
mi minden Linux terjesztés-
ben megtalálható az a pa-
rancssoros megoldás: ls, cp,

mv, ln, rm, cat, mkdir, find, locate, stb.
Ezek azok a parancsok, amelyek min-
den rendszerben ott vannak, de az át-
lagos felhasználó vagy sohasem talál-
kozik velük, vagy csak hosszas tanulás
után tudja õket jól használni.
A grafikus operációs rendszerek egy
paneles fájlkezelõt tartalmaznak alap-
állapotban, ez a gyakorlatlanabb fel-
használók egér orientáltságának tud-
ható be. Linuxban ez a választott
disztribúciótól, ablakkezelõtõl függõen
Konqueror vagy Nautilus a legtöbb
esetben. Ezek a programok az egérrel
vonszolós technika látványosságán és
egyszerûségén alapulnak (lehetõség
van a billentyûzettel való kezelésre is,
de ezt valószínûleg jóval keveseb-
ben használják), mivel ezt az írni-
olvasni már tudó gyerek is haszná-
latba tudja venni.
A kettõ közti megoldásként írta meg
évtizedekkel ezelõtt John Socha a saját
kis programját, ami minden két pane-
les fájlkezelõ õse. Ez lett Peter Norton
a cégalapító nevébõl adódóan Norton
Commander. Ennek a programnak
késõbb nagyon sok klónja keletkezett.
Ezt a programcsoportot szokták OFM
(Orthodox File Manager) programok-
nak is nevezni az ortodox szó szabá-
lyokhoz ragaszkodó jelentésébõl
adódóan.
A Linux világában karakteres felületen
a Midnight Commander nevû program
terjedt el általánosan. Grafikus felületen
az ablakkezelõk eltérõ függvénykészle-
te miatt több programot használnak:

• GTK – grafikus könyvtárra épülõ:
Gnome Commander, Tux
Commander, emelFM2

• Qt – grafikus könyvtárra épülõ:
Krusader 

• Grafikus könyvtáraktól független
X Window alkalmazás: Northern
Captain.

Más rendszerbõl érkezõk ezek között
találhatják meg, mit szeretnének
használni a Total Commander, vagy
valamelyik klónja helyett.
A következõkben áttekintjük azokat
az alapfunkciókat, amelyekkel vala-
mennyi komolyabb fájlkezelõ alkalma-
zás rendelkezik.

Alapfunkciók
Két panel, egy aktív és egy passzív:
Az alapmûveletek (másolás, mozgatás,
szimbolikus hivatkozás készítése) az
aktívból indulnak, célpontjuk pedig
a passzív ablakban mutatott hely.
E kettõ között általában a Tab billen-
tyûvel lehet váltani.

Parancssor integráció: Ez elsõsorban
a karakteres megvalósításnál fontos,
mivel grafikus felületen a tetszõleges
számú terminál ablak megjelenítése
miatt kevésbé szükséges. Lehetõ-
ség lehet az egyik, vagy mindegyik
panel ideiglenes eltûntetésére,
hogy a kiadott parancs kimenete
látható legyen.

Billentyûparancsok: A gyors használat
érdekében a funkció billentyûkre van
beállítva néhány parancs a „történel-
mi” hagyományok szerint, úgymint 

• F1 – Súgó 
• F2 – Felhasználói menü / Terminál
• F3 – Megjelenítés
• F4 – Szerkesztés
• F5 – Másolás
• F6 – Áthelyezés, 
• F7 – Új könyvtár
• F8 – Törlés
• F9 –Menü / Átnevezés
• F10 – Kilépés

A program alsó sorában az ezekhez
a funkciókhoz tartozó billentyûk
megjeleníthetõk, és egérrel rábökve
is használhatók. Ezek az alapmûvele-
tek az egérrel vonszolós használattal
is elérhetõek. (Az adott program
telepítése után érdemes ellenõrizni
a beállításokat!)

Fájltípustól függõ  funkciók: Az állo-
mány megnyitásához, szerkesztéséhez,
futtatásához. Ez a GNOME és a KDE
használata esetén alapállapotban is jól
használható, de mindenki egyedi ízlé-
sére szabhatja.

Az elõzmények megjegyzése: Min-
den beírást váró mezõ esetében
(másolás helye, keresett kifejezés,
parancssor, stb.)

Virtuális fájlrendszerek kezelése: Olvas-
ni ezek mindegyikét lehet, de írásuk
korlátozott egyes esetekben.

• FTP, SFTP, Fish, SAMBA, NFS
és más nem lokális fájlrendszerek

• ISO CD / DVD lemezképek
• rpm, deb és hasonló disztribúció

specifikus csomagok
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Kettõslátás 1. – Kétpaneles fájlkezelõk

Minden felhasználó, aki levelezésnél vagy a webböngészésnél többre kezdi el hasz-
nálni a számítógépét elõbb-utóbb szembetalálkozik a fájlkezelés problematikájával.
Fájlokat szeretne keresni, másolni, vagy esetleg rendszerezné a digitális fotóit
a merevlemezen. Ezek a feladatok valamilyen fájlkezelõ programot igényelnek.
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• tar, tar.gz, tar.bz2, gz, bz2, arj, rar,
ace, zip és más archívumok

• a keresés eredménye is
megjeleníthetõ egy panel
tartalmaként

• „Kisimított” fastruktúra- az aktu-
ális könyvtárat az alkönyvtárak
tartalmával együtt egy listában
jeleníti meg

Beépített egyszerû szerkesztõ és
megjelenítõ program: Ezek a hagyo-
mányos szerkesztõk a legegysze-
rûbb szövegszerkesztési funkciókra
képesek, nem hasonlíthatók az
irodai programcsomagok szöveg-
szerkesztõihez. Némelyik megva-
lósítja a fájltípushoz igazodó színes
kiemeléseket, a hexadecimális
szerkesztést, különbözõ kódtáblák
kezelését, és a Windows – Unix –
Macintosh világban eltérõ sorvé-
gek kezelését. Lehetõség van a fájl
megtekintés funkciót az egyik
panelra helyezni is.

Keresési lehetõség: A fájl neve,
dátuma, mérete, tulajdonosa,
jogosultságai alapján. A keresési
kifejezés lehet egyszerû szöveg és
dzsóker karakterek, vagy reguláris
kifejezés. Nemcsak a fájlok tulaj-
donságai, hanem a tartalmukban
történõ keresésre is mód van. A tar-
talom szerinti keresésnél oda kell
figyelni, hogy ne legyen túl sok ele-
me az átnézendõ listának, mert ez
idõigényes folyamat. A keresés ered-
ményeként létrejövõ lista, akár egy
virtuális fájlrendszerré is tehetõ,
így megkönnyítve a további munkát
a megtalált fájlokkal.

A könyvtár rendszer fastruktúrájú
megjelenítése: Így könnyen követhetõ,
hogy a fájlrendszer mely részén ba-
rangolunk éppen, illetve hol találjuk
azt a könyvtárat, amit pl. másolásnál
célként szeretnénk megadni. Bizonyos
programokban az aktuális könyvtárra
vonatkozó helyfoglalási adatokat is
kaphatunk. A fastruktúrájú panel
aktiválása után, azok is jól boldogul-
hatnak ezekkel a kétpaneles progra-
mokkal, akik korábban Windows alatt
Explorert használtak.

Fontos helyek gyors elérése: Lehetõség
van az internet böngészéshez hason-
lóan könyvjelzõk elhelyezésére is,
így akár egy billentyûkombinációval
ugorhatunk a múlt heti nyaraláson
készült fotók könyvtárába.

Gép-gép közti kapcsolat: Az internet
korszak elõtti idõkben a kétpaneles
programok jellemzõje volt a párhuza-
mos vagy soros porton összekötött gé-
pek közötti direkt kapcsolat megvaló-
sítása. A technika fejlõdése nyomán
manapság inkább a hálózaton, TCP/IP
protokollon keresztüli direkt összeköt-
tetések kezelése a jellemzõ. A kapcso-
lat akár titkosított is lehet, megvalósí-
tástól függõen.

Jó testreszabhatóság: Ami nem a meg-
jelenítést jelenti elsõsorban, hanem
a billentyûkombinációkhoz és egér-
mûveletekhez történõ parancsok
hozzárendelést.

Elsõként nézzünk egy X Window
rendszerre készült megvalósítását
a két paneles fájlkezelésnek.

Az X Northern Captain 5.0.4
A programot egy szentpétervári prog-
ramozó fejleszti, valószínûleg innen
ered az elnevezése. Ha az éppen hasz-
nált terjesztésben nem található, akkor
a következõ címrõl tölthetõ le:
� http://xnc.dubna.su/ A program
sajnos csak részben magyarított. Az
elindítása után egy puritán képernyõ
fogadja a felhasználót, az alapbeállítás
szerinti listák csak az állományok
nevét jelenítik meg.
A divatos trendeknek megfelelõen,
még ez a kis programocska is „újra-
bõrözhetõ”.

Left – Right menü
A jobb illetve baloldali beállítások
külön szabályozhatóak. A menübõl
háromféle megjelenítésbõl választha-
tunk, de hogy melyik mód milyen
oszlopokat tartalmazzon, azt az
Options – Configuration – Módok
menüpontban szabályozhatjuk
részletesen. A lista elemei sorba
rendezhetõek különbözõ szempont-
ok szerint, de lehet rendezetlen és
fordított sorrendû is. Amennyiben
például a Rövid listamódot választ-
juk 1 vagy akár 4 oszlopban is lát-
hatjuk folytatólagosan. Mindenestül
meg lehet jeleníteni a könyvtárat
az alkönyvtárak tartalmával együtt
egy listában is.

Commands menü
Ebben a menüben találhatók a hagyo-
mányos Szerkesztés, Másolás, Törlés,
Keresés, Könyvtár vagy link létrehozá-
sa funkciók. Bizonyos esetben hasznos
lehet az aktuális könyvtár újramoun-
tolása menüpont is. Az állomány
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tulajdonosa, illetve a hozzá
tartozó jogosultságok egy-
szerûen beállíthatók.
Létrehozhatunk tömörített
archívumokat az aktuális
vagy a kijelölt állományok-
ból. Megtaláljuk még ebben
a menüben a df és ps pa-
rancsok ablakos megvalósí-
tását. A memória és a swap
felhasználásról is kapha-
tunk adatokat.
Egy külön ablakban megje-
leníthetõ az aktuális fájl
minden adata.
Ha FTP kapcsolatot szeret-
nénk használni, akkor sincs
szükség újabb program in-
dítására. A biztonságos
csatlakozásokra nem, vi-
szont proxy kezelésre fel
van készítve. Miután min-
den szükségest letöltöttünk
az összehasonlítás funkció-
val ellenõrizhetjük, mi az
ami már meg volt.

Operations menü
Ebben a menüben találjuk
a panelek cseréje, az aktuá-
lis könyvtár újraolvasása,
a terminál ablakra váltás
funkciókat. Lehetõség van
kiválasztó, ill. kiválasztást
megszüntetõ maszkok
megadására, ha például
csak a HTML fájlokkal
szeretnénk dolgozni a to-
vábbiakban. Egyes gyakran
használt könyvtárakhoz
könyvjelzõket rendelhe-
tünk, melyekre a jobb
szélen található ikonokra
kattintva válthatunk.

Options menü 
A menü fájlt mindenki a saját ízlése,
és igénye szerint szerkesztheti. Az itt
felsorolt parancsok az F2 gomb lenyo-
mására megjelenõ listából indíthatók.
Mivel két linuxos biztosan nem
ugyanazokat a programot használja
minden fájltípus esetében, ezért ki-ki
a saját szája íze szerint állítsa be a ki-
terjesztéstõl függõen melyik alkalma-
zás induljon el. Az alapbeállítás leg-
több esetben a programhoz készült
megjelenítõ programocska.
Amennyiben az adott típushoz még
nincs társítva alkalmazás, a már társítot-
tak listája jelenik meg és abból választ-
hatunk. A Configuration menüpontban
beállítható a program kinézete, mely
mûveleteknél kérjen megerõsítést, és az
egérgombokhoz társított mûveletek.

Összefoglalás
Noha már körülbelül 1 éve nem jelent
meg új verzió, a program az alapfunk-
ciókat jól teljesíti. Amennyiben valaki-
nek problémát okoz a részleges ma-
gyarítás, neki nem ajánlom.
Elõnyõs tulajdonsága, hogy sem a Qt,
sem a GTK eljárás gyûjteményhez nem
kötõdik. Így elsõsorban azoknak ajánl-
ható akik a gépük kis teljesítménye
miatt, vagy csak mert szeretik az egy-
szerûséget nem igényelnek többet. Hiá-
nyolom a programból, hogy nem tárol-
ja a különbözõ adatbekéréseknél, illetve
a terminál részben az elõzményeket.

38 Linuxvilág

Alkalmazások

66..  áábbrraa A beépített megjelenítõ program33..  áábbrraa Az állomány tulajdonságainak beállítása

44..  áábbrraa Hasznos információk a rendszerrõl

55..  áábbrraa Minden amit egy fájlról tudni lehet

Szabolcsi Csaba
(szabolcsi@walla.com)
A Linuxot 1994-ben
ismerte meg, jelenleg
Gentoo-t használ.
Szeret olvasni és fõzni.
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