Sandviken 1
Porto betalt

L .W.I..I

I1I.I.rnl

-

-

-. . -.
.

1

Sept 1993

ProgramNy heter

Databitens stimulanspaket!
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MultiGraphis2.0 för skyddat lage
Nya QuatIro Pro 5.0 med Workgrwp €ditlon
Nya Paradox 4.5 med Workgroup Edition
Borland Offlca tre paket i ett!
Borlands kompilatorer med fri videokurs
Visual Badc 3.0 m DeEabase Edition &
tlllbethor
Windows HT 3.1 nu ar det dags
O M 2.1 rekommenderas

-

-

-
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Visual C++ & Visual Conbol Pack
Borland C+., for O S 2
0 Borland Pascal 7.0 & Plus
RTKemel multiiasking med Pascal & C
O MicmsaCt Deha versionskontroil
O OPTUNK kraftfull och snabb Ilnkare
O Norton Utilities & Norton Commander

-

-

-

O Anii-VinisTmlkit

Tfn 026-25 64 93
F ~ 026-25
x
38 41

skördetiden ~ ~ T I C L
och det är dags att syna resultatet av programmerarnas vår- och sommarbruk. Enligt vart förmenande
finns en hel del granna frukter i årets skörd och några av de bästa hittar du i dessa ProgramNyheter.
Vi vagar också lova an fler mycket spännande "fruktert'senare i höst - så håll utkik efter nya Program Nyheter.

DATABITENS grafiktoolbox finns nu i ny version med stöd f6r programmering i skyddat läge - hela
minnet står till ditt förfogande. Fina introduktions och uppdateringspriser.

Borland
Borland släpper nya engelska versioner av Quattro Pro =h Paradox för saval DOS som Windows.
Nya Workgroup Edition g6r det rnGjligt att enkelt arbeta i gmpp med Quattro och Paradox. Med
Borland Office skaffar du dig ett komplett paket med svenska Windowsversioner av Paradox,
Quattro Pro och WordPerfect. I det förmånliga paketpriset inghr ocksa fri uppdatering till kommande WordPerfect 6.0 for Windows när den är klar.
Fram till den 15 oktober får du en fri video p5 köpet vid uppdatering eller nyköp av Borlands utmarkta Pascal och C++ kompilatorer.

Microsoft
Pi gång ar slutversionen av den nAgot försenade Windows NT. Microsoft har ocksil ett fint Officepaket, Microsoft Ofiice Proffssional som innehal ler svenska versioner av Micmoft Access, W ord,
E x d & Mail. Ta ocksa en titt på Visual Basic 3.0 och Visual C++ - mycket intressanta vid utveckling av Windowsapplikationer.

Nya OS12 har rosats i pressen och vi vill instamma i hyllningskören. Nu kommer ocksh allt fler OS12anpassade produkter - Stacker 3.1 och Borland C++ for OS/2 hittar du i dessa ProgmmNykter.

Säg nej till Sisyfos!
Vi presenterar fiera nya verktyg för sava1 Pascal, UC++ som Basic och nya versioner av äldre produkter. Genom att ateranvända kod och utnyttja fdrdiga, testade todboxar undviker du mardrömmen
att uppleva programmering som ett sisyfosarbete (Homeros).
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Videor från Borland
på köpet!
Till Borlands programspråk finns ett flertal videokurser
med tillhörande handböcker och programövningar på
diskett.

.

Om du köper eller uppdaterar
en Borlandkom~llator (Pascal
eller C/C++) senast den 15 oktober får du val.ia en tillhörande
videokurs helt gratis. Varde ca
490 - 790:-, exkl moms!

D>>>>--.
- - -

C++ kurser
World of C++

w

Pascalkurser
Learn Programming Today
with Turbo Pascal.

Grundkurs i C++ programmering

World of Object Windows
for C++
Kurs i Windowsprograrnmerin;:
med ObjectWindows (ingår i
Borland C++ 3.1 & AF. samt Turbo C++ Visual Edition).

Grundkurs i Pascalprogrammering.

World of ObjectWindows
for Pascal

Väij själv den videokurs du
önskar tillsammans med
din Borlandkompilator!

Kurs i Windowsprogrammering
med ObjectWindows (ingår i
Borland Pascal 7.0)

fördubblar hårddisken

Nu finns Stacker i två nya versioner, en för DOS/Windows och en
för OS12 2.1.
Nya Stacker 3.1 för DOS fungerar helt och fullt tillsammans med
DOS 6.0 och klarar alla typer av
hårddiskar upp till 2 gigabyte.
Med det nya Unstack-kommandot kan m& återställa disken som
den var före komprimeringen.
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ProtoGen är ett skarmhanteringsverktyg för Windows och finns i
versioner för Borland Pascal 7.0
resp Blorland C++. Med ProtoGen underlättas arbetet med att
interaktivt skapa anvandargransnitt i Windows. Har ar ett sammandrag av funktionerna i ProtoGen:
Grafiskt orienterat verktyg för att
designa menyer till Windowsapplikationier med möjlighet att lagga
till ikoner, undermenyer, gråmarkera, snabbvalstangenter, placera
Windowskontroller i huvudfönstret och specificera färg på
huvudfönstret.
Kodgenerator som kan integrera
flera nivåer 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
från ProtoGen innan den knyts
till applikationen.
Genererar slutligen komplett ObjectWindows-baserad Pascal-kod
för hel,a anvandargrans-snittet färdigt att integrera och kompilera
med applikationen.

Stacker 3.1
Stacker h a r vunnit ett hedrande
omdöme som det snabbaste, effektivaste och mest tillförlitliga
diskkomprimeringsprogrammet
under DOS och Windows. I
snitt fördubblar Stacker hårddiskens kapacitet.

ProtoGen

Stacker 3.1 for OS12
Nu är det också möjligt att kornprimera hårddiskar med FATsystemet under OS12 2.1. Fungerar med såväl DOS, Windows
som 032-filer. Stacker bevarar
också utökade filattribut och furigerar med Boot manager och
Dual Boot.

DOS
Windows
0s/2

Ett utmärkt komplement till
Borlands Resource Workshop!

Nyheter från
TurboPower
Nu firins TurboPowers databastoolbox BTree Filer Network
också i en C-version. Detsamma
galler serekommunikationstoolboxen
Asynch
Professional
C/C++. Toolboxarna utmärks av
en genomtänkt design, bra prestanda, utförlig dokumentation och
bra support. Rekommenderas!
Övriga TurboPower toolboxar:
Turbol Professional (Pascal),
Object Professional (Pascal resp
C++), WinISys Library (Pascal,ClC++), Data Entry Workshop (Pascal, CK++), Turbo
Analyst (Pascal).
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Nu för skyddat liige!
Nya MultiGraphics 2.0 från DATABITEN, finns till fyra ufxecklingsmiljöer, nämligen
Borland Pascal 7.0 (DOS; reellt
och skyddat läge)/T;rbo Pascal
5.0-7.0,
StonyBrook
Pascal+
6.1
(tilläggsprogramvara till ovan),
TopSpeed Modula-2 3.1 samt
m

TopSpeed CFI'opSpeed C++ 3.1.
För skyddat läge måste T~opSpeed-kompilatorerna
dessutom
använda TopSpeed DOS Extender.
H ä r a r några viktiga argument för
MultiGraphics Pro:
MultiGraphics 2.0 är en professionell toolbox för att skapa grafiskbaserade applikationer under
DOS. Den används idag av ett
stort antal programmerare i hela
världen från Sverige i norr till
Brasilien i söder, Korea i öster
och USA i väster. MultiGraphics
ingår som en viktig och pålitlig
komponent i en rad kommi:rsiella
applikationer. Varför? Vi ska här
försöka ge svaren:

Unik design
Stöd för programmering i skydd a t läge - hela arbetsminnet är
ditt utan krångel (Pro-versionen) !
Stöd för många utenheter: för
närvarande CGA, MCGA (256
firger), EGA, VGA, Sup<:rVGA
(256 färger) (TSENG-, 'I'ridentbaserade), Hercules, 85 14/A
(256 färger), Toshiba, Epson-,
IBM och NEC-kompatibla skrivare med 9 eller 24 nålar, monokroma eller färg, laserskrivare
DATABITEN AB
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lcompatibla med HP (upp till 600
])unkter/tum) och Canon, HP
IIeskJet
iriki
:500/500C/510/550C (firg), HP
!?aintJet och HPGL Pennplotter.
:Hårdvanioberoende
grafik
i.rots mångfalden av utenheter.
:Du kan både rita med full upp'ösning direkt på exv laserskri.(are (600 punkterttum) och
iiumpa bildskärmsgrafik.
Utenhetsoberoende färghante. - h g med RGB-teknik och HSV,:eknik.
.411a grundläggande grafikobjekt du kan förvänta dig, inkl
~unkter, linjer med varierande
stil och bredd, linjetåg (polylines), bezierkurvor, fyllda och
{ofylldacirklar, ellipser (aven lutande), polygoner, och bezierpolygoner, bitmönster samt areaFyllning av godtyckliga ytor.

Stöd för virtuellt minne och
virtuella skannar.
Skapa dolda virtuella skärmar
(2x2 pixels upp till 16384x 16384)
med stöd för alla ritkommandon.
Kopiera grafik mellan synliga och
virtuella skärmar. I skyddat läge
kan hela det tillgängliga arbetsminnet användas (med Borland
Pascal 7.0 upp till 16 MB, med
TopSpeed virtuellt upp till 512
Med
DATABITENS
MB).
PLUS-toolbox till respektive
språk kan grafikprogram för reellt Iage dessutom automatiskt utnyttja XMS, EMS och disk som
virtuellt minne för stora objekt
som virtuella skärmar, bilder, fonter och symboler. Även program i
skyddat Iage kan använda disken
om och när internminnet är slut.
Världskoordinater
(heltalseller flyttalsbaserade) med autoTfn 026-25 64 93

Fax 026-25 36 41

MultiGraphics 2.0..
matisk skalning gör det liitt att
anpassa data och skriva portabla
program som är oberoende av
utenheternas upplösning.
Fönsterbaserad grafik med utbyggbara kapaciteter. Fönster
kan förses med nya kapaciteter
(t ex världskoordinater, text ilo,
eller egna kapaciteter).
Utbyggbar handelsehantering
med färdigt stöd för klocka (inkl
engångs- och repeterande alarm
för exv datainsamling och animerad grafik), tangenbord och
omfattande mushantering. Gör
det lätt att hantera anvandar ilo.
Som musmarkör kan godtyckliga symboler användas, inkl bilder. Musmarkörer kan t om modifieras under "körning".
Bildhantering med stöd för
standard PCX-format, bilder
med mask och grafikoperationer
på bilder samt zoomning, rotation (90 graders steg) och spegling 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 aven
BGI-fonter.
Ritlistor och grafikobjekt. Ritoperationer kan spelas in och
sparas på disk. Bibliotek med
grafiska objekt kan permanent

sparas på disk. Ritlistor och grafikobjekt är portabla mellan olika olika utenheter och kompilatorer.
Fönsterbaserad text ilo. Omfattande bibliotek för grafikbaserad
texthantering med utskrift, inlikning
och
editering
samt
datavalideringsrutiner. Fungerar
med såväl fasta som proportionella fonter. Teckenattribut för
fetstil, understruken, skuggad,
gravyr och reliefstil. Använd
standard Read~Write(Pascal), I 0
(Modula-2) eller gprintf (C) i
grafikmod.
Emulering av BGI-grafik. Kör
BGI-grafik
på
SuperVGA,
matrisskrivare,
laserskrivare,
fargskrivare och pennplotters.
BGI-emuleringen ar fönsterbaserad varför flera separata BGIvärldar 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 på olika utenheter.

Fler finesser
Konturfoljning (i stil med Corel
Draw, etc), färgval enligt såväl
RGB som mer "mänsklig" HSVmodell, många färdiga färgdeklarationer (t ex "guld", "havsgrön",
"skinn", m fl).

Språkainpassade handböcker:
Separata, omfångsrika ( 900
sidor) svenska, alternativt engelska, handböcker för Pascal, Modula-2 och C K + + .
Massor av exempel: Över etthundra grafikexempel, färdiga
att kompilera, ingår!
Du kan inte hitta ett kraftfullare grafikbibliotek på marknaden, som samtidigt h a r en lika
välgenomtänkt och Iattlard
design!

Välj ratt version
MultiGraphics 2.0 är vår lågprisversion för dig som endast
nyttjar MultiGraphics för eget
bruk. Denna basversion understödjer CGA, EGA, VGA, Hercules och matrisskrivare samt programmcring i reellt Iage.
MultiGraphics P r o 2.0 ar den
fullständiga versionen med kommersiella rättigheter att sälja applikationer byggda med Multicraphics, samt stöd för SuperVGA, 85 14/A, laserskrivare,
blackstrilleskrivare och pennplotters samt programmering i sival
reellt som skyddat Iage (BP 7.0
resp TopSpeed).
MultiGraphics Skol: Samma innehåll som i MultiGraphics Pro
men enclast för undervisningsbruk
och utan1 kommersiella rättigheter.

Ny heter i version 2.0
Nya version 2.0 av MultiGraphics och MultiGraphics Pro för Tut-tlo Pascal/Borland Pascal finns nu
för omgående leverans. TopSpeed-versionerna ar klara inom kort.

Nyheter jämfört
med version 1.5
Skyddat läge
Den mest genomgripande nyheten
i pro-versionen är stödet för programmering i
DOS-^^^^
tillsammans med ~
~ pascal~
7.0 samt T
~ M-2 ~resp
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TopSpeed C K + + och TopSpeed
DOS Extender.
Grafikapplikationer med bilder,
virtuella skärmar, fonter, ritlistor,
etc. är ofta mycket minneshungriga - men nu kan du låta dina Program glufsa i sig så mycket minne de vill (upp till 16MB med BP
7.0
l resp~512MB~ med TopSpeed),
d
s utan overlayhantering
~
~
eller
~ bero~

ende av XMS- och EMS-hanterare. Med den virtuella minneshantenngen i vår PLUS-~OOI~OX
kan
diisken användas om RAMminnet trots allt inte skulle räcka,

Nya bildrutiner
Bildthariteringen har byggts ut
med rotering av bilder i 90 gra-
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Ny heter i MultiGraphics 2.0
de presenteras på (EGA, VGA,
SuperVGA, skrivare, etc). Anpassa enkelt storleken horisontellt
och vertikalt med ZoomImage.
Eller skala om skämdumpar så
att de täcker ett helt A4-papper,
os\f. Observera att aven bildernas
aspektförhållande kan andras vilket löser problemen med att dela
bilder mellan t ex EGA, Hercules
och VGA samt utskrifter till
matrisskrivare.
ders steg, samt horisontt:ll och
vertikal spegling av bilder.

Teckenattribut
förs könar
All text kan nu förstärkas med
teckenattribut som fetstil, understrykning, skuggning, gralfyr och
reliefeffekt. Attributen används
vid både utmatning (t ex Write i
Pascal) och inmatning (t ex Read
i Pascal). Varje fönster kan ha sin
egen uppsättning av teckenattribut. Teckenattribut, rätt använda,
förstärker läsbarheten hos texten
och ger dina applikationer en
proffsigare "look".

Multipla strangeditorer
Nu ar det möjligt att skapa och
hålla igång flera strangeditorer
samtidigt för inmatning av textsträngar, numeriska varden eller
egendefinierade typer. Den nya
tekniken gör det också mycket
enklare att integrera textetiitering
i handelsestyrda program rned användning av såväl tangentbord
som mus, utan att inmatningen
stör hanteringen av andra handelser.

Förbättrade drivrutiner
Flera drivrutiner har setits över
och förbattrats. Cirkel- och ellipshantering är snyggare och
snabbare jämfört med version 1.5.
Zoomningsprestanda har ökats.
Färghanteringen i 256-fargers
moder är mer kompatibel med
VGA för att göra det lättare att
använda VGA-bilder i 256-fargers lagen. Alla rapporteratde problem i tidigare versioner har åtgärdats.
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Nyheter jämfört
med version 1.O
MultiGraphics 2.0 har en rad
mya finesser som ytterligare förlenklar och förstärker grafikprogrammeringen jämfört med version 1.O. MultiGraphics P r o 2.0
har stöd för fler utenheter och stödet för "gamla" utenheter har ytterligare förbattrats:

Snabba
heltalskoordinater
'Tidigare fly ttalsbaserade världskoordinater i MultiGraphics
kompletteras nu med snabba, heltalsbaserade logiska koordinater i
intervallet 0..10000 (som kan
andras till godtyckligt heltalsintervall inom -32767..32767).
Genom att programmera grafiken
mot en tänkt logisk utenhet, når
man hårdvamoberoende vad det
galler utenhetens upplösning utan
att dra ned hastigheten genom
tidsödande flyttalsberakningar.

Zoomning
Med ZoomVirtScr kan innehållet
i virtuella skärmar zoomas upp
och ned vid kopiering. Med
ZoomImage och ZoomCopyImage kan också bilder zoomas.
Zoomfaktor kan sattas individuellt för horisontell och vertikal
riktning. Vid förminskning kan
bildpunkter kombineras med valfria ritmoder för att bevara så
mycket som möjligt av originalbildens information.
Med den nya zoomningsfunktionen kan t ex samma PCX-bilder
användas oavsett vilken utenhet

Bättre PCX-hantering.
16-färgers bilder (EGANGA)
kan nu användas i 256-fargers
moder. Förbättrad kompatibilitet
med Windows Paintbrush.

Bezierkurvor
Bezierkurvor har blivit ett standadverktyg 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
"naturliga" kurvbågar och med
rätt teknik kan de också beräknas
och ritas mycket snabbt.
Bezierkurvor kan avandas 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.

Skapa fonter och
symbolbibliotek
MultiGraphics 2.0 innehåller
procedurer för att bygga egna
fonter och symbolbibliotek. Tecken och symboler kan beskrivas
som bitmappar, linjetåg, polygoner eller bezierkurvor och knytas
till fonter eller symbolbibliotek.
Dessa kan senare sparas på disk.
På så sätt kan fonter och symboler byggas upp steg för steg. Du
kan hämta förlagor från tidigare
fonter och symbolbibliotek.

Fullfargskarmar
MultiGraphics Z0 har nu kapacitet för att utnyttja utenheter med
Tfn 026-25 64 93
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Ny heter i MultiGrcrphics 2.0
fullfärgskapacitet (vanligen 16-bitar eller 24-bitar per pixel).

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

(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. Grafikobjekt är portabla
mellan olika kompilatorer och
programmeringsspråk.

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, färgbyten,
borttagning och tillägg av ritoperationer i listan, ändrad startpunkt, etc) innan de spelas upp på
nytt. Ritlistor är fönsterorienterade varför varje fönster kan ha sin
egen aktiva ritlista. Inspelade ritkommandon i ett fönster kan 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).
Ritlistor kan också skapas direkt
utan föregående inspelning. Ritlistor kan sparas permanent och
läsas från disk. Ritlistor ar portabla mellan olika kompilatorer och
programmeringsspråk.

Handelsehanteringen
Hårdvaruavbrott släpps igenom
battre i Pascalversionen. Bra vid
t ex seriekommunikation (ett grafikexempel med Turbo Powers
Asynch Professional ingår i Pascalversionen).
Mushändelser innehåller nu information om skifttangenternas status (Ctrl, Skift, Alt). Förbättrade
musemulering med exv tangentbord. Ingen musdrivrutin behövs
vid emulering.

Emulerar BGI-grafik
MultiGraphics 2.0 emulerar Borland Graphic Interface (BGI), dvs
den grafikmodul som ingår som
standard i Turbo Pascal/Borland
Pascal, Turbo C K + + 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.

Vid BGI-emuleringen kan alla
drivrutiner i MultiGraphics an~
~
l
~2.0 i
~ grafim
~
~ vandas
~ fritt.
h Det
i innebar
~
att BGIkobjekt, uppbyggda av ritlistor
program
kan
mot Super-

Grafikobjekt

VGA, i 256-färgers moder och
mot skrivare och pennplotters.
BGI-emiileringen ar fönsterorienterad. Det är därför möjligt att
flytta ett fullskärmsorienterat originalprogram till ett MultiGraphics-fönster eller att samtidigt
hantera flera parallella BGI-"varldar" med olika uppsättning av ritpositioner, textfonter, farger, etc.
BGI-emuleringen kan använda
såväl Borlands streckfonter som
MultiGraphics raster-, konturoch Bezierfonter.
BGI-emuleringen gör det möjligt
att enkelt omdirigera bildskärmsorienterad grafik till skrivare
eller att bygga in skämdumpning
i ett befintligt grafikprogram.

Fler &. battre drivrutiner
I MultiGraphics P r o 2.0 ingår
nya drivrutiner för SuperVGA
(Trident 8900C), Canon Laserprinter, HP PaintTet, HP DeskJet
(ink1 5043/500(3/5 10 och 550C).
Alla drivrutiner för skrivare klarar
nu också liggande utskrift (landskapsmod). HP LaserJet-drivrutinen klarar nya H P LaserJet 4t4M
med upp till 600 punkterttum. Jattesnyggt!

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

Introduktions- och uppdnteringserbjudands
MultiGraphics Pro 2.0 2195:-

MultiGraphics 2.0

Svensk eller engelsk dokumentation.

MultiGraphics Pro 1.5 -> 2.0: 600:-

Vid samtidigt köp eller uppdatering av en av motsvarande kompilatorer, Borland Pascal 7.0 Plus,
TopSpeed Modula-2 3.1 & Plus,
TopSpeed C 3.1 Plus eller TopSpeed C++ 3.1 Plus, endast

1995:DATABITEN AB
Box 1 15, 81 1 22 SANDVIKEN

1275:-

MultiGraphics Pro 1.0 -> 2.0: 975:MultiGraohics -> Pro 2.0:

1475:-

Paint Tools -> MultiGraphics Pro
2.0: 1475:-

Pa köpet vid nyköp och
uppdateringar:
Senaste revisionen (7.03 till Pascal, 3.56 till TopSpeed) av vår
PLUS-1:oolbox (förutsätter att du
har PL,US 7.0 till Pascal resp
PLUS 3.5 till

Om du har Borland Pascal 7.00 så
ingår dessutom B P 7.01 utan extra kostnad!
Tfn 026-2564 93
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Quattro Pro 5.0

Yk

for DOS och Windows
Nu lanserar BORLAND tre nya
versioner av sitt uppskattade kalkylprogram:

= I Eilc

Quattro Pro 5.0 for DOS.
I PC Weeks (930906) test av
Quattro Pro 5.0 Workgroulp Edition placerar sig Quattro bättre
än nya Lotus 1-2-3. En firi framgång för Borland!
Nu finns också Quattro Pro Developers Toolkit för utveclare.

3861486-dator
DOS 3.3 eller senare
Windows 3.1
Minst 4MB RAM
Minst 12MB ledigt hårddiskuitrymme

Svstemkrav DOS
8088XT eller senare
DOS 2.0 eller senare
Minst 512KB RAM
Minst 6MB ledigt hårddiskutrymme
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Pärmar med flikar
Direkt Quattro Pro laddas ser
du skillnaden - Quattro Pro
använder ett nytt revolutionerande fliksystem ("Notcbooks") där
varje kalkyl kan delas upp i ett
antal kalkylsidor som lätt plockas fram med hjalp av flikarna.
Detta gör kalkylerna mer överskådliga, battre stnikturerade och
mycket lattare att hitta i.

Suveränt kalkylprogram
Först och främst ar Quattro Pro
for Windows ett suveränt kalkylprogram med alla de beräkningsfunktioner, makromäjligheter och editeringsmöjligher som
du önskar dig. Hela 360 .Färdiga
funktioner ingår, samt omfattande
optimeringsmöjligheter
("hrnm, hur kan jag maximerahinimera..") med flera liia variabler, regressionsanaly s med
flera variabler, matrismuli:iplikation, invertering, konsolidering
m m.

mm

Kr

Alsidl:F17

M

Systemkrav Windows

Block

m

Quattro Pro 5.0 for Wintiows
Quattro Pro 5.0 Workgroup
Edition for Windows sarrit

Edit

En kalkyl kan innehalla upp till
256 kalkylark. V q e kalkylark
rymmer lika mycket som en traditionell kalkyl (8 192 rader, 256
kolumner) så den totala storleken
på en kalkyl är i praktiken obegränsad.
Separata kalkyler kan lärikas
(upp till 63 st) vilket ytterligare
förstärker återanvändnings- och
struktureringsmöjligherna.
Man kan t ex lägga data på ett
kalkylblad, makron på en annat

l3

och beräkningar på en tredje.
Eftersom varje kalkylklad kan
ges ett meningsfullt namn, blir
det mycket lattare att hitta och
modifiera kalkylerna.

Menyer för att
inspektera objekt
Alla objekt i Quattro Pro for
Windows kan inspekteras ("Object Inspector") och modifieras
med hjalp av tillhörande menyer
som öppnas med ett enkelt klick
på musens högerknapp. Som
"objekt" raknas individuella kalky lceller, flikar, block, kalky lark,
blädderblock och Quattro Pro
självt.

Snabbval
Med snabbvalsrader ("SpeedBars") kan vanliga kommandon
utföras blixtsnabbt utan att gå via
menyer. Snabbvalskommandona
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Nyheter i
Quattro Pro 5.0 DOS

Oöverträffad kompatibilitet

ar sammanhansberoende och kan
modifieras efter egna önskemål.
Snabbvalsknappar ("SpeedButtons") kopplas till makron och
kan placeras var som helst på
kalky larket.
Med snabbforinateringen ("SpeedFormat") kan utseendet på en
hel kalkyl andras och ges en professionell touch. Många färdiga
snabbformat ingår.
Bygga egna granssnitt
Med Interface Builder kan du
skapa egna dialogrutor, menyer,
snabbvalsrader och snabbvalsknappar. Interaktivt knyter du
dessa element till din applikation
utan specit'ik makroprogrammering.

Quattro Pro kan hantera ett stort
antal filformat för kalkyler, databaser och bilder som Lotus, Excel, Paradox, dBASE, PCX, TIF,
EPS, BMP, CIF, m fl.

Med Quattro P r o kan du direkt
arbeta med Paradox och dBASEfiler utan att lämna kalkylprogrammet. I inbyggda Database
Desktop ingår även Borlands
"Query By Example"-teknik
(QBE) som gör det mycket lätt
att stalla databasfrågor med hjälp
av exempel. Database Desktop
har ett pålitligt fleranvandarstöd i
nätverksmiljöer med postlåsning
och automatisk uppdatering av
data hos alla användare,
Grafik och presentation
Quattro Pro har 47 olika diagramtyper (2-D och 3-D) med en
mängd
variationsmöjligheter.
Med det inbyggda ritverktyget
kan du Iagga till linjer, boxar, pilar m m. Du kan lagga till bilder
(från Quattros eget bildbibliotek
eller andra bildformat), modifiera
paletten för att skapa olika effekter, lagga olika bakgrundsmönster (t ex "trä", "metall", etc). Med
objektinspektören kan olika grafikelement modifieras omgående.
Du kan skapa bildvisningsse-

kvenser med ett stort antal effekter.
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Kalkylark med flikar
Snabbr,ad precis som i Windowsversionen

Länkade objekt
Quattro P r o 5.0 for Windows
fungerar som såväl OLE-server
och OLE-klient. Du kan bygga in
OLE-objekt (Windows 3.1) från
andra
Windowsapplikationer
direkt i din kalkyl eller exportera
kalkyler till andra OLE-klienter,
t ex ordbehandlare. Quattro Pro
for Windows fungerar också
som såväl DDE-klient som DDEserver och kan därför skapa Iankar till andra Windows-applikationer med DDE-stöd.
Nyheter i
Quattro Pro 5.0
Snabbare an version 1.O

Database Desktop

Förutorn ny heterna ovan:

Mer an tjugo inbyggda "experter"
som automatiserar arbetet med
att skapa kalkyler och diagram
för ett flertal standardproblem.
Interaktiva lektioner som ger
steg-för-steg-instruktioner för att
lösa en viss uppgift med anvandning av dina egna data. Nar lektionen är klar är jobbet gjort!
Objekthjälp med koncentrerad
information om valfria objekt.
Datamodellering som gör det enkelt att granska data ur olika perspektiv.
Versionshantering för att simulera "i bästalvarsta fallo-situationer,
etc.
Konsolidering som kan omfatta
flera kalkylark eller kalkylfiler
och sammanställer rapporter.
Kan sedan automatiseras inom ett
kalky lark.
Långt fler analysfunktioner (totalt 360 st) jämfört med version
1.o.
13 nya diagramtyper som jamförelse, ring, radar, m fl. Analytiska diagram med glidande medelvärde, linjär och exponentiell regression m m direkt på data i diagrammen.

Workgroup Edition
Quattro P r o 5.0 Workgroup
Edition innehåller allt i Quattro
Pro 5.0 for Windows samt stöder
dessutcim Borlands nya Obexteknologi (Object Exchange) för
att dela information (objekt) mellan användare. Även nya Paradox 4.5 stöder denna teknologi
och i framtiden kommer allt fler
produkter från Borland och andra
programhus att utnyttja Obex.
Obex transporterar information
\.ia LAN, MCI, MHS, VIM eller
hlAPI. Hanteringen sköts interaktivt via Workgroup Desktop
som bygger på Obex. Man kan
dela hela kalkyler eller enskilda
kalky lark med enstaka användare
eller grupper av användare. Uppdateringar kan ske automatiskt
nar nya data tillkommer eller kaller nnodifieras.

-

Via Novell nätverk kan Quattro

Pro spridas automatiskt i hundratals kopior och konfigueras individiuellt.
\Vorkgroup Edition innehåller
också stöd för åtkomst av data
frin SQL-databaser. Detta ger
direkt tillgång till Borland InterBase, SyBase och Oracle (du får
\.alja 1 fri SQL-lank gratis bland
dessa).

Introduktionspriser!
Quattro P r o 5.0 for Win: 990:Quattro P r o 5.0
\Vorkgroup Edition:

1990:-

Quattiro P r o 5.0 for DOS: 990:Uppdateringspris

Quattro Pro x.x eller annat
kalky lprogram till

Quattro Pro 5.0
\Vorkgroup Edition:

990:-
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Microsoft

Visual C++
Microsofts Windowshaserade C++-kompilator innebär 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 up 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
ny heterna i Visud C++.

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

SkJurce Code BI-owser (kallkodsinspektör) som gör det enklare att överblicka C++ k:lasser,
strukturer, variabler, typer och
makron
Integrerad grafek debugger för
Windowsapplikationer.

Box 115. 81 1 22 SANDVIKEN

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,
dialogrutor, 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-

Kompilator, Iankare och projektsystem för Windows- och i Visual C++ Professiond Edition
aven för DOS-applikationer.
Kompilering och länkning kan
köras i bakgrunden varför det ar
möjligt att arbeta vidare med
andra saker under tiden (rekommenderas dock bara med snabb
dator och mycket minne).

DATABITEN AB

AppWizard som skapar en programstomme för Windowsapplikationer

Optimerande kompilator kompatibel med ATBrT C++ 2.1 och
ANSIASO C. Makron för parameteriserade typer ("templates")
och exceptions.

Foundation Classes 2.0
Microsofts klassbibliotek, Foundation Classes 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!

Foundation Classes innehåller
ett brett utbud av C++ klasser,
alltifrån grundläggande datastrukturer till Windowsprogrammering. Nyheter i version 2.0 är
bl a klasser för:
applikationsfönster, inkl MDI,
printerutskrift
granskning,

med

förhands-

verktygsrader och statusrader,
bladderbara och delade områden,
formulärhantering,

Foundation 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
omkompileringar.

Si4 skapas en Windows-

smart
länkare,

m
1. Med AppWizard tillverkar
du en programstomme helt enkelt genom att ange vilka bas-
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egenskaper ditt program ska ha.
AppWizard skapar också en
projektfil och en grundläggande
resursfil för applikationen. Helt
automatiskt!

2. Med App Studio skapar och
editerar du interaktivt de resurser, utöver basresurserna 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 Windowsmeddelanden (menyval, dialogval,
musrörelser, etc) som produceras
av användaren,
4. Komplettera med den ytterligare kod som behövs.

5. Kompilera och länka
6. Provkör.

Samtliga moment utförs från den
integrerade
miljön,
Visual
Workbench.

DATABITEN AB
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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 kodoptimenngsmöjligheter och många
verktyg. Här är de viktigaste:

Windows Debugging Version:
Specialversion av Windo\vs 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.

Database Edition

Source Profiler: Pekar ut de kodavsnitt som bör hastighetsoptimeras
Stress App: 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
S D K (Software Development
Kit)

Innehiller allt i Professional Edition plus INTEGRA VDB - ett
visuellt databasverktyg för att
skapa ODBC-kompatibla databastillämpningar
tillsammans
med Visual C++. Förutom
ODBC-stöd
innehåller
INTEGRA VDB en ODBC-baserad SQL-generator (baserad på
ANS1 SQL 92-standarden). Programmeringen sker till stor del
visuellt.
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Ciystal
Reports lor
Vlsuel
Basic

Visual Basic 3.0
Visual Basic har lovordats som ett av de mest lattanvanda verktygen för att snabbt och interaktivt skapa
fungerande Windowsapplikationer. Nya Visual Basic 3.0 a r laddad med an fler finesser och finns dessutom i Professional och Database Editions.
Visual Basic 3.0 gör det mycket enkelt att tillverka anvandarvanliga Windowsprogram
med hjälp av ett interaktivt
och visuellt system dar kod
(procedurer) knyts till de anvandarobjekt som visas upp
på skärmen. Varje objekt aktiveras av meddelanden från
Windows. Alla sådana objekt
med tillhörande basicprocedurer ger i samarbete det fardiga
programmet!
Visual Basic 3.0 innehåller ett
stort antal färdiga kontroller för
anvandardialoger i sin "verktygs-låda". Du bygger in dem i
dina program helt enkelt genom
att peka och dra dem till alnskad
plats på skärmen och sedan knyta egna BASIC-procedurer till
DATABITEN AB
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dem. Med VBX-objekt (Visual Basic Extensions) kan Basicobjekt lagras permanent och
återanvändas i program efter
program. VBX-objekt baseras i
sin tur på standard DLL-filer,
som t om kan vara skrivna i andra programspråk för Windows.
Språket i Visual Basic ar en
strukturerad Basicdialekt med
förbättringar för strukturering,
typkontroll och deklarationstvång för variabler när så önskas.
Nya Visual Basic 3.0 ar snabbare, är mindre resurskrävande och
kan generera större applikationer
an tidigare versioner (i synnerhet
jmfrt med version 1.0). Även
felsökningsmöjligheterna
har
förbättrats. Andra nyheter jäm-

fört med version 1.0 och 2.0 är
fler Basicfunktioner, visuellt databasstöd för standard ODBC
och Microsoft Access, FoxPro
2.0-2.5, dBASE, Paradox 3.03.5, Oracle, MS SQL Server,
SYBASE SQL och Btrieve, hantering av stora arrayer, stöd för
256 farger, stöd för OLE2 och
Ole Automation för att integrera
ordbehandling, kalkyl etc. i Visual Basic-applikationer, popup-menyer, Setup Wizard för
programinstallationer, kallkodsbrowser, fargkodade nyckelord,
m m. Med Visual Basic 3.0 följer en verktygslåda med ett flertal firdiga VBX-objekt.
Utöver den mycket prisvärda
standardversionen av Visual
Basic 3.0, finns ytterligare två
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Visual Basic 3.O..
versioner för
anvandare:

proffessionella

Visual Basic 3.0
Professional Edition
IJtöver standardversionen innehiller Professional Edition dessutom:

Custom Control Development
Kit för att utveckla egna kontroller (VBX:er)
Windows Help Compiler 3.1
Windows 3.1 API-dokumentstion on-line
Uppdaterad Visual Basic kunskapsbas

Ytterligare 23 st visuella kontroller

SQL- och Oracle serverdrivrutiner för ODBC

Visual Design Guide

Nya toolbar bitmappar

Crystal Reports 2.0 för att skapa
rapporter
Fler programexempel

Visual Basic 3.0
Database Edition
Samma som Professional Edition men dessutom INTEGRA
VDB interaktiva databasgenerator med stöd för ODBC och
SQL.

Visual Control Pack
Visual Control Pack innehåller 19 Windowskontroller på VBX-format som kan användas tillsammans
med Visual C++ och Visual Basic (ingår redan i Professional och Database Editions). Dessutom ingår en
Control Development Kit som underlättar utveckling av egna kontroller.
Här följer en översikt över en
del av de Windowskontroller
som ingår:
Sex stycken 3-D kontroller
används för att skapa tredimensionella versioner av sådana
standardkontroller i Windows
textrutor,
fönsterramar samt att förse knappar
nied ikoner, bitmönster och 3-D
text.

Två och tredimensionella diagram, inkluderande tårt-, stapeloch linjediagram.

~~~l~~~ mätare som åskådliggör storlek med staplar ("LCDmätare"), eller visarinstrument
(*ghastighetsmgtareM),

-Multiniediastöd gör det enklare
att lagga till video, CD-ROM
eller ljudkapacitet till Windowsapplikationer.
Fyra pennkontroller för att bygga in olika typer av pennstöd i
applikaltioner.
Med animeringskontrollen kan
du bygga in enkla animeringssekvenser i programmen.

Microsoft Delta
Om du arbetar med större programprojekt, och i synnerhet där
fler än en programmerare är inblandade, vaxer behovet av att
kunna
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
t om rekonstruera tidigare
versioner av kallkodsfiler.
Till detta behöver d u ett bra
versionskontrollsystem
som
Microsoft Delta.
Microsoft Delta fungerar med
alla språk som använder vanliga

grafisk
Windowsapplikation
eller från kommandoraden i
DOS.
Microsoft Delta underhåller en
masterversion (på servern i ett
nätverk) med alla filer som ingk
i ett projekt tillsammans med i n formation Om vem som jobbar
med vad. Användare "checkar
ut" filer när de vill arbeta med
dem och
in" dem nar
de är klara. ~~l~ uppdaterar
därefter masterprojektet.
Vid varje ändring i ett projekt,
lagrar Delta information om \,ad
sorn ändrades, vem som gjorde
det, varför och nar ändringen

dordes
historik.

-

således en komplett

För att hushålla med diskutrymmet lagras endast den senaste
version helt komplett. Äldre versioner lagras som skillnader (harav namnet "Delta") gentemot
föregående version.
Med R/licrosoft Delta är det enkelt att synkronisera alla programnierare i ett team. Delta är
också mycket enkelt att använda
och kräver inte att du modifierar
den katalogstruktur som används
i ett befintligt projekt.

textfiler och kan köras som en
DATABITEN AB
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Utmärkt realtidskärna för
Pascal & C
Vid datainsamling, övervakning,
kommunikation, etc ar det ofta
nödvändigt att hålla flera saker
(processer eller "trådar") igång
samtidigt. Ett alternativ ar att
välja ett operativsystem som har
stöd för realtidshantering (OSl2,
Windows NT) och passande
kompilator, ett annat alterniativ ar
att bygga ut DOS med en realtidskarna som Mångfald från DATABITEN och ett tredje ;att uttnyttja kompilatorer med stöd för
processhantering (typ TopSpeed
Modula-2).
Mångfald fungerar bra nar flera
olika program ska arbeta parallellt och dar kraven på switchtider inte ar alltför höga - kort sagt
för löst kopplade processer.

* Switchtiden mellan processer ar
ca 6 mikrosekunder (486,
33MHz) och påverkas inte av antalet processer
64 prioritetsnivåer
Stöd för såval "pre-emptive" som
"co-operative" tekniker för multi-tasking. Med pre-emptive teknik kan processbyte ske när som
helst. Ofta används klockavbrott
för processbyte, men med
RTKernel kan vilket yttre avbrott som helst användas. Vid
"samarbetande" processer sker
processbyte endast när applikationen så begär.

* Fungerar i både reellt som skyddat läge med Borland Pascal 7.0.
Stöd
för
sor/emulator

När emellertid kravet ar högsta
prestanda med korta switchtider
ochleller ett stort utbyte av data
mellan processer, ar det oftast
bättre att bygga in de parallella
processerna ("trådar") i e:tt och
samma program. Det kan t ex
göras med TopSpeed-kompilatorerna.

Avbrottsstöd
Processer kan suspenderas och
aktiveras och data kan utbytas
mellan processer, även innefrån
avbrottsrutiner. Detta gör att
RTKernel kan användas aven i
mycket tidskritiska applikationer.
Med RTKernel följer seriekommunikationsrutiner -för hastigheter upp till 115 kbitsfs.

Nu finns det också ett toolboxalternativ, RTKernel, som kan
användas med Turbo Pascal,
Borland Pascal (reellt och
skyddat läge) resp Borland
C++ 3.x och Microsoft CK++
6.0 - 7.0. Dessutom, RTKernel
är mycket flexibel och kraftfull

Synkronisering och
datautbyte
Semaforer kan användas för att
utbyta signaler mellan processer
Brevlådor (mailboxes) kan anvandas för att utbyta data mellan
löst kopplade processer, medan
meddelanden (messages) kan anvandas för fastare synkronisering.
--a

Data i korthet:
Processer skrivs som paraimeterlösa procedurer/funktioner.

-

Obegränsat antal processer - endast tillgängligt RAM sätter
gränsen (varje process kr;'dver ca
l KB).
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matematikproces-

Multitasking utan ratt verktyg1

Anropa DOS utan
krockar
Multi-tasking applikationer kan
utan hinder utföra DOS-anrop,
trots att DOS inte ar reentrant.
Detta är en unik egenskap hos
RTKernel.
RTKernel-applikationer kan laggas minnesresidenta, vilket gör
att komplexa program kan exekvera i bakgrunden. Med en speciell EXEC-procedur kan andra
program startas från RTKernelapplikationer (t ex diskfonnattering och t om Microsoft Windows 3.1)
I korthet - RTKernel ar en
mycket kompetent toolbox för att
skapa multitaskingapplikationer
utan att vara krånglig att anvanda. Det inbyggda automatiska
DOS-stödet löser ett av de besvärligaste problemen med multi-tasking under DOS, nämligen
DOS-krockar mellan processer.

Demodisk
DATABITEN har stor erfarenhet
av arbete med multi-tasking toolboxar och applikationer. Beställ
vår demodiskett om du vill veta
mer om RTKernel.
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OPTLINK 4.0 for Windows
Snabbare länkning, kompaktare kod
OPTLINK 4.0 ar en professionell lankare som ar direkt utbytbar med Microsoft LINK
och nu också med Borland
TLINK.
Kommandoradsparametrar
till
OPTLINK ar ekvivalenta med
LINK och TLINK. OPTLINK
lämpar sig för länkning av såväl
DOS som Windowsapplikationer
i synnhet om de ar skrivna i C
eller C++.
Vilka fördelar har då OPTLINK?

Tid ar pengar
OPTLINK länkar dina applikationer väsentligt snabbare an
TLINK (mer an 30% snabbare)
och i synnerhet LINK (flera ggr
snabbare) och tidsvinsten är större
ju större applikation som lankas.

Större kapacitet
OPTLINK länkar större applikationer och med mer debuginformation utan att slå huvudet i taket.

Mindre EXE-filer
EXE- och DLL-storlekar på Windowsapplikationer som ar kompilerade med Borland C++ och lankade med OPTLINK krymper i
piska fall med minst 30% och
upp till 75% när C++ debuginformation ingår. Med Microsoft
C/C++ an mer. Detta ger snabbare programstart och exekvering
nar DLL:er ingår. Vid felsökning
kan större applikationer laddas i
Turbo Debugger

Verktyg
%?ed OPTLINK följer ett antal
verktyg, bl a STRIPDEB som

rensar bort debuggerinformation
från objektfiler utan att de behöver omkompileras.

Kompatibilitet
OPTLINK ar kompatibel med
Borland C/C++. Microsoft C6,
Microsoft C7, Visual C++, Turbo
Debugger, CodeView 3.0 - 4.1,
m fl.

Används av proffs
OPTLINK används av de flesta
stora programföretag vid utveckliing av Windowsprogram som
Lotus 1123, Word Perfect, Corel
Draw, Mlicrosoft Word, Microsoft
Excel, etc.
Med det nya stödet för Borlands
TLINK kan man förstå Borlands
Paul Gross rekommendation på
CompuServe april 1993: "You
just need to use OPTLINK".

Minneshanterare för den kräsne anvandaren.
386MAX för alla 386:or och
486:or, samt kusinen BLUEMAX
som ar skräddarsydd för IBM
PS/2, ar minneshanterare som frigör maximalt med konventionellt minne för DOS-applikationer och drivrutiner. De ersätter
helt EMM386 och andra hanterare. Komprimerar BIOS, i synnerhet på PS/L:or, så att mer
minne frigörs för drivrutiner och
minnesresidenta program.

DOS FILES, BUFFERS, COMMAND.COM,
LASTDRIVE,
STACKS och FCBS m m kan
laddas i högt minne. Frigör ca 20
KB eller mer konventionellt minne.
Implementerar hela DPMI 1.0standarden (Windows implementerar endast DPMI 0.9).
Fungerar tillsammans med komprimerade hårddiskar, skapade med
DOS 6.0, Stacker och AddStor
samt flyttar undan drivrutiner från
konventionellt minne.

Nyheter i version 7.0
Helt kompatibel med DOS 3 till
DOS 6. Fungerar tillsammans
med DOS 6.0:s multikonfigure-

Stack overflow kontroll, hindrar
minnesresidenta program med

ring.

stackproblem att krascha system-

Avancer,ad analys av RAM för att
hitta fehktiga minneskretsar.
Förbättrat Windowsstöd
Textbasexade DOS-applikationer
under Windows kan ges hela 736
KB konventionellt minne.
Det övre: minnet (upper memory)
utnyttjas optimalt så att 24 KB
minne återlämnas då Windows
inte körs.
Ny PIF-leditor med klara beskrivningar och hjälp för att stalla in
DOS prcsgram att köra maximalt
under Windows. Inställningar kan
testas utan att lämna PIF-editorn.

et.
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Borland C++
for OS12
Borlands 32-bitars C++ k.ompilator f6r OS12 2.1 ger snabbare programutveckling och bättre kod. Tillhör du dem som ännu inte har tittat på OS12 än, så ar det säkert ratt tillfälle nu?

Språklig heter

Miljö

Kompatibel
med
AT&T
CFRONT 3.0 C++ inkl pairameteriserade typer ("templates")
och nästlade klasser

PM-baserad grafisk flerfönstermiljö

Kompatibel med ANS1 C

* UNIX-kompatibla funktioner

E d i t o r med färgkodad syntaxmarkering gör koden tydligare
Bakgrundskompilering och lank"ing med hjälp av 0 ~ 1 2 :utrå~
dar" ger högre produktivitet

Stöd för såväl textbaserade: som
grafiska Presentation Manager
(PM)-baserade OSl2-applilitationer

Project Manager med visuell
MAKE-presentation

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

Resource Workshop för att interaktiv skapa PM-resurser som
menyer, diaioger, ikoner, etc.

Snabbval med snabbvalsrad

Klassbibliotek med ströinmar
(streams), kollektioner, komplexa tal m m

Stöd för multitasking med (3S12"trådar" (threads)

brytpunkter med bevakning av
meddelande, data och exceptions.

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

Verktyg
Den integrerade debuggern, liksom den fristående T u r b o Debugger GX, ar grafiska, fönsterbaserade debuggers för felsökning i alla typer av OSl2-applikationer, inklusive program med
flera "trådar".

för OS12 och hjälpkompilatorer
Resurs•

32-bitars T u r b o Assembler

Dokumentation
Handböcker och on-line hjälp
samt flera såväl textbaserade
som grafikbaserade C- och C++
exempel.
Inbyggd PM API-dokumentation
i hjalpsy stemet.

Systemkrav
Borland C++ är kompatibel med
OS12 2.0 och senare och kräver
4 MB internminne. 8 MB rekommenderas.

lattanvand interaktiv "peka-ochklickau-hantering,

OS12 2.1 rekommenderas!
OS12 2.1 erbjuder en mycket produk3iv arbetsmiljö för dig som arbetar med programutveckling för
OSl2, men också DOS och Windows. Allt fler programutvecklare och företag arbetar därför i dag
med OSl2.
OS12 2.1 erbjuder ett akta 132-bitars operativsystem som utnyttjar processorns (386 och senare)
hela adressutrymme och in'byggda säkerhetssystem i skyddat
läge. OS12 tål och överlever programkrascher battre an DOS och
Windows.
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OS12 ger dig multitaskingkapacitet av ett helt annat slag an det
du kan få under DOSIWindows.
Försök formattera en diskett i
bakgrunden under Windows och
förgrundsprogrammen
uppför
sig ryckigt och osympatiskt. Inte
så under OS/2! OS12:s pre-emptive multitasking gör det möjligt

att starta flera parallella applikationer eller öppna parallella "trådar" i ett program. Val använt ar
detta en kraftfull förstärkning av
programmeringsarsenalen.

OS12 2.1 gör det möjligt att starta flera samtidiga DOS-sessioTfn 026-25 64 93
Fax 026-25 36 41

ner. Man kan utnyttja den ini
byggda
DOS-emuleringen
OS12 eller starta akta versioner
av MS-DOSIPC-DOS (t ex DOS
3.3, DOS 6.0, etc). Varje DOSsession kan ha sin egen unika
CONFIG.SYS och AUTOEXEC.BAT, med olika inställningar
för rninnesanvandning. drivmtiner, etc. Man kan individuellt
satta upp minneskonfigurationen
avseende XMS och EMS-minne.
Det tillgängliga konventionella
rninnet i en DOS-session överstiger oftast 600 KB. Många
användare hävdar därför att
OSl2 kör DOS bättre an DOS
självt!

land Pascal, TopSpeed Extended
iniljo, etc) kan köras i DOS-sessioner under OSl2.

Windows
Windows-applikationer kan köras direkt under 0 9 2 : s arbetsmiljö "Workplace Shell", baserat
på Presentation Manager, eller
under Windows "Program Manager".
Nya OS12 2.1 är kompatibel
med Windows 3.1 (aven avancerat 386-läge) och Windowsemuleringen i OS12 2.1 ar nu
mycket snabb!

DATABITEN tycker
OS12 2.1 har fullt stöd för
DPMI varför även DOS-Extender baserade program (t ex Bor-

Efter att ha kört OS12 2.1 ett tag
är vi mycket imponerade! I vårt
tycke en mycket bra utvecklings-

miljö ozivsett om du arbetar med
DOS-, Windows eller OSl2-utveckling. Möjligheten att ha alla
program miljöer tillgängliga
samtidigt, den utmärkta rninneshanteringen rned nästan obegränsat minne i varje OS12 session, möjligheten att starta olika
DOS-uppsättningar
samtidigt,
den srniidiga multitaskingkapaciteten utan ryckighet är några av
de egenskaper vi värderar högst.

Hårduarukrav:
386- eller 486-baserad PC
Minimum 6 MB RAM. Vid prograrnut~teckling rekommenderar
vi 8 MB.
30 MB ledigt hårddiskutrymme.

Paradox 4.5
Paradox för Windows som introducerades tidigt i våras har
redan vunnit stora framgångar på
marknaden, liksom Paradox för
DOS har g ~ o r ttidigare. Men Borland vilar inte på hanen - nu är
det dags för nya Paradox 4.5, an
så länge i engelska versioner, för
såväl DOS som Windows.
En helt ny produkt ar Paradox
4.5 Workgroup Edition med
stöd för Borlands nya Obexteknologi för datautbyte mellan
grupper av användare.
Workgroup Edition innehåller
allt i Paradox 4.5 for Windows
plus en hel del tillägg:

Nyheter i Paradox
Workgroup Edition
Större kontroll över nätverkskonfigurering och snabbare fler-anvandarapplikationer.
Alla typer av kan data importeras
och exporteras direkt från ObjectPAL. ObjectPAL kan också
sanda tangentkoder till andra
Windowsapplikationer så att paDATABITEN AB
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radoxapplikationer
kan
vara
"spökskrivare" som styr dessa
applikationer.

Workgroup Desktop
Via Workgroup Desktop, som
bygger på Borlands nya Obexteknologi (Object Exchange), kan
information delas och distribueras
mellan användare inom arbetsgrupper. Färska tabeller, formulär, rapporter och frigeresultat
kan skickas till "prenumeranter"
helt automatiskt. Data kan delas
mellan Obex-kompatibla applikationer som Paradox och Quattro
Pro.

Data på andra format
Nu också stod för att importera
FoxPro-filer.

Paradox Workgroup Edition
kan enkelt få direkt tillgång till
SQL (Standard Query Language)
via SQL-länkar till SQL databas
servers som Borlands InterBase,
SYBASEYMS och ORACLE. Ex-

isterande

Paradoxapplikationer

för Windows kan med ett minimum av arbete utvecklas till att
utnyttja SQL-servers utan kunskaper oin SQL. Borlands berömda Query-By Example (QBE)
teknik konverteras till motsvarande SQL-frågor.

Fler stilmallar
Paradox Workgroup Edition innehåller fler stilmallar som ger en
större kcintroll över utseendet hos
formulär och rapporter. Dessutom
kan man skapa egna återanvändbara stilmallar.

Introduktionspriser
Paradox 4.5 for
Windows

1695:-

Paradox 4.5 Workgroup
Edition
3975:Paradox 4.5 for DOS

3975:-

Uppdatering
Paradox x.x -> Paradox 4.5
1490:Workgroup Ed
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MultiGraphics Pro O
.!;
(Pascal)
MultiGraphics Pro 2.0 (Modula-2)
MultiGraphics Pro 2.0 (TS ClC++)

2195:2195:2195:-

Vid saintidigt köpluppdatering av p;assande kompilator kostar MultiGraphics Pro 2.0 endast 1995:O

O
O

Q
O

MultiGraphics 2.0 (Pascal)
MultiGraphics Skol 2.0 (Pascal)
PLUS 7.0 (BorlandiTurbo Pascal)
M-2 PLUS 3.5 (TopSpeed M-2 3.111
C PLUS 3.5 (TopSpeed C/C++ 3.1)

1275:995:850:750:750:-

0

a
a

Fler program
0 OS12 2.1
O

a

a
O

0

a

a
a

BORLAND
O
O

a

Q

O
O

O
O

a
a
O
O

O
O
O

a
O

O
O

Borland Office sv
4990:Quattro Pro 5.0 for 'Windows eng
990:Quattro Pro 5.0 Workgroup Ed eng
1990:Quattro Pro 5.0 for DOS eng
990:Quattro Pro Developers Toolkit 1.,O
175:Paradox 4.5 for Windows eng
1695:Paradox 4.5 Workgroup Ed eng
3975:Paradox 4.5 for DOS
3975:Paradox 4.5 for Windows LAN
2995:Borland Pascal 7.0 & Plus inkl video
2950:Turbo Pascal 7.0 Plus
inkl video 1690:Protogen till Borland Pascal 7.0
525:Windows AP1 dokumentation
450:Open Architecture Handbook (Pascal)
450:Borland C++ for OS12 inkl video
2600:Turbo C++ Visual Edition inkl video
1490:Turbo C++ for DOS inkl video
1290:Borland C++ 3.1 & AF
2950:inkl video & ProtoGeri!
Paradox Engine 3.0
1950:KnowledgeBase CID
1490:-

O

a

a
O
a
O
O

RTKernel-Pascal
RTKernelC
0p.tLink 4.0 for Windows
QuickPak Professioiial for Windows
Integra VDB
= databasdelen till VB o VC++
B-tree Filer Network C 5.40

a

495:495:-

MG Plus 1.0 -> MultiGraphics Pro 2.0

0 MG Pro 1.5 -> MultiGraphics Pro 2.0

a

a
m
a
O

u

a
a

O

d

a
a
a
a
O
a
a
O

4750:5350:3475:1925:2750:-

Petzold: Programming Windows 3.1
Swan: Programming BP 7.0

Aktuella uppdateringar

O

Toolboxar

sv
OSR 2.1 eng
Stacker 3.1 DOWindows
Stacker 3.1 0SR (FAT)
386MAX 7.0
BLUEMAX 7.0 (till IBM PS12)
Norton Utilities 7.0
Norton Commander 4.0
Dr Solomons AntiVirus 6.54
DOSNVindows inkl 1 Ars uppd

Läsvärt

O
0
Microsoft Office Pro sv (tom 15110)
Windows NT eng
Windows NT Advanced Sewer
Visual Basic 3.0 Stand Ed
Visual Basic Prof 3.0 Ed
Visual Basic Database Edition Ed
Visual C++ Stand Ed
Visual C++ Prof Ed
Visual C++ Database Edition Ed
Visual Control Pack
Microsoft Delta

Asy nch Professional CIC++
WinlSys Library 1.02
Data Entry Workshop 1.01

m

O
0
0
O
O

a

MG l.x/Paint Tools ->
MultiGraphics Pro 2.0
MG 1.0 skol -> MG 2.0 skol
MG 1.5 skol -> MG 2.0 skol
M-2 PLUS X.X -> 3.5
C PLUS x.x -> 3.5
FrAn Turbo Pascal DOSNVindows
-> Borland Pascal 7.0 & Plus
TP x.x DOS -> Turbo Pascal 7.0 Plus
FrAn Quattro Pro x.x/annat kalkylprogram ->
-> Quattro Pro 5.0 Workgroup Edition
Paradox x.x -> Paradox 4.5 Workgrup Ed
BC++ 3.0 -> BC++ 3.1
BC++ & AF 3.0 -> BC++ & AF 3.1
FrAn Borland C++3.0
-> Borland C++ & AF 3.1 (inkl ProtoGen)
FrAn valfri C/C++-kompilator
-> Borland C++ & AF 3.1 (inkl ProtoGen)
PDX Engine x.x -> Paradox Engine 3.0
Windows -> Windows NT 3.1
Windows NT -> Windows NT Adv Serv
VB x.x -> Visual Basic 3.0
VB 2.0 -> Visual Basic 3.0
VB x.x -> Vis Basic Prof
VB Prof -> Vis Basic Prof
VB x.x -> Vis Basic Database
VB Prof 2.0 -> Vis Basic Database
MS C-komp -> Visual C++
MS ClC++ 7.0 -> Visual C++ Prof
MS C-komp -> Vis C++ Prof
MS C-komp -> Vis C++ Database
MS ClC++ 7.0 -> Vis C++ Database
Norton Utilities x.x -> 7.0
Norton Commander -> 4.0

1990:-

Jag beställer förkryssade produkter ovan.

Namn
Adress:

Postaddress

Ev Godsmarkning

Ev bestallningsnr

Telefon

Diskforrnat (3.5 ", 5.25 ev CD")

Alla priser exkl. moms ach frakt. Senaste datum for priserna ovan är 25 okt 1993, utom videoerbjudanden som
galler till 15 okt 1993. Uppdateringspriser gäiier dock tillsvidare. Vid uppdatering Skicka in originaldisketter!
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