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Урок 43-44 

Тема уроку: Призначення, інсталяція  програм оболонок та файлових 

менеджерів. 

Мета уроку: ознайомлення з  програмами оболонок та файлових 

менеджерів. 

Матеріали уроку: 

Для роботи з файлами, папками і дисками широке поширення одержали 

програми-оболонки. Вони дозволяють у зручному режимі виконувати 

найбільше часто використовувані операції: переглядати вміст каталогу на 

дисках, переходити з одного каталогу в іншій, копіювати, переміщати і 

видаляти файли, запускати програми і т.д.; і дають широкий набір додаткових 

можливостей.  

Прикладами таких програм-оболонок є Norton Commander, Windows 

Commander, Dos Navigator і ін.  

Оскільки програми оболонки в сучасному світі використовуються 

досить рідко, то ми їх розглянемо більш поверхнево. 

Загальний вид програми FAR 

Після запуску FAR на екрані з'являються дві панелі, обмежені 

подвійною рамкою. Нижче цих панелей розташовується командний рядок, у 

який можна вводити команди ОС. Ще нижче розташовується рядок підказки 

(лінійка клавіш), що містить значення функціональних клавіш FAR. При 

натисканні клавіш Shift, Alt чи Ctrl зміст цього рядка змінюється і показується, 

що відбудеться при натисканні комбінації клавіш Shift, Ctrl чи Alt і однієї з 

функціональних. Команди з рядка підказки можна вибирати мишкою.  

Виділена панель, файл чи каталог  

На одній з панелей FAR є присутня курсорна рамка, виділена сірим чи 

іншим кольором. Така панель називається активною. Інформація про обраний 

пристрій і відкриту папку дублюється в командному рядку і над панеллю 

(обраним є пристрій (диск) W: папка 1с). Курсорну рамку можна переміщати за 

списком файлів і каталогів за допомогою клавіш керування чи курсором мишки 



і смуг прокручування. Файл чи каталог, на якому знаходиться покажчик, 

називається виділеним. Клавішею Tab чи мишею можна переміщати покажчик 

на іншу панель.  

Якщо виділити яку-небудь папку і натиснути Enter, FAR відкриє її вміст. 

У нижній частині панелі знаходиться рядок статусу. У ній відбивається 

інформація про поточний файлі (каталог) чи виділену групу. Поле Сумарна 

інформація показує кількість файлів у поточній папці і суму їхнього розміру, 

займаного на диску.  

Щоб перейти в батьківський каталог, потрібно перемістити курсорну 

рамку нагору списку на «..» і натиснути Enter, перейти в батьківський каталог 

можна також, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl+PgUp. 

 

Меню FAR (F9)  

За допомогою меню FAR можна установити найбільш зручний вид 

представлення інформації на екрані, змінити режими роботи FAR, а також 

виконати багато інших дій.  

Для виклику верхнього меню, що розкривається необхідно натиснути на 

клавішу F9. У верхньому рядку екрана з'явиться рядок, що містить пункти 

меню: Ліва, Файли, Команди, Параметри, Права.  

Для вибору потрібного пункту меню варто використовувати клавіші 



керування курсором чи маніпулятор миші. Вибравши необхідний пункт меню, 

потрібно натиснути клавішу Enter для входу в підменю. Для виходу з меню і 

підміню використовується клавіша Esc. 

Пункти меню:  

Ліва, Права (панель)  

При виборі цих пунктів можна визначити режим виведення інформації 

на лівій чи правій панелі FAR (установлюється режим панелі, формат, 

сортування файлів; включення/вимикання панелі і зміна диска). Діючі 

установки відзначені галочкою. Щоб установити чи скасувати режим, 

необхідно вибрати за допомогою клавіш керування курсором потрібний пункт і 

натиснути Enter чи натиснути виділену букву, що відповідає пункту меню. 

Найбільше часто використовуються наступні режими панелі:  

Короткий - імена файлів виводяться в три стовпчики.  

Середній - імена файлів виводяться в двох стовпчиків.  

Повний - виводяться ім'я, розмір, дата і час останньої модифікації файлу.  

Широкий - виводяться ім'я і розмір файлу.  

Детальний - виводяться ім'я, розмір, розмір після упакування, дата і час 

останньої модифікації, створення, доступу й атрибути файлу. Це 

повноекранний режим.  

Пункт Файли  

Цей пункт меню містить основні команди роботи з файлами: створення, 

перегляд, редагування, копіювання, перейменування, перенос, видалення, 

архівування, виділення й установка атрибутів.  

Пункт Команди  

Містить додатковий набір корисних команд, для здійснення пошуку 

інформації, запуску програм і швидкого переміщення по папках і файлам.  

Пункт Параметри  

За допомогою цього пункту здійснюється настроювання системних 

параметрів FAR, параметрів панелей, підтверджень, інтерфейсу й інших 

модулів. Установка чи скасування режиму здійснюється за допомогою клавіш 

Enter, Пробіл і Ctrl+Enter. 



Total Commander  

Total Commander – найпотужніший та універсальний файловий 

менеджер для Windows. 

Версія програми під Windows є умовно-безкоштовною: користувачі 

можуть вільно завантажувати її та використовувати без обмежень, але повинні 

зареєструвати або видалити протягом 30 днів. Незареєстрована версія нагадує 

користувачу про необхідність реєстрації кожного разу при запуску програми, 

але зберігає повну функціональність навіть після закінчення 30-денного 

пробного періоду. 

  

Можливості програми  

Ця програма має всі необхідні для файлового менеджера функції: 

• двохпанельний багатомовний (включаючи україномовний) 

графічний інтерфейс користувача, який можна налаштовувати; 

• панель інструментів та головне меню можуть налаштовуватися 

користувачем; 

• клавіатурні скорочення, максимально близькі до оригінальних 

Norton Commander з можливістю вільно переназначати їх, водночас підтримка 

загальноприйнятних скорочень, що діють в операційній системі Windows; 



• підтримка функції Drag&Drop; 

• вкладковий інтерфейс; 

• можливості роботи з файлами та папками (створення, 

відкриття/програвання/запуск/перегляд, редагування, переміщення, 

перейменування, копіювання, видалення, зміну атрибутів та властивостей, 

пошук файлів та призначення прав); 

• групове перейменування файлів та синхронізація каталогів (але без 

атрибутів та розширених атрибутів, як в rsync, наприклад); 

• порівнювання файлів з можливістю редагування, порівняння файлів 

з різними кодовими сторінками; 

• підтримка послідовної черги і паралельного фонового виконання 

операцій над файлами (копіювання, перенесення, видалення, робота з архівами 

і FTP); 

• журналювання файлових операцій; 

• працює з довгими (понад 255 символів, але не більше 4096) 

шляхами під NTFS; 

• робота з архівами як з підкаталогами; 

• підтримка архівів ZIP, GZ, TAR, TGZ (запаковування і 

розпаковування) та RAR, ARJ, LZH[ru], UC2, ACE (розпаковування); 

• виділення та підсвічування файлів на панелі за іменем, 

розширенням, даті і часу створення файлу та багатьох інших умовах, які 

можуть бути розширені плагінами; 

• командний рядок для простого запуску програм з параметрами; 

• розширений пошук файлів, включаючи пошук тексту в назві файлу, 

всередині файлу, пошук файлів за датою, властивостями, розміром, шаблонами 

тощо; підтримується пошук файлів у архівах; 

• підтримуються регулярні вирази при пошуку файлів (в іменах та у 

вмісті) у внутрішньому переглядачі, груповому перейменуванні файлів, діалозі 

вибору виділення файлів і фільтрах, але сильно обмежені (підтримується мало 

конструкцій, є обмеження на довжину виразу), пошук в переглядачі по 

регулярному виразу ускладнений; 



• вбудований переглядач файлів, в тому числі мультиків і графічних; 

• вбудований FTP-клієнт з можливостями скачувати/закачувати 

файли в декілька потоків, шукати файли на FTP-серверах (починаючи з 7 

версії), з докачкою, підтримкою www-проксі при роботі з FTP та підключення-

скачування-відключення в заданий час до заданого FTP; 

• UUE/MIME/XXE[en] кодування/декодування і 

розрізання/склеювання довгих файлів; 

• підрахунок і перевірка контрольних сум (CRC32, MD5, SHA1); 

• можливість тимчасового підвищення рівня привілеїв; підтримка 

механізму User Account Control у Windows Vista/7/8; 

• природна (англ. native) підтримка портативного режиму роботи (без 

інсталяції), підтримка U3 флеш-накопичувачів; 

• розширення функціональності програми з допомогою скриптів 

(PowerPro[ru], AutoHotKey) та додаткових модулів — плаґінів: 

o архіваторних — для підключення до Total Commander зовнішніх 

програм-архіваторів (використовуються для розпакування визначених типів 

файлів, зазвичай архівних форматів; деякі архіваторні плаґіни також 

дозволяють створювати нові архіви підтримуваного типу і модифікувати 

існуючі архіви) або псевдо-архіваторів, що використовуються для (наприклад) 

створення переліку усіх файлів певного каталогу і запису його до файлу, або 

псевдо-розархіваторів, наприклад, для виділення з відеофайлу музики чи 

певних кадрів; 

o плаґінів файлової системи — доступні через панель Мережевого 

оточення. Вони звичайно забезпечують доступ до якихось частин вашого 

комп'ютера, куди немає доступу через імена дисків, або до віддалених систем. 

Наприклад, це можуть бути плаґіни для доступу до пристою Windows CE або 

PocketPC, підключеному до вашого комп'ютера; або віддалених Web-серверів 

за HTTP-протоколом, щоб звантажити файли повним списком; або файлової 

системи ОС Linux або поштового сервера. 

o плаґіни внутрішньої програми перегляду відображають спеціальні 

типи файлів у вбудованому переглядачі, а також на панелі швидкого перегляду. 



За допомогою таких плаґінів можна, наприклад, переглядати файли DBF[ru], 

XLS, DOC, PDF тощо; 

o інформаційні плаґіни — призначені для вирішення декількох задач: 

пошук за специфічними властивостями і інформацією про вміст файлів, 

відображення цієї інформації в файлових списках і використання її в 

інструменті групового перейменування для додання до імені файлу (теги 

MP3,EXIF[ru], інші атрибути файлу); 

 

Дайте письмову відповідь на запитання: 

1.    Для чого використовуються програми-оболонки? 

2.    Опишіть основні особливості інтерфейсу Total Commander. 

3.    Назвіть основні функції та можливості програми Total Commander. 

4.    Як можна розширити функціональні можливості програми Total 

Commander? 

УВАГА! Законспектувати та дати відповіді на питання 

Роботу надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я 


