
izonyára mindenki találko-
zott már a KDE vagy a
Gnome beépített fájlkezelõ-

jével, amelyben az ablak nagy részét
ikonok formájában megjelenõ könyv-
tárak és más állományok foglalják el,
a bal oldalon pedig néhány adatot
olvashatunk róluk. Ez hatékony lehet,
ha valaki az egeret szereti használni
és minden csínját-bínját kitanulja a
módszernek. Létezik azonban egy
másik út is…

A kétpanelesekrõl általában
Aki még nem látott ilyen elrendezésû
fájlkezelõt, annak merõben szokatlan
lehet az elv: ugyanazon az ablakon
belül két egymás melletti panelen két
könyvtár tartalmát jeleníti meg lista-
nézetben. Így az állományok neve
fontosabb szerepet kap, mint az ikon-
juk, sõt mint látni fogjuk, nem is fel-
tétlenül szükséges ikont rendelni hoz-
zájuk. A név mellett alapbeállításként
az összes kilistázott elemrõl részletes
adatok jelennek meg (típusa, mérete,
az utolsó módosítás dátuma). Közös
tulajdonságuk még, hogy néhány
egyszerû billentyûparancs elsajátítá-
sával jelentõsen fel lehet gyorsítani a
munkát: a panelen belül az elrende-
zésbõl következõen a kurzorbillen-
tyûkkel csak felfelé és lefelé lehet mo-
zogni, a panelek között a TAB billentyû
lenyomásával lehet váltani. Továbbá
megkönnyíti a dolgunkat, ha tudjuk,
hogy állományt kijelölni az INSERT bil-
lentyûvel, az egyik oldalról a másikra
másolni pedig F5-tel lehet. Az F6 bil-
lentyûvel a kijelölt állományt áthelyez-
hetjük, az F3, illetve F4 billentyûkkel
pedig belenézhetünk vagy szerkeszt-
hetjük õket. A fontosabb parancsok
gyorsbillentyûi általában a képernyõ
alján vannak megjelenítve, de a leg-

több esetben be tudjuk állítani ma-
gunknak, hogy melyik billentyû lenyo-
mására mit válaszoljon a program.

A Pcmm – a zebra
A Pcmm (teljes nevén Portos Com-
mander) elsõ látásra kissé furának
tûnhet, ugyanis fejlesztõi alapbeállí-
tásként csíkos hátteret adtak az állo-
mánylistának. Ez abból a szempontból
nagyon hasznos, hogy jól elkülöníti
az egymás alatt látható bejegyzéseket,
viszont, ha gyorsan haladunk lefelé,
a felfelé futó zebracsíkok kissé össze-
folynak. A név mellett szereplõ kis
ikonokat a KDE fájltípus-beállításai
alapján rendeli az állományokhoz, és
ugyanezen rendszer alapján ismeri fel,
hogy milyen programmal lehet õket
megnyitni. A Név oszlop szélességét
önmûködõen növeli, ha olyan könyv-
tárba lépünk, amelyben egy nagyon
hosszú nevû állomány található, vi-
szont amint elhagyjuk az adott könyv-
tárat, nem csökkenti vissza a méretet.
Ez azt eredményezheti, hogy bár a
nevet jól látjuk, a többi tulajdonság
eltûnik a látható mezõbõl, ezért kény-
telenek vagyunk saját kezûleg csök-
kenteni az oszlop szélességét vagy
az alsó gördítõsávot használni, ha

kíváncsiak vagyunk például a fájlok
tulajdonosaira. Ha az egér bal gomb-
jával egy állományt áthúzunk az
egyik oldalról a másikra, megkérdezi,
hogy másolni vagy áthelyezni szeret-
nénk-e, esetleg csak egy hivatkozást
hozzon létre a célhelyen, ami a for-
rásra mutat. Jobb gombbal kattintva
kellemes kinézetû menüt kapunk, ami
minden bizonnyal ismerõs: lehet me-
móriába másolni, onnan beilleszteni,
törölni, átnevezni, könyvtárat létre-
hozni stb. A SPACE billentyû lenyomá-
sára is kijelöli a fájlokat, de semmilyen
kiegészítõ adatot nem jelenít meg az
adott könyvtárról vagy fájlról. A be-
állítások menü viszonylag kevés lehe-
tõséget ajánl fel, a könyvjelzõk, a
használt szövegszerkesztõ és a fájlok-
ról megjelenített adatok megadásán
kívül semmi lényegeset.
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Fájlkezelés – másként
A kétpaneles fájlkezelõkrõl.
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Krusader – a KDE lovagja
Mivel a Krusader a KDE-csomag része,
sok tekintetben függ tõle: ikonjait és
fáljtársítás-tulajdonságait teljes egészé-
ben a grafikus felület beállításaiból
veszi, tulajdonképpen úgy viselkedik,
mintha a Konqueror fájlkezelõt bújtat-
ták volna más bõrbe. Jobb gombra való
kattintással ugyanaz a menü látható,
bal gombbal történõ áthúzás esetén
pedig éppúgy megkérdezi, hogy má-
solni, áthelyezni vagy hivatkozást
létrehozni szeretnénk-e, vagy mégsem
csinálunk semmit. A bal gomb egyszeri

kattintására az adott fáljt kijelöli.
Másolás és áthelyezés közben a már
jól ismert kis ablakocska mutatja, hol
tartunk. A SPACE billentyû lenyomására
ugyan nem jelöli ki az állományokat,
ellenben van egy nagyon hasznos
tulajdonsága: ha a fájl felett nyomtuk
meg a billentyût, akkor egy kis ablak-
ban egyszerûen kiírja a méretét; ha 
viszont könyvtáron álltunk, akkor a
könyvtár teljes helyfoglalását kiszá-
molja az összes alkönyvtárával és tar-
talmazott állományok méretével együtt.
A Krusader rendkívül sok beállítási

lehetõséget ad: az eszközök menüben
a Konfiguratort választva egy kellemes
üdvözlõkép után a bal oldalon tudunk
a különbözõ kategóriák közt lépkedni.
Megadhatjuk, hogy milyen beállítá-
sokkal induljon el, hogyan nézzen ki
a felhasználói felület, illetve hogy
milyen betûtípust használjon. 
Két olyan beállítási lehetõség is van,
amelyekre külön is ki szeretnék térni:
az egyik a fájlrendszerek önbefûzése
a könyvtárfába (vagyis az automount).
Ez olyan környezetben lehet hasznos,
amelyben a rendszer nem támogatja
az önbefûzést; ilyen esetekben a
Krusader az adott lemezt egy ideigle-
nes könyvtárba fûzi be, mindezt szá-
munkra észrevehetetlenül, majd
amikor kilépünk a könyvtárból, le is
választja. A Krusader másik hasznos
tudása, hogy a tömörített fájlokat,
mentéseket képes könyvtárként kezel-
ni. Hasonlóan az elõbbihez, ha itt
belépünk egy archivált fájlba, akkor
azt egy ideiglenes könyvtárba kicso-
magolja, amelyben aztán szabadon
mászkálhatunk, törölhetünk belõle,
másolhatunk bele – majd a könyvtár
elhagyásakor a kiindulási helyen talál-
juk magunkat az újra becsomagolt
a fájllal, de immár az esetlegesen meg-
változtatott tartalommal.

Gnome Commander
Miként a Krusader a KDE-vel, a
Gnome Commander – mint neve is
mutatja – a Gnome grafikus felülettel
áll szoros kapcsolatban: az alapértel-
mezett programokat a grafikus felület
beállításaiból nyeri, és a másolást is a
kis felbukkanó ablakban követhetjük
nyomon. 
Az egér jobb gombjával a szokásos
menüt tudjuk elõcsalogatni, a bal
gomb viszont csak a kurzort mozgatja,
az állományokat nem jelöli ki. A SPACE

billentyût lenyomva itt is a könyvtár
teljes méretét ismerhetjük meg, de
nem egy különálló ablakban, hanem
a méret oszlopban, amelyben eddig
a <DIR> bejegyzés szerepelt. Amint
elkezdünk valamit gépelni, az nyom-
ban a parancssorban jelenik meg, és
az ENTER lenyomására végre is hajtó-
dik. A beállítási lehetõségek száma
viszonylag nagy, külön megemlíteném
a grafikus lehetõségeket: az alapértel-
mezett „sötét háttéren világos betûk”
témát lecserélhetjük annak fordított-
jára, sõt akár valamennyi összetevõ

színét mi magunk adhatjuk meg.
Kérhetjük, hogy például a különbözõ
típusú állományok más-más színnel
jelenjenek meg. FTP-ügyfélként is
képes mûködni, és a hálózaton meg-
osztott erõforrásokat is el tudja
Sambán keresztül érni.

mc – egy más világ
A Midnight Commander egy kissé
kilóg a sorból, hiszen eddig a grafikus
felületen futó alkalmazásokat vettünk
sorra, ezzel szemben a Midnight
Commander karakteres felületen fut.
Kinézete szinte egyáltalán nem ha-
sonlít az eddig tárgyalt három fájlke-
zelõre, csak az elrendezése és a mûkö-
dése azonos velük. Jó szolgálatot tehet
azoknak, akik szeretnének megismer-
kedni a konzol kínálta lehetõségekkel,
esetleg grafikus felület nélküli számí-
tógépen kell dolgozniuk. 
Szöveges állományok megjelenítésére
és szerkesztésére saját programot
használ (mcedit), a fájltársításokat
a rendszer beállításaiból veszi. Kis
erõforrásigényének köszönhetõen
nagyon gyors és hatékony. Ha valamit
a parancssorba begépeltünk és a
futtatása után kíváncsiak vagyunk az
eredményére, nem kell minduntalan
kilépni (ezt egyébként az F10 billen-
tyûvel vagy az exit parancs beírásá-
val tehetjük meg), elég megnyomni
a CTRL+O billentyûkombinációt, és
máris láthatóvá válik a szöveges felü-
let. A kombináció ismételt lenyomá-
sával vissza tudunk térni az mc-hez.
Beállításokban itt sincs hiány: a színe-
ket, a panelek elhelyezését, a mutatott
fájltípusokat és még sok mindent mi
magunk állíthatunk be.

Végezetül
Nem kívánok gyõztest hirdetni a
kétpaneles fájlkezelõk között, mivel
ez nem egy teszt, másrészt mindenkit
arra szeretnék bátorítani, hogy hasz-
nálja õket, és találja meg a neki leg-
megfelelõbbet. 
Kellemes próbálkozást mindenkinek!
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4. kép  A Midnight Commander

Az 57. CD Magazin/Fajlkereses
könyvtárában megtalálható a
programok forráskódja, s a
következõ parancsokkal tudjuk
telepíteni õket:
tar -xzf csomag_neve.tar.gz
cd csomag_neve
./configure
make
make install 
//Ehhez a lépéshez
rendszergazdai jogosultságok
szükségesek.
Ha a parancsok hiba nélkül lefutnak,
azonnal ki is próbálhatjuk õket. 

Nagy Lénárd 
(nagylenard@monornet.hu)
Másodéves hallgató a
BMF Neumann János infor-
matika karán. Szabadidejét
többnyire a barátaival tölti,

hobbija a programozás és a néptánc.
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