
Cursul 6

Programul de gestionare a fişierelor Total Commander

Ecranul TotalCommander este împărţit în 12 zone:

Zona I: Bara de meniu, conţinând 7 opţiuni: Files, Edit, View, Tools...
Zona II: Bara cu butoane
Zona III: Unităţile de disc
Zona IV: Listă închisă de selecţie a unităţilor de disc
Zona V: Zona indicând spaţiul libel pe unitatea de disc folosită
Zona VI: Butoane pentru saltul rapid în rădăcină sau în directorul părinte
Zona VII: Directorul curent
Zona VIII: Poziţiile tab pentru cele 5 câmpuri ale descrierii unui fişier: Name, Ext, Size, Date, Attr
Zona IX: Cele două ferestre de lucru
Zona X: Date despre fişierele selectate sau despre fişierul marcat
Zona XI: Linia de comandă
Zona XII: Taste funcţionale principale.

Zonele  I  şi  IX  sunt  prezente  în  fereastră  permanent,  din  ele  apelându-se  toate  facilităţile 
TotalCommander. Celelalte zone sunt prezente doar dacă utilizatorul solicită prezenţa lor prin meniul 
de configurare.

Zona XII este destinată obţinerii diferitelor comenzi prin intermediul tastelor funcţionale F3—F8, 
tasta fiind preciazată în faţa comenzii. Spre exemplu, F8 Delete: avem tasta funcţională F8 cu acţiunea 
“Delete” adică ştergere.

Dacă întâmpinaţi dificultăţi puteţi apela la asistenţă soft (Help) prin acţionarea tastei funcţionale 
F1. Help-ul apare ca un hipertext, adică este un document conţinând cuvinte de legătură (link-uri) prin 
activarea  cărora  (la  un clic  cu mouse-ul)  se deschide un alt  document cu explicaţii.  Astfel,  când 
cursorul mouse-ului ajunge deasupra unei opţiuni din help, acest cursor se transformă într-o mână cu 
degetul arătător indicând legătura (opţiunea).

Navigarea prin paginile de Help se face utilizând butoanele:

- Contents: revenirea în orice moment la fereastra principală Help

- Search: căutarea termenului dorit şi a paginii unde se găseşte acesta

- Back: revenire la pagina Help anterioară

- Print: listarea (tipărirea) paginii curente la imprimantă

- <<:  termenul anterior (poate fi inactiv)

- >>: termenul următor (poate fi inactiv).

Folosind cu atenţie Help-ul, utilizatorul se va obişnui rapid să lucreze cu TotalCommander şi va 
apela la Help doar în situaţii complicate.

Revenind la ecranul TotalCommander, operaţiile dorite se desfăşoară între cele două ferestre ale 
zonei  IX,  una  din  ferestre  fiind  fereastra  sursă  (sau  fereastra  activă),  iar  cealaltă  fiind  fereastra 
destinaţie. Fereastra sursă este cea care conţine în momentul respectiv cursorul, indicat prin marcarea 



(highlight)  căii  scrise în antetul ferestrei.  Mutarea cursorului între cele două ferestre se face prin 
acţionara tastei Tab sau prin clic (stânga sau dreapta)în fereastra pe care o dorim activă.

Folosirea tastelor funcţionale

Celor mai utilizate operaţii asupra fişierelor le sunt asociate tastele funcţionale F3—F8 de pe bara 
inferioară. Tastele funcţionale F1, F2 nu apar, dar au asociate funcţiile:

- Help (F1): obţinerea în orice moment a Help-ului

- Re-read Directory (F2): recitirea conţinutului din fereastra activă (acelaşi efect se obţine şi 

folosind tastele Ctrl+R).

• F3: vizualizarea fişierului selectat

• F4: editarea fişierului marcat. În modul standard editarea se face cu editorul Notepad, deci este o 

editare în modul text. Pentru a realiza editarea unui fişier de un anumit tip este suficient un dublu-
clic (cu mouse-ul) sau Enter (de la tastatură) pe fişierul respectiv; este automat lansată în execuţie 
aplicaţia ataşată fişierului şi acesta este încărcat pentru editare

• F5: copierea fişierelor selectate din fereastra sursă. În primul rând se selectează fişierele ce vor fi 

copiate;  spre exemplu,  cu un clic pe butonul  dreapta al  mouse-ului.  Apoi,  apăsarea tastei  F5 
determină copierea în folderul curent din fereastra destinaţie. Deci trebuie specificat înainte de 
copiere folderul dorit din fereastra destinaţie pentru a nu copia în altă parte!

• F6: permite redenumirea sau mutarea fişierelor selectate din fereastra sursă. Modul de acţiune al 

acestei comenzi este similar comenzii Copy. Dacă se vrea doar redenumirea fişierului curent se 
poate utiliza combinaţia de taste Shift+F6

• F7: creează un subfolder al folderului sursă

• F8: şterge fişierele (folderele) selectate.
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