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Tárgy : TKR - Windows kapcsolat 
        ( W95/98/NT/2000/XP/Vista felett mőködı változatok )

Egy példa Windows XP környezeti beállítás ( az önállóan
is végrehajtható - de ha az automatikus telepítıvel
elvégzett TKR telepítés után mégsem indul a TKR, akkor
elsıdlegesen kipróbálandó – „TKR-Window” Windows 
környezeti beállítást végrehajtó ill. annak dokumentációját
tartalmazó szofvercsomag segítségével "csak" úgy is 
produkálható ) :
-------------------------------------------------------
                 Windows XP példa 
            
                c:\config.sys

               ( üres, 0 hosszú )

-------------
                c:\windows\system32\config.nt

device=c:\windows\system32\himem.sys
dos=high,umb
files=130
echoconfig
-----------------------
                  Windows XP példa

                   c:\autoexec.bat

@ECHO OFF
PROMPT $P$G
REM      CPPB5
set path=%path%c:\tkr_r6\dll\cppb5\bin;c:\tkr_r6\dll\windows\system
REM      Segédprogramok
set path=%path%;c:\seged;c:\seged\filzip
REM    TKR M.T.K.
set path=%path%;c:\abc\bin;c:\tkr_r6\exe
set TKR_WORK=c:\abc\adat
set TKR_BIN=c:\abc\bin
set TKR_DOC=c:\abc\doc
set TKR_INDEX=c:\abc\index
set PTG_SZAM=00
set TKR_EXE=c:\tkr_r6\exe
set TKR_DATA=c:\tkr_r6\data
set path_dbf=\abc\adat;
set path3_dbf=\abc\hadat;
set path4_dbf=c:\tkr_r6\data;
set path_ntx=\abc\index;
set path3_ntx=\abc\hadat;
set path4_ntx=c:\tkr_r6\data;
set clipper=F90;V12
set station=0
set window=1
-----------
           c:\windows\system32\autoexec.nt

@echo off

REM CD ROM bıvítés telepítése.
lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe

REM Hálózati átirányító telepítése. (A dosx.exe elıtt kell betölteni.)
rem lh %SystemRoot%\system32\redir
rem
rem ez is ki lett véve, mert csak a dosx -hez kellene, de az
rem nem kell a TKR - hez
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REM DPMI támogatás telepítése.
rem lh %SystemRoot%\system32\dosx
rem
rem A nagyobb szabad memória miatt ki lett véve, mert
rem sajnos ezt - hiába van rendelkezésre álló szabad memória -
rem nem tudta a felsı memória területre feltölteni az adott
rem környezetben ( PC - Windows )

REM Egyébként az AUTOEXEC.NT helyett azért kerültek az 
REM AUTOEXEC.BAT -ban megadásra a PATH értékei, mert a 
REM Windows XP parancsértelmezıje - a CMD - az 
REM AUTOEXEC.NT -ben szereplı PATH parancsokat nem 
REM veszi figyelembe ( direktben - a parancssorba 
REM beírva - azért szereti ) és, viszont a TKR
REM Rendszerelem -eknek azért szükségük van rájuk, 
REM ha nem is mindegyikre most már).

REM
REM TKR Környezeti változók
REM
REM    TKR M.T.K.
set TKR_WORK=c:\abc\adat
set TKR_BIN=c:\abc\bin
set TKR_DOC=c:\abc\doc
set TKR_INDEX=c:\abc\index
set TKR_EXE=c:\tkr_r6\exe
set TKR_DATA=c:\tkr_r6\data
set path_dbf=\abc\adat
set path3_dbf=\abc\hadat
set path4_dbf=c:\tkr_r6\data
set path_ntx=\abc\index
set path3_ntx=\abc\hadat
set path4_ntx=c:\tkr_r6\data
set clipper=F90;V12
set station=0
set PTG_SZAM=00
set window=1
REM TKR *** VÉGE ***
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