Referenční karta pro Dired

Příkazy nad označenými soubory

(určeno pro Dired v GNU Emacsu 27)
Příkazy označené (DX) vyžadují dired-x

kopíruj soubor(y)
přejmenuj soubor nebo přesuň soubory
změň vlastníka souboru(ů)
změň skupinu souboru(ů)
změň přístupová práva souboru(ů)
vytiskni soubor(y)
změň název souboru(ů) na malá písmena
změň název souboru(ů) na velká písmena
smaž označené soubory
zkomprimuj nebo dekomprimuj soubor(y)
spusť info na soubor
vytvoř symbolický(é) odkaz(y)
vytvoř relativní symbolické odkazy
vytvoř pevný odkaz
prohledej soubory na regulární výraz
nahraď regulární výrazy
přelož soubory (byte-compile)
načti soubory (load-file)
spusť příkaz na soubor(y)

Spuštění a ukončení Dired
spuštění dired
spuštění dired v adresáři s aktuálním souborem
ukončení dired
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Příkazy pro přesuny
zpět na předchozí řádku
vpřed na následující řádku
nahoru na předchozí adresář
dolů na následující adresář
na další označený soubor
na předchozí označený soubor
zpět na předchozí podadresář
vpřed na další podadresář
na nadřazený adresář
jdi na první podadresář
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Označení souborů pro smazání
Odznačující příkazy mažou značku pro smazání

Příkazy pomocí myši
otevři soubor
zobraz menu
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označ soubor pro smazání
označ všechny zálohy (soubory končící na ˜)
označ všechny zálohy (auto-save)
označ různé dočasné soubory
označ číslované zálohy (končící na .˜1˜ apod.)
proveď výmaz souborů označených ke smazání
označ soubory vyhovující regulárnímu výrazu
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Okamžité akce nad soubory
otevři aktuální soubor
otevři aktuální soubor pouze pro čtení
otevři aktuální soubor v jiném okně
vytvoř nový podadresář
porovnej soubor pod kurzorem s označeným
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Příkazy s regulárními výrazy
označ soubory vyhovující regulárnímu výrazu
kopíruj označené soubory obsahující regexp
přejmenuj označené soubory vyhovující regexp
pevný odkaz
symbolický odkaz
symbolický odkaz s relativní cestou
označ pro smazání

Značení a odznačení souborů
označ soubor nebo podadresář pro další příkazy
odznač soubor nebo soubory podadresáře
zruš označení všech souborů v bufferu
označ soubory se zadanou příponou
označ všechny adresáře
označ všechny symbolické odkazy
označ všechny spustitelné soubory
invertuj označení
označ všechny soubory v aktuálním podadresáři
označ soubory vyhovující regulárnímu výrazu
změň značku na jiné písmeno
označ soubory, pro které elispový výraz vrací t
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Dired a Find
otevři v dired soubory vyhovující vzorku
M-x find-name-dired
otevři v dired soubory obsahující vzorek
M-x find-grep-dired
otevři v dired soubory podle výstupu find M-x find-dired

Nápověda
zobraz nápovědu
přehled příkazů dired

Modifikace Dired bufferu
vlož do tohoto bufferu podadresář
odstraň označené soubory z bufferu
odstraň z bufferu výpis podadresáře
znovu načti adresáře (značky se zachovají)
přepni třídění adresáře podle jména/data
uprav volby příkazu ls
obnov značky, skryté řádky apod.
skryj všechny podadresáře
skryj nebo odkryj všechny podadresáře
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