
Referenčná karta pre Dired
(určené pre Dired v GNU Emacse 23)

Príkazy označené (DX) vyžadujú dired-x

Spustenie a ukončenie Dired

spustenie dired C-x d
spustenie dired v adresári s aktuálnym súborom C-x C-j (DX)
ukončenie dired q

Príkazy pre presuny

späť na predchádzajúci riadok p
vpred na nasledujúci riadok n
hore na predchádzajúci adresár <
dole na nasledujúci adresár >
na ďalší označený súbor M-}
na predchádzajúci označený súbor M-{
späť na predchádzajúci podadresár M-C-p
vpred na ďalší podadresár M-C-n
na nadradený adresár ^
choď na prvý podadresár M-C-d

Príkazy pomocou myši

otvor súbor Mouse_Button_2
zobraz menu Control-Mouse_Button_3

Okamžité akcie nad súbormi

otvor aktuálny súbor f
otvor aktuálny súbor iba pre čítanie v
otvor aktuálny súbor v inom okne o
vytvor nový podadresár +
porovnaj súbor pod kurzorom s označeným =

Označovanie a odznačovanie súborov

označ súbor alebo podadresár pre ďalšie príkazy m
odznač súbor alebo súbory podadresáre u
zruš označenie všetkých súborov v bufferi M-delete
označ súbory so zadanou príponou * .
označ všetky adresáre * /
označ všetky symbolické odkazy * @
označ všetky spustiteľné súbory * *
invertuj označenie * t
označ všetky súbory v aktuálnom podadresári * s
označ súbory vyhovujíce regulárnemu výrazu * %
zmeň značku na iné písmeno * c
označ súbory, pre ktoré elispový výraz vrací t * ( (DX)

Modifikácia Dired bufferu

vlož do tohto bufferu podadresár i
odstráň označené súbory z bufferu k
odstráň z bufferu výpis podadresára C-u k
znovu načítaj adresár (značky sa zachovajú) g
prepni triedenie adresára podľa mena/dátumu s
uprav voľby príkazu ls C-u s
obnov značky, skryté riadky a pod. C-_
skry všetky podadresáre M-$
skry alebo odkry všetky podadresáre $

Príkazy nad označenými súbormi

kopíruj súbor(y) C
premenuj súbor alebo presuň súbory R
zmeň vlastníka súboru(ov) O
zmeň skupinu súboru(ov) G
zmeň prístupové práva súboru(ov) M
vytlač súbor(y) P
zmeň názov súboru(ov) na malé písmená % l
zmeň názov súboru(ov) na veľké písmená % u
zmaž označené súbory D
skomprimuj alebo dekomprimuj súbor(y) Z
spusti info na súbore I (DX)
vytvor symbolický(é) odkaz(y) S
vytvor relatívne symbolické odkazy Y
vytvor pevný odkaz H
prehľadaj súbory – hľadaj regulárny výraz A
nahraď regulárne výrazy Q
prelož súbory (byte-compile) B
načítaj súbory (load-file) L
spusti príkaz nad súborom(mi) !

Označenie súborov pre zmazanie
Odznačujúce príkazy mažú značku pre zmazanie

označ súbor pre zmazanie d
označ všetky zálohy (súbory končiace na ˜) ~
označ všetky zálohy (auto-save) #
označ rôzne dočasné súbory % &
označ číslované zálohy (končiace na .˜1˜ a pod.) .
vymaž súbory označené na zmazanie x
označ súbory vyhovujúce regulárnemu výrazu % d

Príkazy s regulárnymi výrazmi

označ súbory vyhovujúce regulárnemu výrazu % m
skopíruj označené súbory obsahujúce regexp % C
premenuj označené súbory vyhovujúce regexp % R
pevný odkaz % H
symbolický odkaz % S
symbolický odkaz s relatívnou cestou % Y
označ pre zmazanie % d

Dired a Find

otvor v dired súbory vyhovujúce vzorke M-x find-name-dired
otvor v dired súbory obsahujúce vzorku M-x find-grep-dired
otvor v dired súbory podľa výstupu find M-x find-dired

Nápoveda

zobraz nápovedu h
prehľad príkazov dired ?
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