt mot Paradox
3.0 och 3.5-tabeller.

Nätverk
Paradox Engine

Kompilatorer
Stöd fc~r Borland Pascal 7.0
(DOSA%'indows), Turbo Pascal
för DOIS och Turbo Pascal för
Windows, Borland C++ och
Microsoft C 6.0 1.
Inga licensavgifter.

Vårpriis
Paradox Engine & DataBase
Framework 3.0: 1725:- (förr
2290:-)

Vårbolnuspris
Vid nylcöpluppdatering till Borland Pascal 7.0 & Plus: endast
1675:-

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

alla van-

liga nätverk som Novell Netware,
3Com. IBM PC LAN7 Banyan
Vines, DOS 3.1-baserade, etc.

ProtoGen
~ r o t o ~ är
e nett skärmhanteringsverktyg för Windows och finns i
versioner för Borland Pascal 7.0
resp Borland C++. Med ProtoGen underlättas arbetet med att
interaktivt skapa användargränsnitt i Windows. Här är ett sammandrag av funktionerna i ProtoGen:

kera, snabbvalstangenter, placera
Windowskontroller i huvudfönstret och specificera f k g på
huvudfönstret.

Grafiskt orienterat verktyg för att
dksigna menyer till Windowsapplikationer med möjlighet att lägga
till ikoner, undermenyer, g r b a r -

Testprogram som gör det möjligt
stf Prova skarmdesignen direkt
f&
ProhGen innan den knyts
till applikationen.

DATABITEN AB
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Kodgenerator som kan integrera
flera nivåer av dialogboxar i din
applikation som har skapats med
andra verktyg (t ex Borlands
Resource Workshop).

Genererar slutligen komplett Objectwindows-baserad Pascal-kod
för hela anvandargräns-snittet färdigt att integrera och kompilera
med applikationen.

Ett utmärkt komplement till
Borlands Resource Workshop!
ProtoGen kostar endast 490:-

--
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TvA Windowsverktyg fran TurboPower

Windows System Library
TurboPower Software h,ar skapat en mycket användbar samling biblioteksrutiner som bör finnas i varje Windowsprogrammerisres arsenal.

Windows System L i b r a y fungerar tillsammans med Elorland
Pascal 7.0, Turbo Pascal fi3r Windows, Borland C++ (3.x) och
Microsoft ClC++ 7.0.

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

Översikt

Tidtagning, fördröjningar
ljudfunktioner,

Stort antal funktioner för strangmanipulering.
Datum- och tidfunktioner med
stöd för nationella variantler (t ex
svenska).
Stora, men snabba, en- och tvådimensionella arrayer med upp till
64MB data av godtycklig iyp.
Generella datastnikturer för stora
bitmangder, uppslag, dynamiskt
allokerade strangarrayer, Ilankade
listor, stackar, trad och köer.

och

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

Windows System Library levereras i DLL-form med granssnitt
mot BPWITPW, BC++ och
MSClC++. Tidskntiska rutiner är
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
hjalpsystemet ger direkthjalp
under programmenngsarbetet. All
kallkod ingår.
Vårpris: 1125:- (ord 1275:-)

Data Entry Workshop
Data Entry Workshop från TurboPower Software innehaller verktyg för att skapa sofistikerade anvandargranssnitt med inmatningskontroller och formulärhantering.
Data Entry Workshop bygger
på Borlands ObjectWindolvs Library (OWL) för Windowsprogrammering och Borlands
Resource Workshop.
Data Entry Workshop är ett integrerat system för att int~eraktivt
designa skärmar för valide.rad datainmatning, verktygsrader ("toolbars") och andra unika typer av
Windowskontroller med R~esource
Workshop och därefter generera
OWL-baserad kod f&digt att tas
med i applikationer. Data
Entry Workshop är kompatibel
med Borland Pascal 7.0, TP för
Windows 1.5 och Borland C++.
Falt-för-falt validenng av anvandardata.
DATABITEN AB
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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 valutafält.
Stöd för falt med lösenord, beräknade falt, nödvändiga falt, skyddade falt samt dolda falt.
Flexibel formattenng med faltmasker ("picture masks") med
egendefinierade masktecken.
Tre valfria typer av falteditorer,
bl a en raknedosvariant för numerisk inmatning.
Kontroller för att skapa verktygsrader ("tool bars") och verktygsboxar ("toolboxes") med hjalp av
Resource Workshop.

Konverteringsprogram
Programmet MAKESRC genererar kallkod 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 ingår
utförlig
dokumentation
med
många exempel. Dessutom finns
on-line hjälp tillgänglig vid arbete
med Resource Workshop.
Vårpris 1425:- (ord 1625:-)
Tfn 026-25 64 9 3
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Med Pascal istället för luta i bagaget!
Uttagningstävlingarna till den
internationella DataOlympiaden i programmering, som varje
år genomförs i de svenska gymnasieskolorna, har nu gått in i sin
avgörande fas. I höstens kvalificeringstavling deltog drygt 300
gymnasieelever över hela landet.
Av dessa gick 72 till finalen.

Turbovision
Development
Toolkit 2.0
Det populära hjälpmedlet från
Blaise Computing för utveckling
av pascalapplikationer med Borlands Turbo Vision finns nu i version 2.0 som också stödjer Borland C++ och Turbo C++ for
DOS.

Programmeringssprtiket ar
naturligtvis Pascal!
Just nu pågår rättning av finalomgången som ska sovra fram 3
- 4 elever som får äran att representera Sverige i den internationella finalen som i år hålls i Argentina.

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
konverteras till motsvarande Windowsresurser. De kan sedan slutredigeras med ett Windowsbaserat resursverktyg som Borlands
Resource Workshop.

Sveriges lag har en strong uppgift att försvara sin tredje plats
(av 46 deltagarländer) från finalen i Tyskland 1992 - bäst av
alla västländer.
DATABITEN sponsrar det
svenska. deltagandet och vi önskar lyclca till inför resan i Evert
Taubes fotspår!
ter), feisokning av händelser, inspelning och uppspelning av handelser, dialoger med avancerat
hjälpsystern m m.
Passar till Borland Pascal, Turbo C++ och Borland C++ &
Application Framework tillsammans med Turbo Vision (ingår i
Application Framework).

Utökar Turbo Visions klassbibliotek med inmatningskontroller (fil-

TurboPowers Pascaltoolboxar
TurboPower Software ar redan klara med nya versioner av sina populäraste toolboxar till Borland
Pascal 7.0. Har är en lista
ObjectProfessional 1.21
Turbo Professional 5.20
DOS standard mod,
DOS skyddad mod
Viktigaste ny heterna är stödet
för skyddad mod och ett pascalgranssnitt mot DPMI.

I ObjectProfessionaliTurbo Pro-

fessional hittar du också en rad
tips kring avbrottshantering
under skyddad mod, datautbyte
mellan reell mod och skyddad
mod, m m.
Asynch Professional 1.l 1

Viktigaste nyheten är stödet för
skyddad mod.
B-tree
5.40
DOS standard mod,
DOS skyddad mod,
Windows

DOS standard mod,
DOS skyddad mod

Viktigaste nyheten är stödet för

Asynch Professional 1.1 1

proceduronenterat som OOPgranssnitt ingår. Här är några
viktiga punkter:

Delade
PSR:olr

Asynch Professional 1.11 från
TurboPower Software är en
kraftfull, men ändå lättanvand,
toolbox till Borland PascaliTurbo Pascal för snabb asynkron,
seriell kommunikation. Stöd
finns för alla vanliga filöverföringsprotokoll, dearkivering av
komprimerade ZIP och L W filer m m. Såväl traditionellt

Avbrottsdriven buffrad i10 upp
till 115 Kbaud.
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ZMODEM, Kermit, XMODEM och YMODEM protokoll
CTSIRTS, DTRIDTS
och
XONBOPF handskakning

skyddad mod.
hårdvaniavbrott

på

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

MNP5.
Spårning och handelseloggning
underlättar felsökning.

Stöd för COMl-COM8 med
upp till 4 portar öppna samtidigt

TerminalWindow objekt att användas tillsammans med
Object Professional

Stöd för 16550 buffrad UART

Stöd för DOS skyddad mod
Tfn 026-25 64 93
F ~ 026-25
x
36 41

DATABITEN
O MultiGraphics Pro 1.5 (Pascal)

a
a

2195:2195:2195:-

MultiGraphics Prco 1.5 (Modula-2)
MultiGraphics Pro 1.5 (TS CK++)

Vid samtidigt köpluppdatering av kompilator ovan
kostar MultiGraphics Pro 1.5 endast 1825:-

0
a
O
O
O

MultiGraphics 1.5 (Pascal)
MultiGra~hicsSkol 1.5 lPascal)
PLUS 7.0 ( ~ o r l a n d ~ ~ u pasch)
rbo
M-2 PLUS 3.5 (TopSpeed M-2 3.1)
C PLUS 3.5 (TopSpeed CK++ 3.1)

1250:995:750:750:750:-

BORLAND

O Paradox for Windlows eng
O Paradox for Windows sv
O Quattro Pro for Windows

890:1990:890:-

TurboPower Software

O Turbo Professional 5.20
O B-tree Filer Network 5-40

a
a

Asynch Professional 1.10
WinlSys Libraty
Data Entty Workshop

Fler program

a
O

OSI2 2.0
uppdat -> 2.1)
Lotus lmprov 2.0
O Turbovision Development Toolkit
O .RTPatch
O Norton Utilities 7.0

a

Programming Windows 3.1

O Borland Pascal 7.0 & Plus
O
O

O

a

O
O

a

2890:Turbo Pascal 7.0 Plus
1590:Protogen till Borli~ndPascal 7.0
490:Windows AP1 dokumentation
390:Open Architecture Handbook (Pascal) 390:Borland C++ for C)S12
1990:Turbo C++ Visual Edition
890:Borland C++ 3.1
2550:Borland C++ 3.1 & AF
2950:inkl ProtoGen!

Paradox Engine 3.0

1725:1675:1490:1990:1990:-

Vid samtidigt köp av B 7.0 & Plus

O KnowledgeBase CD
O dBase IV 2.0
O dBase Compiler

Microsoff

0 MS-DOS 6.0 (uppdat)

495:500:1225:2995:-

a
a

Windows NT beta (endast CD)
Visual C++ Stand Ed
O Visual C++ Prof Ed
inkl Vis Control Pack (senast 12/5-93)
O Visual Control Pack

vid samtidigt uppdat till Visual C++ Prof

O Microsoft Delta

990:500:995:-

vid samtidigt köp av Visual C++Nisual Basic

425:345:-

Aktuella uppdateringar

a
a
a
a
a
O

950:- per modul. 10% rabatt om minst 3 moduler!

MG 1.x -> MultiGraphics 1.5
625:MG Plus 1.x ->MultiGraphics Pro 1.5
875:MG 1.x -> MultiGraphics Pro 1.5
1250:MG skol 1.x -> MultiGraphics Skol 1.5 625:M-2 PLUS X.X - 3.5
525:C PLUS x.x - 3.5
525:FrBn Turbo Pascal DOYWindow

-> Borland Pascal 7.0 & Plus
1790:TP x.x DOS -> Turbo Pascal 7.0 Plus 1090:BC++ 3.0 -> BC++ 3.1
490:O BC++ & AF 3.0 -> BC++ & AF 3.1
490:-

a
a
a
a

Inkl ProtoGen!
FrAn Borland C++ 3.0

-> Borland C++ & AF 3.1 (inkl ProtoGen) 1690:FrAn valfri CK++-kompilator

-> Borland C++ & AF 3.1 (inkl ProtoGen) 2290:0 PDX Engine x.x -> Paradox Engine 3.0 990:-

O dBase x.x-> dBase IV 2.0
O MS C-komp -> Visual C++
O MS CK++ 7.0 -> Visual C++ Prof

a

O
O
'd
O

O
TopSpeed

1350:995:1290:-

Lasvart

O Extending DOS

Priserna ovan gäller så länge lagret räcker!

a
a

1050:1425:1425:-

O ObjectProfessional 1.20

a
O
a

890:600:995:Annan MS C-komp - Vis C++ Prof
1450:TurboProfessional 5.x -> 5.20
395:ObjectProfessional l.x -> 1.20
395:B-tree Filer Network 5.0-5.06- -> 5.40
750:B-tree Filer Network 5.21-5.23 -> 5.40 395:Async Professional l.x -> 1.l0
275:WinlSys Library 1.O -> 1.01
225:Data Entry Workshop 1.0 -> 1.01
225:Norton Utilities x.x -> 7.0
640:-

Jag beställer förkryssade produkter ovan.
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