10 Klusjes met Total Commander
0.

Configureren van TC (Afwijkingen van de standaard)
•
Config -Opties
♦
Indeling
∗
Toon schijfknoppen (evt. 2 balken)
∗
Weergave
⇒ Hidden/System aankaarten
⇒ Toon bovenliggende dir [..] ook in hoofddirectory van de
schijf (Je krijgt dan “Deze computer “
⇒ Toon bestandsnamen als tip
Win32-achtige tips met bestandscommentaar
∗
Kleuren
⇒ Definieer kleuren per bestandstype
♦
Tabstops
∗
Weergavegrootte -> dynamisch
•
Werking
∗
Start maar 1 kopie van Total Commander
∗
Verplaats pictogram naar taakbalk wanneer geminimaliseerd.
∗
Kopieer commentaar met bestanden
♦
Wijzig/Beeld
∗
Knop interne viewer
IrfanView koppelen
♦
FTP
∗
Maak een logbestand
∗
Gebruik standaard passive mode
•
In/Uitpakken
♦
Plaats de externe packers in het pad. Beter nog maak een aparte
dir met packers en plaats die in het pad
•
Divers

1.

Vergelijk directories
•
Dir 01 - vergelijken
♦
Vergelijk de dirs
Markeren – vergelijk directories (Shift-F2)
∗
Laat ook optie:
Markeren - Nw. markeren gelijke weglaten zien
♦
Pak een zip file uit in dir1. En schoon die weer.
Links oorspronkelijke dir, Rechts de inhoud van de zip/exe file. Exefile inhoud met Ctrl-PgDn.
∗
Links actief maken. Shift-F2 vergelijkt.
∗
* Keert markering om et voila!
Kijk naar bestandsgrootte/aantal aan onderkant scherm.
Verwijderen!

•

Vergelijk bestanden
♦
Vergelijk bestanden
∗
Vergelijk purlelbl, bfd.cmd en xtra-bu.cmd

2.

Directory synchronisatie
•
Maak test directory TC\Dirsync-tc op C: en D:
•
Vul de dir op C:
•
Synchroniseer de dirs Opdracht – sync. directories
– Vinkje aan bij subdirs!
•
Wijzig en verwijder wat bestanden/subdirs op beide schijven
•
Tip: vinkje bij asymetrisch, maakt rechts gelijk aan links
(Back-up optie)

3.

Zoek dubbele bestanden
•
Prepareer een directorie met wat dubbele bestanden en vergelijk die
Opdracht – zoek bestand of ALT-F7 .
♦
Gebruik evt. TC_dubbel
•
Veel voorkomende dubbelen:
♦
Afbeeldingen
♦
Teksten
•
Selecteer de dubbelen zet ze in bestandenlijst
♦
Met Qtrl-Q inhoud bekijken
♦
Selekteer de dubbelen
daarna verplaats de geselecteerden naar een andere directorie.
of…. Verwijder deze.

4.

Zoek originele bestanden
stel je hebt foto's uit verschillende directories gehaald voor een show. Je hebt
ze op de een of andere manier verprutst en zoekt de originele weer. Hoe doe
je dat?
•
Haal uit een verzameling 5 foto’s
•
verklein alles met Iview en geef een tekst overschrijf originelen
•
Plaats nu de verprutste afbeeldingen in een andere dir (__temp) Op het
hoogste niveau van de oorspronkelijke afbeeldingen
•
Zoek dubbele bestanden (alleen naam)
•
Exporteer naar bestandenlijst
•
Wanneer het er veel zijn, gebruik de functie nieuwe markeren/gelijke
weghalen
(tussen dir met verprutsten en de bestandenlijst)
•
en verplaats de geselecteerden naar een andere directorie

5.

Splitsen/Combineren van bestanden
•
Pak eerst bestanden in. Laat zien dat een tekstbestand heel klein wordt
•
Splits naar temp dir.
♦
Verplaats origineel naar temp dir
♦
Combineer delen tot 1 geheel
♦
Vergelijk inhoud
•
Splits naar floppy (1x 720 + 1x 1.4)

6.

Opschonen temp bestanden
Zoeken naar alle *.bak, *.old, *.temp en *.tmp bestanden. Daarna parkeren of
verwijderen. Tevens legen van de windows temp directorie.
•
Zet in de Configuratie – opties - weergave op Hidden/System
•
Zoek alle *.bak *.old, *.temp en *.tmp en ~*.~* bestanden in een drive en
verwijder die.
♦
Ga naar root van drive
♦
Alt-F7 geef *.bak *.old, *.temp en *.tmp zoek en feed to list-box
♦
M.b.v. Ctrl-L de bezette ruimte laten zien (Alle selecteren)
♦
Maak print van de geselecteerde bestanden
♦
Verplaats ze naar de temp dir.
•
Maak de temp dir leeg met alle subdirs hidden files etc.
♦
Temp opzoeken
(RMK deze computer - Eigenschappen - geavanceerd omgevingsvariabelen)
♦
Doe copy past van de plek
♦
Tik in commando venster cd<spatie>plakken en Enter
♦
Laat met Ctrl-Q de inhoud zien.
let op: discription in ZIP files
♦
Verwijder alle temp-spullen
♦
Zet hidden/system weer uit.

7.

Meervoudig hernoemen
Laten zien dat je op verschillende manieren kunt hernoemen.
•
Foto’s DSC…. -> Fietsen_nnnn
•
Muziek. Artiest – nummer.
•
Foto’s Naam+org nummer
•
Plugins voor hernoemen: exif en anytag

8.

Fotoboek op het web plaatsen
Combinatie van Irfanview en TC
•
Selecteer foto’s voor het web
•
Hernoem die bestanden naar fiets-nn.jpg
•
Maak ze kleiner met iview
•
Maak een fotoboek aan met iview
•
FTP entry maken (reindejong.nl)
•
Plaats fotoboek op het web met behulp van FTP in iview.

9.

Wijzig TC-menu en maak een submenu aan
•
Plaats een commando (iView) op het menu
•
Plaats een Directorie op het menu
•
Evt. submenu maken
•
Knop hidden aan/uit toevoegen
♦
RMK werkbalk
♦
Toevoegen
♦
Opdracht: cm_SwitchHidSys onder –View♦
Icon zoeken
uit lib Misc Icons 1 – Icon library.icl
•

Evt. uitbreiden met het directorie menu (Ctrl-D)
wel alvast een Ctrl-D scherm voorbereiden

10. Folder Tabs
Laten zien dat je makkelijk een aantal dir’s in foldertabs kunt plaatsen als
alternatief voor directorie menu en dat je dit naar taak kunt aanpassen.
•
Kies configuratie – opties – Folder tabs – aanvinken “laat titel van tab
ook zien wanneer er maar één tab is”
•
Maak een tab rij (Ctrl-T) aan met temp dirs t.b.v. opruiming.
sla deze op als …….
•
Laat voorgedefineerde tabs zien. Bv. Programmering, web etc.

