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Turt~
Dasccl l(> ar!
SA här s&gden ut! Borlands allra f6rsta annons filr Turbo P d ,publicerad i novembernumret av BYTE för
exakt tio år sedan!

Turbo Pascal revolutionerade pmgrammeringstekniken och la därmed
grunden till en snabb utveckling av
mjukvara för PC.Integrerade miljöer, snabb kornpilering. integrerad felhantering, optimerad kod, acceptansen av strukturerad och typsaker pmgrammering - allt detta kan vi i
mbgt och mycket tacka Turbo Pascal f6r. Turbo Pascal var inte 10%
btittre, utan 10 gånger bättre än allt
annat!
Ett personligt minne -jag instal'lema% min fbrsta Turbo Pascal i &yrjan
av 1984 pH en ABC80 d
r CPAM.
På den tiden brukade kompilerirtgar
och Iankningar vara dryga tillstallningar, sd @er att hu h c h t in ett
fbrsta tesrprogram och tryckt p? b m pilering, reste jag mig för att siitta
@w e .

Men jag kann inte upp ur stole~t$hrr& kompikringen var klar! EJter att
ha övertygat mig själv om att ailft
stod rätt till, bekrastat av en lyckad testkörning; insrig jag -attjag hadt+upplevt ett av de sällsynta
ögonblick da utvecklingen tar sjurnitusteg framåt. En fantastisk känsla! Saken var klar - Turbo Pascal måste spridas i Sverige och DATABJTEN nubre göm en svensk Plus-version. Redan i början av
rnnj 1984 kunde jag sd visa upp den svemka versionen p-3 Mikrodatorniassan i SoJlentuna.

Vi hedrar vh jubilar, numera med versionsnumrner 7.0, med att erbjuda en fri ProtoGen för Windows på köpet. Vi presenterar cckså flera nya Borlandprdukter i dessa ProgmnaiVyheter, bl a Borland C t t 4.0, Borland Visual Solution Pack, dBASE Compiler 20, Pamdox 4 5 Development
Edition och nya verktyg for Pascal, Mdula-2 & UC++. Dessutom nya versioner f f i IIiirboPower
Software, Microsoft Word for Windows och nya MultiGraphia 2.01 från DATABITEN.
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Vid nyköp eller uppdatering till Borla~ndPascal 7.0 &
Plus får du just nu - utan extra kostnad - ProtoGen på
köpet! Ett erbjudande vart 525:ProtoGen är ett skärmhanteringsverktyg för Windows och Borland pascal 7.0. ~~d p r o t o ~ e n
underlättas arbetet med att interaktivt skapa anvandargransnitt i
Windows. Här ar ett sammandrag
av funktionerna i ProtoGen:
Grafiskt orienterat verktyg för att
designa menyer till Windowsapplikationer med möjlighet att lagga

Testprcigrarn som gör det möjligt
att prova skärmdesigneri direkt
från ProtoGen innan den knyts
till appllikationen.

till ikoner, undermenyer, grämarkera, snabbvalstangenter, placera
Windowskontroller i huvudfönstret och specificera färg på
huvudfönstret.

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

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

Asynch Professional
Asynch Professional från TurboPower Software a r en kraftfull, men ändå lattanvand, toolbox i versioner för Pascal resp C/C++, för snabb asynkron, seriell kommunikation under DOS.
Stöd finns för alla vanliga filöverföringsprotokoll, dearkivering av
komprimerade ZIP och LZH-filer
m m. Såval traditionellt procedu[orienterat som OOP-granssnitt
ingår. Här är några viktiga punkter:
Avbrottsdriven buffrad i10 upp till
115 Kbitsh.
ZMODEM, Kermit, XMODEM
och YMODEM protokoll

Spårning och handelseloggning
underlättar felsökning.
objekt att an-

baka till PCX-format för editering. Stöd för bakgrundsmottagining av fax.

vandas tillsammans med
object professional

Dessutom

Stöd för DOS skyddat DOSläge med Borland Pascal 7.0.
Utförlig dokumentation med popup hjälp direkt tillgänglig
Komplett kallkod ingår.

och

Faxa med
Asynch pro fessional 2.0

Stöd för COMI-COMS med upp
till 4 portar öppna samtidigt

till pascal!

CTSIRTS,
DTR/DTS
XONJXOFF handskakning

Stöd för 16550 buffrad UART
Delade
PS12:or

hårdvaruavbrott

på

Emulering av ANSI-teminal
Modemkontroll inklusive Hayes,
V-32, V.42, HST 9600 och
MNP5.
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Nya Asvnch Professional 2.0 till
Pascal innehåller också faxstöd:

* Stöd för CompuServe B+ protolCollet.

Bakgruridsöverföring med Kermit
och A S C I I - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
PKZIP 1.x packning och LHA
:!.x packning och uppackning.
Ett förslag: Kombinera med
grafikverktygen i MultiGraphics och du får ett utmärkt in:itrumerit för att skapa ett anvandargränssnitt med grafisk
textedi&ring, presentation av
f'ax medl zoomning och rotering,
tillverkning och editering av
pcx-bilder, mushantering m
r,,-

Sänd och ta emot fax frin dina
pascalapplikationer via faxrnodem (klass I, II eller Inte1 CAS
fax modem) med hastigheter upp
till 14.4 Kbitsis. I ~ s ~ i Pro
c h in- Asynch Professional
procedurer för att konvertera
I'ascal: 1675:-, CK++: 1990:text-, PCX- och TIW-filer till
Asynch Pro 1.x -> 2.0: 875:faxformat, och konvertering till-
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Data Entry Workshop 2.0

Data Entry Workshop från TurboPower Software innehåller verktyg för att skapa sofistikerade anvandargranssnitt med inmatriingskontroller och formularhantering.
Data Entry Workshop 2.0 bygger på Borlands ObjectWiindows
~
i 1 .O (OWL
b
~1 .o) för
~ win~
dowsprogrammering och Borlands Resource Workshop
Data Entry Workshop 2.01 ar ett
integrerat system för att interaktivt designa skärmar för validerad
datainmatning,
verktygsrader
("toolbars") och andra unika typer
av Windowskontroller med Resource Workshop och därefter generera OWL-baserad kod färdigt
att tas med i applikationer. Data
Entry Workshop 2.0 ar kompatibel med Borland Pascal 7.0 och
Borland C++ 3.1 & AF.
Falt-för-fält validering av användardata.
Inbyggt stöd för alla stand&typer i Pascal och C+-t samt
datum- och klockslagsfäli.. Kan
byggas ut med egna datatyper.
Nationella varianter för datum, tid
och valutafält.
stöd för fält med lösenord, berakriade fält, nödvändiga falt,
dade falt samt dolda falt.

Flexibel formattering med faltmasker ("picture masks") med
egendefinierade
masktecken.
~

,

m m. Dessutom filinspektör för
att granska textfiler och biniira
filer.

Tre valfria typer av falteditorer,
bl a en räknedosvariant för numerisk inmatning.

Alla kontroller integreras i direkt
i Resource Workshop.

Kontroller för att skapa verktygsrader ("too1 bars") och v e r k t y p
boxar ("toolboxes") med hjälp av
Resource Workshop.

Konverteringsprogram

Data Entry Workshop 2.0 för
Pascal och C++ innehåller ett antal efterfrågade ny heter:
Rullande tabellkontroll som stöder upp till 255 kolumner med
validerade inmatningsfalt och upp
till två miljarder rader med data.
DU skriver självt en funktion som
förser varje tabellcell med data.
Data kan lagras i arrayer, diskfiler
eller andra datastrukturer. Använd
till tabeller, kalkyler, etc.

Programmet MAKESRC senererar kallkod i Pascal eller C++ utifrån de resurser som genereras i
Resource Workshop.
Programmet CVTOPL konverterar datainmatningsskärm:~rskapade med TurboPowers ObjectProfessional för DOS till dialogrute
skript för Windows.

Dokumentation

Texteditorkontroll som kan editera textfiler på upp till 16 MB.
Stöd för automatisk radbrytning

I Data Entry Workshop 2.0 ingår utförlig dokumentation (två
handböcker) med många exernDel. Dessutom finns on-line h i a l ~
tillgänglig vid arbete med Resource Workshop.
Nypris: 1675:-

med ordnedflyttning, ångerlåterställ funktion, klipp- och klistra,

Version 1.0 -> 2.0: 825:-

J

L

Microsoft Word 6.0 for Windows
Nya version 6.0 (tidigare versioil var 2.0) av Microsofts polulära ordbehandlare har förbättrats och Forenklats på flera punkter:
Länka grafik istället för att importera direkt i dokument, minskar
storleken på dokumentfiler och
snabbar upp hanteringen.

Autokorrigering för automatisk
rättning av felstavning
Med Autotext kan text och bilder
lagras och hämtas med kortkommandon.

Autoformat förenklar formattering av hela dokument

Ångrafunktion listar upp till l00
utförda operationer som kan återställas.

Förbattrad formularhantering med
verktyg och ett stort bibliotek
med färdiga formulär,

Funktionen Autosum sumnierar
tabelldata med en musklickning-

Samlingsdokument gör det enklare att kontrollera layouten av ett
stort antal dokument.

Förbattrad ritfunktion gör att grafik och text kan laggas i lager
ovanpå varandra.
Med WordArt kan text sträckas,
skrivas utmed en kurva m m.
Samlingsdokument.

Använd WordPerfect-kommandon och Word visar motsvarande
kommando i Word.

Microsoft Word for Windows
finns i svenska och engelska versioner.

I
I
Borland UtvecklarKonferens 29-30 november 1993.

Intresserad? Hör av dig till oss för mer information!
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Dos, Windows, Win32s, Windows NT

Borland C++ 4.0
Borland C++ kompilatorer har vunnit stor popularitet mycket tack vare sin anvandarvanliga miljö,
snabba kompilering, stabilitet, rika utbud på programmeringsverktyg och innovativa grepp på programmeringen. Borland ligger i täten då det galler att implementera de senaste finesserna i C++ - ett språk
som fortfarande ar stadd i snabb utveckling. Nya Borland C++ 4.0 ar inget undantag!
Borland C++ 4.0 erbjuder en utmärkt miljö för programmering
av såväl DOS-applikationer, som
16-bitars och 32-bitars Windowsapplikationer,
inklusive
Windows NT. Borland C++ 4.0
har stöd för de senaste tillskotten
i den kommande C++-standarden, som mallar (templates),
undantagshantering (exceptions)
och dynamisk typkontroll under
exekvering.
Med de nya "experterna",
AppExpert och ClassExpert
blir det lättare än någonsin att
tillverka och underhålla grafiska
Windowsapplikationer och den
nya hierarkiska projekthanteringen gör det enkelt att addressera flera målsystem från ett
enda projekt. ObjectWindows
2.0 ger ett portabelt objektorienterat granssnitt mot inte bara
Windows och Windows NT,
utan snart också mot OS/2,
Macintosh, Sun, mf 1 grafiska
miljöer. Det nya stödet för de
mycket polulara VBX-kontrollerna gör det möjligt att integrera standardkontroller från
det ökande utbudet av färdiga
VBX:er i Borland C++ applikationer.
Hiir ar de viktigaste nyheterna i
mer detalj:

Fler målsystem
Borland C++ 4.0 kan skapa
applikationer för följande målsystem:

likationer med "trådar" (threads)
under Windows NT.

Språknyheter
Det finns ännu ingen antagen internationell standard för C++,
men Borland
följer noga
ANSIASO standardkommitténs
arbete och implementerar nu alla
de delar som kan anses vara en
etablerad del av den kommande
standarden. Dit hör:
Undantagshantering (exceptions)
för saker objektorienterad felhantering. Den största fördelen
med att använda exceptions är
att alla automatiskt skapade
objekt kommer att förstöras vid
ett fel, utan att man sjalv måste
hålla reda på dem.
Mallar (templates eller parameteriserade typer) för att skriva
återanvandbar men effektiv och
typsäker kod.
Dynamisk typinformation för
förhöjd typkontroll under exekvering när man inte önskar låsa
koden vid kompileringen.

BC++
4.0
stöder
också
ANSIASO-kommitténs förslag
till standardklasser för stranghantering. Det ökar portabiliteten mellan olika plattformar.
BC++ 4.0 ar naturligtvis helt
kompatibel med ANSVJSO Cstandarden.
Optimerande kompilator

16-bitars reellt DOS, 16-bitars
Windows, 32-bitars Win32s och
32-bitars Windows NT.

Kompilatorn kan skapa optimerad 16-bitars och 32-bitars Intelkod med speciella optimeringslagen för 32-bitars Pentium och
486-or.

Uorland C++ 4.0 stöder programmering av multitaskingapp-

Dessutom har Iiinkaren i BC++
4.0 högre kapacitet.
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Omfattande
klassbibliotek
Med Biorland C++ 4.0 följer ett
omfattande,
templatesbaserat
bibliotek med klasser för korgar
(bags), listor, trad, köer, hashtabeller, mängder, stackar, indexkataloger, m m.

ObjectWindows erbjuder ett objektorienterat skal för programmering av grafiska anvandargransniitt typ Windows. ObjectWindows 2.0 har utökats med
en rad nya klasser för bl a grafikprogrammering (linjer, cirklar, ellipser, etc. i Windows
GDI) samt är portabelt mellan
16-bitars och 32-bitars Windows
ink1 Mlindows NT. Inom kort
finns också ObjectWindows 2.0
för OS12 och genom ett nyligen
slutet avtal mellan Novell och
Borlanti kommer ObjectWindows aven att implementeras fiir
'Or att
Novell AppWare, vilket 0.'

ObjectWindows kan användas
Tfn 026-25 64 93
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på Macintosh, Sun,UNIX., m fl.
Tala om portabilitet!
Nyheter i ObjectWindows 2.0:
m

Gemensam källkod för 16'-bitars
och 32-bitars applikationer
Över 200 templatesbaserade
klasser med nya klasser för grafik, verktygstavlor (toolbars),
statusrader, paletter, utskrifter
med
layoutfönster m m.
Undantagshantering för saker
felkontroll, trådar för multitaskingapplikationer, stöd för
Borlands Custom Controls, 3Dkontroller.
Stöd för VBX-kontroller ("Visual Basic extensions") baserade
på Visual Basic l .O-standarden.
Borland lanserar sitt eget Borland Visual Solution Pack med
över 25 kompletta VBX:er.

Miljön
Den nya Windowsbaserade integrerade miljön erbjuder en utomordentlig omgivning iför utveckling av såval 16- och 32-bitars Windowsapplikationer som
DOS-applikationer. Vart att
framhäva bland alla förbaitringar
är den nya editorn, den nya projekthanteringen och den integrerade grafiska debuggern.
Genomgående i
är
de nya snabbmenyerna
dyker upp när du pekar p i ett
objekt och klickar på musens högerknapp och anteckningböcker
som ger en samlad överblick
över inställningar och optioner.
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Editorn

~

Den nya editorn baseras på den
professionella BRIEF-teknologin (Borland förvärvade B R E F
varen 1992) och tillåter editering
i flera fönster, aven av samma
fil, markering och flyttning av
kolumnblock, färgkodad syntax
med möjlighet att speciellt frarnhäva anrop av egna funktioner,
inspelning och uppspelning av
tangentbordsmakron m m. Editorkommandon kan skräddarsys
efter egna önskemål. BRIEF och
Epsilonkommandon finns redan ,
inbyggda.
I

Objektinspektör
Den inbyggda objektinspektören
(browsern) ger en överskådlig
grafisk bild av objekthierarki,
datavper, variabler och funktioner i en applikation. Via inspektören kan man snabbt navigera
sig frarn mellan olika delar i
applikationen. Med egna filter
väljer man vilka konstruktioner
som ska visas för att inte överlastas av information. Korsreferensgenerator ingår.

Integrerad
grafisk debugger
Den
grafiska debuggern har i stort sett alla finesser
som behövs för normala felsökningssessioner - om inte dessa
räcker står fristående Turbo Detill din

Projekthantering
ny a projekthanteringengör
det enkelt att adressera multipla
från ett och

Windows,
Win32, Win32s,
Win32c,
Chicago,
Windows NT
993
m m .
Det är lätt att bli förvirrad övt-:r
alla bokstavskonibinationer sorn
dyker upp inom Windowsv3rlderi.
Vissa beteckningar förändras och
andra försvinner under utveck.lingens gång. Så hiir ser det l i t
idag:
Windows eller \Yinl6: Den 16bitars
plattform
(positioner,
sträckor anges som 16-bitars heltal) som implementeras i Windows 3.0 och 3.1. Borland C++
ar kompatibel med Windows,
Win32s: Win32s innehåller en
delmängd (Subset) av det fullstriridiga 32-bitars gränssnittet Win32
som specificeras i Windows NI'.
Applikationer
skrivna
mot
Win32s är direkt exekverba1.a
under Windows NT. Under Wirldows kan Win32s applikationer
köras via en emulator soiii översätter 32-bitars anrop till 16-bittirs
dito. Win32s ar det enklaste sättet
att porta 16-bitars applikationer
till 32-bitarsvärlden. Borland
C++ 4.0 ar kompatibel med
Win32s.
Win32c/"Chicago": Denna produkt finns inte an, utan iir ett arbetsnamn på en kommande 32-bitars version av Windows, antagligen Windows 4.0. "Chicago" iir
en äkta 32-bitars plattfonn med
ett Win32 AP1 (Application Programming Interface) som iir en
mycket större delmängd av Wiridows NT an Win32s. Borland
C++ 4.0 är troligen kompatibel
med Win32c, men den fullstandiga specifikationen har ännu inne
offentliggjofis av MicroSofl,
Windows N T där N T står i'iir
"New Technology". Fullstiindig
32-bitars plattform. Win32, ,ned
multipla trådar för rnultitasking
applikationer, avancerat sakerhetssystem
och nätverksstöd.
Windows NT emulerar ocksa I t i bitars WindOws
C++ 4.0 är kompatibel med Windows NT.
Tfn 026-25 64 93
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n testrapp-rh [AutoDepend
0

tstrabtd-h [AutoDepend]
testrapp [.cpp] code ske=

EvCommandEnable

TDialog: :E v I n i t D i a l o g (hWndFocus) :
// <<Your Code is here>>

projekt och att samla all tillverkning av EXE-filer, DLL-er och
LIB-filer i ett enda projekt.
Med "stilmallar", (påminner om
dito i ordbehandlare
och
desktopprogram),
kan
man
snabbt kontrollera olika inställningar och optioner. Detta gör
det exv enkelt att växla mellan
debug- och produktionsversioner.
Egna inspektörer och Översättare
kan integreras i projekthanteringen.

Programmera visuellt
Med nya Borland C++ 4.0 kan
du programmera grafiska applikationer enklare an någonsin.
Med hjalp av de inbyggda "experterna" skapas en programstomme med alla nödvändiga delar som sedan förfinas och anpassas efter behov. Så har går
det till:
1) Skapa programstomrnen genom att klicka dig fram med inbyggda AppExpert - detta skapar en fungerande Windowsupplikation som. beroende av dina
DATABITEN AB
Box 115.811 22 SANDVIKEN

Turbo Debuggers

val, kan innehålla verktygstavlor
(toolbars), statusrader, hjälpsystem, dra- och släppfunktioner,
dokumenthantering samt utskrifter med förhandsgranskning
m m.

Borlands fristående Turbo Debuggeirs innehåller allt i den integrerade debuggern, plus stöd
för felsökning av DOS- och 32bitars ;~pplikationerinklusive debugging av multi-taskingbaserade applikationer med trådar. Enstaka trådar kan följas eller stoppas. Dessutom

2) Anpassa applikationen till ditt
syfte genom att klicka dig fram i
den inbyggda ClassExpert, som
låter dig välja och anpassa klasser från Borlands klassbibliotek,
ObjectWindows och egna bibliotek. Lägg till din egen kod med
den inbyggda editorn.

Stöd för dubbla monitorer
m

3) Anpassa användargränssnittet
med den inbyggda Resource
Workshop, som låter dig skräddarsy strängar, menyer och dialoger (en DialogExpert finns till
hands), ikoner och markörer. Du
kan också integrera VBX-kontroller och förhandsgranska
resurserna direkt i Resource
Workshop.
Pendla mellan steg 2 och 3
under utvecklingens gång tills
du ar nöjd.

Fjärrdebugging
och nätverk

via

seriekabel

Dokumentation och hjalp

I den tryckta dokumentation ingår bl a User's Guide, Programmer's Guide, Library Reference,
Turbo Debugger User's Guide,
ObjectWindows Library User's
Guide, ObjectWindows Programnier's Reference och DOS
Reference Guide.
I den inbyggda hjälpen ingår
bl a ett globalt sakregister till all
tryckt dokumentation och många
prograrnexempel med full kallkod.
Tfn 026-25 64 93
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Borland C++ 4.0..
På CD:en finns dessutom en onMed CD-versionen kan dlu installera BC++ 4.0 mycket snabbare. Du kan välja mellan att installera hela systemet på hårddisken eller behålla delar på CyD:en.
Detta sparar värdefullt utrymme
på hårddisken.

line versioner av alla handböcker, tredjepartstillbehör och information, verktyg för att bygga
röststyrda applikationer med Objectwindows, kallkoden till runtimebiblioteket, debugversioner
av Borlands LIB-filer och an fler
exempel.

System krav
386:a eller senare med riiinst 4
MB utökat minne. DOS 4.01
eller senare, Windows 3.1 eller
senare. Minst 20 MB hårddiskutrymme för kommandoradsverktyg, 30MB för visuella verktyg
och tillbehör, 9MB för CD-konfiguration.

Borland Visual Solution Pack
Borland C++ 4.0 stöder användning av d e populära VBX-kontrollerna for Windows som introducerades
med Visual Basic 1.0. Med VBX:er kan d u enkelt, nästan helt utan kodning, Forse dina applikationer
med gränssnitt mot databaser, kalkylmatriser, ordbehandlare, 3D-diagram, m m.
I Borlands Visual Solution
Pack ingår mer an 25 kontroller
för

Databasformular
Integrera databasinformation på
Paradox eller dBASE-fsormat
med formulärhantering. Natverksstöd. Använd Borlands
" fråga-med-ett-exempelw-teknik
för att förenkla hanteringen för
dina användare.

Fliksystem
Använd Borlands revolutionerande fliksystem (till fullo anvant i Quattro Pro) för att organisera dina applikationer på ett
överskådligt satt-

Beyond the
World of C++
Videobaserad fortsättningskurs
för dig som tidigare har följt videokursen World of C++.

Kommunikation
Integrera seriell kommunikation
inkluderande 'ITY och ANS1
terminalemulering samt filöverföring enligt XMODEM protokoll.

gramtyper som kan roteras, storleksandras och formatteras.

Bildeditor

Kalkylmatriser

Visar och editerar bilder i flera
olika format. Rotera, zooma, panorera, beskär, öka skärpan eller
"mjuka" upp bilder.

Integrera kalkylmatriser.

Dessutom..

Ordbehandlare

animerade knappar, visarkontroller, dragkontroller, klockor,
alarm, m m.

Komplett WYSIWYG editorkontroll som hanterar formatterad text med olika typsnitt, attribut och punktstorlekar.

Diagram

Borland Visual Solution Pack
fungerar bl a tillsammans rned
Borland C++ 4.0, Visual Basic
for Windows och Visual C++.

Diagramkontroller med 30 olika
två- och tredimensionella dia-

Turbo Assembler 4.0

NEC CD-ROM

Borlands Turbo Assembler 4.0
en Separat produkt. 16 och
32-bitars kodgenerering. Stöder
8086 till Pentiurn. Turbo Debugger ingår vid nyköp.

Dags att skaffa en CD-ROM
spelare? Vid samtidigt köp av
Borland C++ 4.0 kan vi erbjuda
NEC nya rekordsnabba & portabla Multispin 3X till bra pris.
Hör av dig för mer uppgifter!

"

Priser på BC++ 4.0 & tillbehör
Priset för BC++ 4.0 är fortfarande mycket lågt, 3495:-, meil som
ett speciellt introduktionspris
fram i l l den 10 december 1993
kan du köpa
C++ 4.0

Uppdatering från Turbo C/Turbo
C++, Borland C++ eller annan
C-kompilator: 1925:-

för endast 2995:-

1350:-

Uppdatering från Borland C++
3.1 & AF: 1725:-

Vid samtidigt köp avluppdatering till BC++ 4.0, Visual Solution Pack för endast 1150:-

DATABITEN AB
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Borland Visual Solution Pack:

Turbo Assembler 4.0 (inkl Turbo Debugger): 1350:Uppdatering av Turbo Asseriibler: 550:-

Tfn 026-25 64 93
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NU för skyddat lage!
Nya MultiGraphics 2.0 från DATABITEN, finns till fyra utvecklingsmiljöer, nämligen
Borland Pascal 7.0 (DOS reellt
och skyddat Iäge)/Turbo Pascal
5.0-7.0,
StonyBrook
Pascal+
6.1
(tilläggsprogramvara till ovan),
TopSpeed Modula-2 3.1 samt
TopSpeed CFi'opSpeed C++ 3.1.
För skyddat läge måste TopSpeed-kompilatorerna
dessutom
använda TopSpeed DOS Extender.

Har ar några viktiga argument för
MultiGraphics Pro:
MultiGraphics 2.0 är en professionell toolbox för att skapa grafiskbaserade applikationer under
DOS. Den anhands idag av ett
stort antal
i hela
världen frin 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 kommersiella
applikationer. Varför? Vi ska här
försöka ge svaren:

Unik design
Stöd för programmering i skyddat Iage - hela arbetsminnet är
ditt utan krångel (Pro-versionen)!
Stöd för många utenheter: för
närvarande CGA, MCGA (256
farger), EGA, VGA, SuperVGA
(256 färger) (TSENG-, Tridentbaserade), Hercules, 85 14tA
(256 färger), Toshiba, Epson-,
IBM och NEC-kompatibla skrivare med 9 eller 24 nålar, monokroma eller färg, laserskrivare
DATABITEN AB
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kompatibla med HP (upp till i600
punkterltum) och Canon, HP
DeskJet
i n kl
500t500Ct5 101550C (färg), HP
PaintJet och HPGL Pennplotter.
Hårdvamoberoende
grafik
trots mångfalden av utenhe.ter.
Du kan både rita med full upplösning direkt på exv laserskrrivare (600 punkterttum) och
dumpa bildskärmsgrafik.
Utenheisoberoende färghailtering med RGB-teknik och H!ZVteknik.
Alla grundläggande grafikobjekt du kan förvänta dig, inkl
punkter, linjer med varierande
stil och bredd, linjetåg (polylines), bezierkurvor, fyllda och
ofyllda cirklar, ellipser (även lutande), polygoner, och bezierpolygoner, bitmönster samt areafyllning av 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. I skyddat Iage
kan helmadet tillgängliga arbetsminnet användas (med Borland
Pascal 7.0 upp till 16 MB, med
TopSpeed virtuellt upp till 512
MB).
Med
DATABITENS
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 skarrnar, bilder, fonter och symboler. Även program i
skyddat läge kan använda disken
om och nar internminnet ar slut.

Världskoordinater
(heltalseller fl:yttalsbaserade) med autoTfn 026-25 64 93
Fax 026-25 36 41

MultiGraphics 2.0..
matisk skalning gör det lätt att
anpassa data och skriva portabla
program som ar oberoende av
utenheternas upplösning.
Fönsterbaserad grafik rned 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. G8r
det lätt att hantera anvaridar ilo.
Som musmarkör kan godtyckliga symboler användas, ink1 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 foriter och
symboler
(rasterorieriterade),
samt skal-, vrid- och töjbara
streck- och konturfonter resp
symboler. Fasta eller varierande
teckenbredder. Omvanclling av
streck- och konturfonter till
snabba raster dito. Läser även
BGI-fonter.
Ritlistor och grafikobjekt. Ritoperationer kan spelas in och
sparas på disk. Bibliotek med
grafiska objekt kan permanent

sparas pa disk. Ritlistor och grafikobjekt är portabla mellan olika olika utenheter och kompilatorer.
Fönsterbaserad text i/o. Omfattande bibliotek för grafikbaserad
texthantering med utskrift, inläsning
och
editering
samt
datavalideringsnitiner. Fungerar
med såväl fasta som proportionella fonter. Teckenattribut för
fetistil, understruken. skuggad,
gravyr och reliefstil. Använd
standard ReadJWrite (Pascal), I 0
(Modula-2) eller gprintf (C) i
graifikrnod.
Etriulering av BGI-grafik. Kor
BCX-grafik
på
SuperVGA,
matrisskrivare,
laserskrivare,
färgskrivare och pennplotters.
BC;I-emuleringen är fönsterbaserad varför flera separata BGIvärldar kan hanteras samtidigt.
Kombinera med MultiGraphicsfinesser som fönsterhantering,
bitorienterademushantering,
och konturfonter, etc.
Miiltitaskingstöd (ej Pascal) kör parallella grafikprocesser i
sarnma fönster, olika fönster
eller t om på olika utenheter.

IFler finesser
1Koriturfoljning (i stil med Corel
llrnw, etc), färgval enligt såväl
13613 som mer "mänsklig" HSVinoclell, många färdiga färgdeklarationer (t ex "guld", "havsgrön",
"skinn", m fl).

Språkanpassade handböcker:
Separata, omfångsrika ( 9 0 0
sidor) svenska, alternativt engelska, handböcker för Pascal, Modula-2 och C K + + .
Massor av exempel: Över etthundra grafikexempel, fardiga
att kompilera, ingår!
Du kan inte hitta ett kraftfullare grafikbibliotek på marknaden, som samtidigt har en lika
valgenomtarikt och lattlard
design!

Välj rätt 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 programmering i reellt läge.
MultiGraphics Pro 2.0 ar den
fullständiga versionen med kommersiella rättigheter att sälja applikationer byggda med MultiGraphics, samt stöd för SuperVGA, 8514/A, laserskrivare,
bläckstråleskrivare och pennplotters samt programmering i såväl
reellt som skyddat läge (BP 7.0
resp TopSpeed).
MultiGraphics Skol: Samma innehåll som i MultiGraphics Pro
men endast för undervisningsbruk
och utan kommersiella rättigheter,

Ny heter i ve:rsion 2.0
Nya version 2.0 av MuhiGraphics och MultiGraphics Pro för Turbo PascalIBorland Pascal finns nu
för omgående leverans. TopSpeed-versionerna ar klara inom kort.

Nyheter jämfört
med version 11.5

' h l ~ s p e e dC K + + och TopSpeed
!DCCS Extender.

i3r;ifikapplikationer med bilder,
.viri:i~ellaskärmar, fonter, ritlistor,
Skyddat läge
etc. är ofta mycket minneshungriDen mest genomgripande nyheten
;sa - men kan du låta dina Proisram glufsa i sig så mycket mini pro-versionen är stödet för prone de vill (upp till 16MB med BP
grammering
i skyddat D(DS-lage
med
tillsammans med ~
~pascal ~ '7.0l resp 512MB
~
~ TopSpeed),
~
i
lutan
overlayhantering
eller
7.0 samt T
~ M-2 ~resp s
~
~
~ bero-~
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ende av XMS- och EMS-hanterare. Med den virtuella minneshanteringen i vår P L U S - ~ O O I ~kan
OX
disken användas om RAM,innet
trots allt inte skulle racka,

Nya bildrutiner
Bildthanteringen har byggts ut
med rotering av bilder i 9 0 gra-

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

Nyheter i MultiGraphics 2.0
de presemteras på (EGA, VGA,
SuperVCiA, skrivare, etc). Anpassa enkelt storleken horisontellt
och vettikalt med ZoomImage.
Eller skala om skärmdumpar så
att de täcker ett helt A4-papper,
osv. Observera att aven bildernas
aspektföirhållande kan andras vilket löser problemen med att dela
bilder mellan t ex EGA, Hercules
och VGA samt utskrifter till
matrisskrivare.
ders steg, samt horisontell och
vertikal spegling av bilder.

Teckenattribut
förskönar
All text kan nu förstärkas med
teckenattribut som fetstil, understrykning, skuggning, gravyr 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 teckenattnbut. Teckenattribut, ratt använda,
förstärker läsbarheten hos texten
och ger dina applikationer en
proffsigare "look".

Multipla strängeditorer
Nu är det möjligt att skapa och
hålla igång flera strangeditorer
samtidigt för inmatning av textsträngar, numeriska värden eller
egendefinierade typer. Den nya
tekniken gör det också mycket
enklare att integrera texteditenng
i händelsestyrda program med användning av såväl tangentbord
som mus, utan att inmatningen
stör hanteringen av andra händelser.

Förbättrade drivrutiner
mm
Flera drivrutiner har setts över
och förbiittrats. Cirkel- och ellipshantering ar snyggare och
snabbare jämfört med version 1.5.
Zoomningsprestanda har ökats.
Fiirghanteringen i 256-fargers
rnoder iir mer kompatibel med
VGA för att göra det lättare att
använda VGA-bilder i 256-fjrgers Iiigen. Alla rapporterade problem i tidigare versioner har åtgärdats.
DATABITEN AB
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Nyheter jämfört
med version 1.O
AlultiGraphics 2.0 har en rad
mya finesser som ytterligare forenklar och förstärker grafikprogrammeringen jämfört med version 1.0. MultiGraphics Pro 2.0
har stöd för fler utenheter och stödet för "gamla" utenheter har ytterligare förbättrats:

Snabba
heltalskoordinater
Tidigare flyttalsbaserade världskoordinater i MultiGraphics
kompletteras nu med snabba, heltalsbaserade logiska ko0rdinatii.r i
intervallet 0.. 10000 (som kan
ändras till godtyckligt heltalsintervall inom -32767..32767).
Genom att programmera grafiken
mot en tänkt logisk utenhet, når
man hårdvaruoberoende vad det
galler utenhetens upplösning utan
att dra ned hastigheten genom
tidsödande fly ttalsberakningar.

Zoomning
Med ZoomVirtScr kan innehållet
i virtuella skärmar zoomas upp
och ned vid kopiering. Med
ZoomImage och ZoomCopyImage kan också bilder zoonias.
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

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

Bezierkurvor
Bezierkuirvor har blivit ett standardverkcyg i CAD-sammanhang,
därför att denna familj av kurvor,
uppkallade efter den franske matematikern Bezier, ar val agnad
att skapas och modifieras interaktivt. Bezierkurvor ger mjuka och
"naturliga" kurvbågar och med
ratt teknik kan de också beräknas
och ritas mycket snabbt.
Bezierk~irvor kan avandas som
som alternativ till linjetåg (polylines) och polygoner. Dessutom
kan font.er 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
MultiGi-aphics 2.0 innehåller
procedurer för att bygga egna
fonter och symbolbibliotek. Tecken och symboler kan beskrivas
som bitinappar, linjetåg, polygoner eller bezierkurvor och knytas
till fonter eller symbolbibliotek.
Dessa kan senare sparas p5 disk.
På så satt kan fonter och symboler byggas upp steg för steg. Du
kan hanita förlagor från tidigare
fonter och symbolbibliotek.

Bättre färgmatchning
Ny, förbättrad algoritm för att hitta bästa möjliga färg på en given
Tfn 026-25 64 93
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Nyheter i MultiGraphics L.0
utenhet som motsvarar önskad
RGB-färg (hlatchForeground och
MatchBackground).

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 fönsteroriirnterade 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 iitenhet
(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 är portabla mellan olika kompilatorer och
programmeringsspråk.

Grafi kobjekt
MultiGraphics 2.0 stöder grafikobjekt, uppbyggda av ritlistor
(en för varje objekt). Bilbliotek
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

rrielliin olika ko~npilatorer och
p .ogi:ammeringssprak.

dar" med olika uppsättning av ritpositioner, textfonter, färger, etc.

i-laridelsehanteringen

BGI-emuleringen kan anvlinda
såväl Borlands streckfonter soin
MultiGraphics raster-, konturoch Bézierfonter.

Hårdvaruavbrott slapps igenom
b,ittre i Pascalversionen. Bra vid
t ex seriekommunikation (ett grafikexempel med Turbo Powers
Asyrich Professional ingår i Pascii1v~:rsionen).
kiushändelser innehaller nu inforrr ation om skifttangenternas stat ~ (Ctrl,
s
Skift, Alt). Förbättrade
I' use:mulering med exv tangentbord. Ingen musdriuutin behövs
v d emulering.

Niu1l:iGraphics 2.0 emulerar Borland Graphic Interface (BGI), dvs
den grafikmodul som ingår som
standlard i Turbo Pascal/Borland
Pisciil, Turbo CK++ och Borland
C++. BGI-kommandon kan blandas fritt med MultiCraphics-komrrantion. Detta undsrlattar återanviindningen av grafikrutiner och
program som tidigare har skrivits
rr ed BGI-kommandon.
Vid BGI-emuleringen kan alla
drivrutiner i MultiGraphics anviindas fritt. Det innebar att BGIprogram nu kan koras mot SuperVGA., i 256-färgers moder och
rrot iskrivare och pennplotters.
BGI-emuleringen är fönsterorienterad. Det är därfor möjligt att
flyttai ett fullskärmsorienterat originalprogram till ett MultiGraphics-fönster eller att samtidigt
hiintera flera parallella BGI-"varl-

BGI-emuleringen gör det möjligt
att enkelt omdirigera bildskärmsorienterad grafik till skrivare
eller att bygga i n skarmdumpning
i ett befintligt grafikprogram.

Fler & bättre drivrutiner
I MultiGraphics Pro 2.0 ingir
nya drivrutiner för SuperVGA
(Trident 8900C), Canon Laserprinter, HP PaintJet, HP DeskJet
(ink1 500/500C/5 10 och 550C).
Alla drivnitiner för skrivare klarar
nu också liggande utskrift (landskapsmod). HP LaserJet-drivrutinen klarar nya HP LaserJet 4/4M
med upp till 600 purikter/tum. Jät-

* Förbattrad pekarkontroll i skyddat
läge för att undvika GP-fel.
Förbättrad mushantering reducerar blinkningar
Fler mussymboler
Bättre stöd för Windows färgpalett
Integrerad heapdebugger - hittar
minnesblock som inte har avallokerats, försök att avallokera samma block dubbelt, försök att avallokera icke-existerande block,
m m.

Introduktions- och upp~daterinpserbjudonde
MultiGraphics Pro 2.0 2195:-

Nlul1,iGraphics2.0

Svensk eller engelsk dokuimentation.

MultiiGraphics Pro 1.5 -> 2.01: 650:-

Vid samtidigt
ring av en av motsvarande Icompilatorer, Borland Pascal 7.0 Plus,
TopSpeed Modula-2 3.1 8c Plus,
TopSpeed C 3.1 Plus eller TopSpeed C++ 3.1 Plus, endast
1995:-

MultiiGraphics -> Pro 2.0:
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1275:-

MultiiGraphics Pro 1.0 -> 2.0: 995:,475:-

Paini. Tools -> MultiGraphics Pro
2 0: 1475:-

P2 köpet vid nyköp och
uppdateringar:

Senaste revisionen (7.04 till Pascal, 3.56 till TopSpeed) av vir
PLUS-toolbox (förutsätter att du
har PLUS 7.0 till Pascal resp
PLUS 3.5 till TopSpeed).
Om du har Borland Pascal 7.00 s i
ingår dessutom BP 7.01 utan extra kostnad!
Tfn 026-25 64 93
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MultiGraphics erbjudande

HP ScanJet Ilcx
Behöver du presentera bilder i dina grafikapplikationer? Tanker du skaffa MultiGraphics Pro eller uppdatera till senaste MultiGraphics Pra-version? Om svaret på dessa frågor a r ja kan vi erbjuda dig att samtid]gt
köpa ett exemplar av Hewlett Packards nya ScanJet IIcx fargscanner till
ett mycket förmånligt pris.
Föregångaren ScanJet IIc har
vunnit ett stort antal jämförande
tester mellan färgscanners och
nya IIcx är ännu bättre. Vad sägs
om följande data:
Scannertyp: Flatbädd
Max dokumentstorlek: 21 6 x
356 rnm
Gränssnitt: SCSCI (adapter och
kabel ingår - ange ISAlEISA
eller MicroChannel)

Optisk upplösning: 100 punk
terltum.
Interpolerad upplösning: 12 till
1600 punkter/tum.
Scannermoder: linjegrafik, 16nivåers yråskala (4 bitar), 256nivåers ;råskala (8 bitar) ellei
miljoner färger (24 bitar),
Programvara: HP:s DeskScan II
och Aldus PhotoStyler
Spe-

OCR-program
standarden.

och

TWAIN-

Scannade bilder kan direkt
sparas på exv PCX-format och
sedan användas i MultiGraphicsapplikationer.

cia1 Edition ingår. Helt kornpatibel med andra ritprogram.

Pris vid samtidigt köpluppdatering av MultiGraphics Pro:
9995:-

RTKernel är en mycket kompetent toolbox för att skapa multitaskingapplikationer. Det inbyggda automatiska DOS-stödet
löser ett av de besvärligaste problemen med multi-tasking under
DOS, nämligen DOS-krockar
mellan processer.

Processer skrivs som parameterlösa procedurerlfunktioner.

Fungerar i både reellt som skyddat läge med Borland Pascal 7.0.

Obegränsat antal processer - endast tillgängligt RAM sätter
gränsen (varje process kräver ca
l KB).

Stöd för multi-tasking från avbrottsrutiner

Finns i versioner för Turbo PascaVBorland Pascal (reellt och
skyddat Iage) resp Borland
C++ 3.xIMicrosoft CK++ 6.0 7.0.

64 prioritetsnivåer

Data i korthet:

Switchtid mellan processer är ca
6 mikrosekunder (486, 33MHz)
och påverkas inte av antalet processer

Stöd för såväl "pre-emptive"
som "co-operative" tekniker för
multi-tasking.

Seriekommunikationsnitiner för
hastigheter upp till 115 kbitsls.
Semaforer kan användas för att
utbyta signaler mellan processer
Brevlådor (mailboxes) kan användas för att utbyta data mellan
löst kopplade processer, medan
medde:lan(ien (messages) kan användas för fastare synkronisering.

Turbo Analyst 7.0
Nya Turbo Analyst 7.0 från TurboPower Software a r ett utmärkt verktyg för att formattera ("snygga
till"), dokumentera, rensa bort oanvända variabler och Forbättra pai;calprogram . Ett oumbärligt verktyg vid professionell programutveckling!
Version 7.0 stöder alla språknyheter i TurboIBorland Pascal 7.0.
Strukturanalysatorn PSA arbetar
nu i skyddat läge och klarar därför att analysera såväl större program sorn att göra detta snabbare.
En ny finess ar att PSA nu också
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ger en lista på de platser dar rnar
kan utnyttja CONST-parametrarna istället för VAR-^^^^^^^^^
Som tidigare rapporteras oanvända variabler. Nya TINFO extraherar information från kornpilerade
TPU, TPP och TPW-filer.

Nypris: 1290:Turbo Analyst 6.0 -> 7.0: 275:~~~b~ ~~~l~~~

x,x

-7.0:
, 625:-
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Paradox 4.5
Paradox för Windows som introducerades tidigt i våras har
redan vunnit stora frarngångar på
marknaden, liksom Paradox för
DOS har gjort tidigare. Men Borland vilar inte p i hanen - nu är
det dags för nya Paradox 4.5, än
så länge i engelska versioner, för
siväl DOS som Windows.
En helt ny produkt ar Paradox
4.5 Workgroup Edition med
stöd för Borlands nya Obexteknologi for datautbyte mellan
grupper av användare.
Workgroup Edition innehåller
allt i Paradox 4.5 for Windows
plus en hel del tillägg:

Nyheter i Paradox
Workgroup Edition1
Större kontroll över nätverkskonfigurering och snabbare fler-användarapplikationer.
Alla typer
av kan data importeras
..
och exporteras direkt från ObjectPAL. ObjectPAL karl ocksi
sända tangentkoder till andra
Windowsapplikationer sä att pa-

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

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

Fler stilmallar
Paradox Workgroup Edition innehåller fler stilmallar sorn ger en
större kontroll över utseendet hos
formulär och rapporter. Dessutom
kan man skapa egna återanvandbara stilmallar.

Introduktionspriser
Paradox 4.5 for
Windows

1750:-

NU också stöd för att importera

FoxPro-filer.
Paradox Workgroup Edition
kan enkelt få direkt tillgång till
SQL. (Standard Query Language)
via SQL-länkar till SOL databas
servers som Borlands ' ~ n t e r ~ a s e ,
SYBASEIMS och ORACLE. Existerande
Paradoxapplikationer

Paradox 4.5 Workgroup
Edition
3975:4.5 for

3795:-

Uppdatering
paradox x.x
Workgroup

Paradox for Windows 4.5
Development Edition

-,
paradox 4.5
1490:-

%

Borland lanserar nu en ny utökad version av Paradox for Windows 4.5 Workgroup Edition som är speciellt riktad till utvecklare. Förutom allt i standard Workgroup Edition ingår

Development Tools
Innehäller en uppsättning visuella designverktyg som giir det
mycket enklare att skapa klienttserver applikationer med
hjälp av 4GL-språket ObjectPal
i Paradox. I Development Tools
ingår objektinspektör (browser),
debugger, hjälpkompilator, resurseditor, utökat ObjectPal
DATABITEN AB
Box 1 15, 811 22 SANDVIKEN

bibliotek med fardiga rutiner,
kallkod till SQL-TOOLS i Paradox for Windows m m.

Priser
Paradox for Windows 4.5
Development Edition: 5500:Uppdatering Paradox for Window 4.5 Workgroup Edition ->

Development Edition (Development Tools-delen): 2350:Om du tidigare har Paradox for
Windows 1 .O s5 iir smartaste vagen att uppdatera till Paradox for
Windows 4.5 Workgroup Edition och komplettera med Devclopment Tools.

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

dBASE Compiler 2.0
Den nya versionen av dBASE Compiler innehåller bl a 32-bitars kodgenerering vilket resulterar i program som a r upp till två ggr snabbare an program kompilerade med dBASE Compiler 1.0 eller dBASE
IV 2.0. Jämfört med dBASE IV 1.x a r hastighetsskillnaden ännu större.

Nyheter i korthet
Lattanvant menystyrt anvandaryranssnitt
33-bitars alt 16-bitars kodgenerering
Automatiskt ätkornst av 4 GB
minne rnrd den virtuella inbyggda rninneshanteraren

Mindre EXE-filer, ibland hela

50% mindre an med version 1 .O

Smart makefunktion med Autocompile och AutoLink som
endast omkompilerar förändrade
programdelar sparar tid

.

Priser
dBASE Compiler 2.0: 1990:Uppdatering från version 1 .O:

1575:-

skapar MAP-filer för dokumen.
tation och underhåll

Svenska framgångar i Argentina
Årets internationella Dataolympiad i Programmering har nyligen avgjorts i Argentina. 156 elever från
45 länder samlades i adel kamp under tiden 16-25 oktober i Mendoza, långt in i Argentina mot den
chilenska gränsen.
Den internationella finalen ar
öppen för ungdomar födda 1974
och senare. Från Sverige deltog
fira gymnasieelever (varje land
f& skicka högst fyra deltagare),
som kvalificerats sig genom att
först gå vidare från en uttagningar med 400 deltagare i de svenska gymnasieskolorna, till att
placera sig i topp vid den svenska finalomgången med 70 deltagare. Tävlingsspråken är i första hand Pascal (Turbornorland)
och C.

Fredrik Huss frän Sundsvall
lyckades fa full pott (200 poäng)
i Argentina och belönades därför
med en guldmedalj. Endast tre
andra deltagare lyckades med
denna bravad. Vart att namna
a r att Fredrik tidigare har
tagit silver i Athen 1991 och
guld i Bonn 1992. Denna serie
a r han ensam om i varlden!
hlårten Larsson från Gavle tog
en silvermedalj och aven Johan
Dahlberg från Skellefteå och
Erik Persson från Lund lyckades mycket bra. Tävlingsnivån
Sr riiycket hög, vilket följande
rapport tran Håkan Strömberg

DATABITEN AB
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- eldsjälen bakom de svenska insatserna - vittnar om:

"Andra dagens problem hade
valts ur med tanke på att skilja
agnarna från vetet. Problem,författaren menade att det i princip
skulle vara omöjligt att lösa den
sista delen av problemet utan att
kanna till teorin om dynanzisk
programmering. Att kunna återuppväcka denna teori vid datorn
ansåg denna professor vara helt
orniijligt. Nu visade det sig att en

handfull studenter likväl löste
problemet fullt ut. Om derra berodde på att studenterna kände
teorin eller att de Överglänste
professorn får vi kanske aldrig
reda på, men Fredrik (som alltså
hade full poang på uppgiften)
frågade senare på kvälleri vad
det di;ir med dynamisk programmering, som alla talade om,
egentligen var!"
Håkari avslutar sin rapport s i
här:

"Vi vill också rikta ett tack till
Skolverket, som gjort resan möjlig och till våra sponsorer,
DATABITEN och Liber, som
stött oss vid den svenska urtagningen. "
Nästa år står Sverige som
värdnation for DataOympiaden, som kommer att hållas i
Stockholmstrakten den 3-10
juli. Tävlingsledningen raknar
med ca 240 ungdomar och 120
ledare från hela världen. Det
ser vi fram emot!

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

MultiGraphics Pro 2.01 (Pascal)
MultiGraphics Pro 2.01 (Modula-2)
MultiGraphics Pro 2.01 (TS CIC++)
Vid samtidigt köpluppdatering av dito kol
kostar MultiGraphics, Pro 2.0 endast
MultiGraphics 2.01 (Pascal)
MultiGraphics Skol 2.01 (Pascal)
PLUS 7.04 ( B o r l a n f l u r b o Pascal)
M-2 PLUS 3.5 (TopSpeed M-2 3.1)
C PLUS 3.5 (TopSpeed CIC++ 3.1)

Asynch Professional 2.0 Pascal
Asynch Professional CIC++
Data Entry Workshop 2.0
Turbo Analyst 7.0
RTKerneCPascal
RTKernelC
B-tree Filer Network Pascal
B-tree Filer Network C
WinlSys Library PascallC/C++

Fler program

HArdvara
O
O

HP ScanJet Ilcx fargscanner
Endast vid samtidigt köpluppdatering av
MultiGraphics Pro.
NEC Multispin 3X CD-ROM
Endast vid samtidigt Iköpluppdateringav
Borland C++ 4.0

9995:-

Ring!

O
O
O
O
O
O
O

Stacker 3.1 DOSMlindows
Stacker 3.1 OS12 (FAT)
386MAX 7.0
BLUEMAX 7.0 (PSl2-version)
Norton Utilities 7.0
Norton Commander 4.0
Dr Solomons AntiVirus
DOSMlindows inkl 1 Ars uppd

795:1355:825:990:1225:1050:1675:-

BORLAND
Aktuella uppdateringar

Borland C++ 4.0
Borland Visual Solution Pack
Vid samtidigt köpluppdat till BC++ 4.0 kostar
Solutionl Pack endast
The World of C++ video
Beyond the World of C++ video
Borland Pascal 7.0 Si Plus inkl ProtoGen
Turbo Pascal 7.0 Plus
Protogen till Borland Pascal 7.0
World of ObjectWindows Pascal video
Turbo Assembler
Borland Office sv
Quattro Pro 5.0 for 'Nindows eng
Quattro Pro 5.0 Workgroup Ed eng
Quattro Pro 5.0 for DOS eng
Quattro Pro Developers Toolkit 1.O
Paradox 4.5 for Windows eng
Paradox 4.5 Workgroup Ed eng
Paradox 4.5 Development Edition eng
Paradox 4.5 for DO!;
Paradox 4.5 for Windows LAN
dBASE Compiler 2.0
Windows AP1 dokurnentation
Open Architecture Handbook (Pascal)
Borland C++ for OSi2
Paradox Engine 3.0
KnowledgeBase CD

O
O
O
O
O
O

Word for Windows 6.0 eng
Word för Windows 6.0 sv
Visual Basic 3.0 Standard Ed
Visual Basic 3.0 Prof Ed
Visual Basic Databese Ed
Microsoft Delta

3495:3995:1395:2995:4650:2995:-

MG Plus 1.0 -> MultiGraphics Pro 2.01
995:MG Pro 1.5 -> MultiGraphics Pro 2.01
650:MG l.x/Paint Tools ->
MultiGraphics Pro 2.01
1475:MG 1.0 skol -> MG 2.01 skol
675:MG 1.5 skol -> MG 2.01 skol
525:M-2 PLUS X.X -> 3.5
525:C PLUS X.X -> 3.5
525:BC++ 3.1 & AF -> BC++ 4.0
1725:FrAn TurbdBorland CK++ el annan C-kompilator
-> BC++ 4.0
1925:FrAn produkt som innehaller Turbo Assembler
-> Turbo Assembler
550:FrAn Turbo Pascal DOShVindows
-> Borland Pascal 7.0 & Plus inkl ProtoGen 1890:TP x.x DOS -> Turbo Pascal 7.0 Plus
1090:FrAn Quattro Pro x.x/annat kalkylprogram ->
-> Quattro Pro 5.0 Workgroup Edition
990:Paradox x.x -> Paradox 4.5 Workgrup Ed
1490:FrAn Paradox Win 4.5 Workgroup Edition
-> Paradox Win 4.5 Dev. Edition
2350:dBASE Compiler 1.O -> 2.0
1575:PDX Engine x.x -> Paradox Engine 3.0
1150:Asynch Prof 1.0 Pascal -> 2.0
875:Data Entry Workshop 1.0 -> 2.0
825:Turbo Analyst 6.0 -> 7.0
275:Turbo Analyst x.x -> 7.0
625:Windows 3.1 -> Windows NT
2825:Windows 3.1 -> Windows NT Adv Serv
3990:Word for Windows x.x-> 6.0 eng
1595:Word för Windows x.x -> 6.0 sv
1625:VB x.x -> Visual Basic 3.0
975:VB 2.0 -> Visual Basic 3.0
595:VB x.x -> Vis Basic Prof
1650:VB Prof -> Vis Basic Prof
1125:VB x.x -> Vis Basic Database
4275:VB Prof 2.0 -> Vis Basic Database
2750:Norton Utilities x.x -> 7.0
690:Norton Commander -> 4.0
690:-

Jag beställer förkryssade produkter ovan

Namn
Adress:

-

Ev Godsmarkning

Telefon

Postaddress

Ev bestallningsnr
Diskformat (3.5 ", 5.25 ev CD")

Alla priser exkl. Inoms och frakt. Senaste datum för priserna ovan är
tillsvidare. Vid uppdateringar Skicka i n gamla originaldisketter!

10 dec 1993. Uppdateringspriser galler dock
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