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Újra kapható a KANYI!
Pálinkás Tibor gépészmérnök, tpalinkas@radiovilag.hu

Az 1992 óta forgalmazott, DOS alatt futó KANYI, kapcsolásirajz-nyilvántartó program és adatbázis fölött
eljárt az idő! – gondoltuk, és ki is vettük az RT-SS kínálatából. E döntésre kényszerített ugyanis az a tény,
hogy a ma használatos, modern Windows rendszerek képtelennek bizonyultak a futtatására, a windowsos
verzió megírásának és az adatbázis átkonvertálásának nyűgét pedig senki sem vállalta. Mégis, a mára már
43 000 bejegyzést is meghaladó méretű adatbázist, a bele fektetett megszámlálhatatlan órát is tekintetbe
véve, kár lett volna veszni hagyni! Olvasóink nem szűnő érdeklődése végül arra sarkallt, hogy megoldást
találjak a problémára.

Azt a problémát, hogy a ma elterjedt Windows-verziók nem
hajlandók DOS alá írt programok közvetlen futtatására, csellel kerültük meg: a DOS-t egy ablakban futó speciális grafikus
programmal, a DOSBOX-szal
emuláljuk. Tudnunk kell, hogy a
DOSBOX az internetről letölthető ingyenes (pontosabban: GNU licenccel
rendelkező) szoftver, és nem a Rádióvilág Kft. tulajdona! Például itt is
megtalálható:
http://www.szoftverbazis.hu/
szoftver/dosbox-v0-73-MT6.html
Majd olvassuk el és fogadjuk el
a telepítés során erről írtakat, ill.
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a kezelésével kapcsolatban a
DOSBOX könyvtárban található
Readme.txt fájlt! Megjegyzem,
hogy ez a keretrendszer alkalmas a legtöbb DOS-os program,
így pl. a szerkesztőségünk által
forgalmazott katalógusprogramok
futtatására is.
A második nehézség leküzdése egyszerűnek látszik. CD-meghajtó gyakorlatilag minden PCben van, egy CD-lemez kapacitása pedig sok nagyságrenddel haladja
meg a KANYI jelenlegi terjedelem-igényét, így ezzel már
biztosan nem lesz
gondunk!
A program felépítése, működése tehát
mit sem változott. Az
ékezetes betűk, a korai szabványosítási elképzelés szerint, még
az ún. CWI-II előírást
követik, amihez speciális billentyűzetkezelő és megjelenítő programot is mellékelünk.
Az ékezetes betűk, egy részének
ezzel megvalósított billentyűzetkiosztása ma már szokatlan, de kis
gyakorlás után elsajátítható. Ha
valaki rendelkezik olyan klaviatúradefiniáló programmal, amely ismeri a CWI-II kódolást is, akkor
pár perc alatt előállíthatja a Windowsnál megszokott billentyűkiosztást. A programhivatkozást a
DOSBOX.BAT-ba kell beírni, a
MICKEY helyébe.
A KANYI és a DOSBOX telepítéséhez részletes utasítást mellékelünk. A teendőket pontokba szedve taglaljuk; ezt következetesen, pon-

tosan végre kell hajtani! Az egyszerűség kedvéért a DOSBOX a CDn is megtalálható.
A KANYI kezelési utasítása is
az eredeti, TXT formátumú
négy szövegfájl, amelyek olvasásához egy igazi „retro” utilityprogramot, a PathMindert mellékeltük.
Ha a telepítés során mindenben megfelelően jártunk el, akkor a DOSBOX jellegzetes, négyzet alakú, sárga ikonjára kattintva megjelenik a fekete DOS-ablak, a sokaknak talán nem is emlékezetes DOS prompttal:
C:\>
Ha a prompt után beírjuk a k
parancsot (azaz meghívjuk a
KANYI-t indító BAT-ot), az ENTER után betöltődik a KANYI,
aminek használatához sok sikert
kívánok!
A KANYI a Rádiótechnika szerkesztőségben, a HAM-bazárban vásárolható meg munkanapokon, 9-14 óráig. A CD ára
4990 Ft. A már megvásárolt
programcsomaghoz bármikor
upgrade-del is szolgálhatunk,
2000 Ft-ért. Az adatbázis naprakész: a vásárlás napját megelőző legújabb kiadványunk hivatkozásait már tartalmazza!
Címünk: 1138 Budapest, Dagály u. 11. I. em. 129. Telefon/fax: 239-4932, 239-4933.
Postán, utánvétellel is rendelhet; a posta- és csomagolási költséget felszámítjuk. (1374
Budapest, Pf. 603)
hambazar@radiovilag.hu
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Az adatbázist a forgalmazás szüneteltetése idején is folyamatosan bővítettem, így az máig naprakész. A szépen „hízó” adatfájlok azonban kinőtték az annak
idején szűkre szabott kereteket:
semmiféle trükközéssel sem fértek rá a KANYI telepítőprogramja által kezelhető három flopidiszkre. Ráadásul a modern PCkben nemigen találunk flopimeghajtót!

