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Оболонки операційної системи FAR Manager та Windows Commander. 

 

Оболонки операційних систем це програми, які спрощують процедуру 

спілкування користувача з комп’ютером. Скажімо громіздка в MS-DOS 

команда копіювання файлів в оболонках операційної системи зводиться до 

натискання однієї функціональної клавіші «F5». Раніше дуже пoпулярною 

оболонкою була програма Norton Commander, яку сьогодні замінила ідентична 

за дизайном, але ширша за можливостями програма FAR Manager. Ще однією 

популярною програмою, котра має ідентичні функції, але відрізняється за 

дизайном є програма Windows Commander (Total Commander). Загальний 

вигляд вікон обох програм представлено на рис. 2.1.а. та 2.1.б:   

 

 
Рис. 2.1.а. Загальний вигляд вікна прорами FAR Manager 

 

З першого погляду можна зауважити що структура екрану в обох програмах 

однотипна і відрізняється в основному графічним дизайном. Надалі розглад 

оболонок операційної системи буде здійснюватись на прикладі FAR Manager.  
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Рис. 2.1.б. Загальний вигляд вікна прорами Total Commander 

 

Структура вікна програми.  

Якщо розглядати структуру з верху до низу, то 95% екрану займають дві 

панелі, котрі відповідають двом директоріям. В самому верху панелей 

приведено шлях до цих директорій: з ліва це C:\My Documents\greg\dyst_navch, 

а з права – коренева директорія С:\. Даілі основну площу займає  перелік вмісту 

директорії, який може бути як з детальною інформацією про файли та 

піддиректорії: їх ім’я та розширення, розмір, дата та час створення чи 

останнього редагування (ліва панель), або містити просто звичайний перелік 

об’єктів. Слід звернути увагу на те, що FAR Manager на відміну від Norton 

Commander підтримує довгі імена файлів стоврені в середовищі Windows. Ще 

одною особливістю FAR Manager є те що директорії та файли певні групи 

файлів з різними розширеннями можуть відрізнятись кольором шрифту. У 

випадку не кореневої директорії на початку завжди знаходиться символ 

наддиректорії «..». Далі йде так званий РЯДОК СТАНУ в якому міститься 

інформація про об’єкт на котрий наведений курсор, прот групу виділених 

об’єктів. Під панелями міститься командний рядок MS-DOS, текст в якому має 
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ідентичний вигляд як і в самій оперативній системі. В самому низу вікна 

програми FAR Manager розташовані команди головнгого меню, котрі 

відповідають функціональним клавішам від F1 до F10. 

 

Переміщення курсору в FAR Manager. 

Усі команди, котрі виконуватимуться з окремими файлами чи 

директоріями стосуватимуться тих об’яктів на яких знаходиться курсор FAR 

Manager – прямокутник іншого кольору. Для переміщення курсору в межах 

панелі використовують клавіші переміщення курсора: «↓», «→», «↑», «←», 

«Home», «End»,  «PgUp», «PgDown». Усі ці переміщення стосуються 

переміщення в межах однієї директорії. Для переходу курсора між лівою та 

правою панелями (між двома різними директоріями) використовують клавішу 

«Tab». Окремо слід розібрати команди переміщення з диску на диск та в 

піддиректорію та наддиректорію. Для переходу з диска на диск 

використовуються комбінації клавіш «Alt» + «F1» для лівої панелі та «Alt» + 

«F2» для правої панелі. Обидві комбінації клавіш викликають діалогове вікно 

(рис. 2.2.) в якому за допомогою клавіш «↓» та «↑» вибирають необхідний диск. 

 

 
Рис. 2.2. Діалогове вікно для зміни диску. 

 

Для переходу в піддиректорію потрібно навести курсор на назву відповідної 

піддиректорії і натисеути клавішу «Enter». Для переходу в наддиректорію 

курсор слід навести на символ наддиректорії «..» і також натиснути «Enter». 

 



 2.4

Команди головного меню 

F1 «Help» – натискання цієї функціональної клавіші викликає довідкове меню в 

якому приведений опис роботи FAR Manager англійською мовою. 

F2 UserMn – викликає так зване меню користувача, в котрому зібрано доступ до 

найбільш часто використовуваних програм. 

F3 View – здійснює перегляд вмісту файлу (відповідає команді MS-DOS 

«type»). Слід бути свідомим того, що якщо що переглядаючи файли створені 

програмами типу Word Ви побачите не звичний текст а закодоване зображення 

(рис. 2.3.): 

 

 
Рис. 2.3. Вигляд екрану під час перегляду файлу створеного редактором Word 

за допомогою команди View (F3). 

 
F4 Edit – команда редагування файлу. На перший погляд її дія схожа до 

команди «View», однак основна відмінність в тому, що тепер файл можна не 

лише подивитись, але й відредагувати в тому місці де знаходиться курсор. 

Після того як будуть внесені зміни у файл їх потрібно зберегти натискаючи 

клавішу «F2» (команда «Save»). Якщо Ви забули записати зміни це не страшно, 

оскільки виходячи з режиму редагування файлу або через натискання клавіші 

«Esc», або «F10» (команда «Quit») програма FAR Manager покаже наступне 

повідомлення (рис. 2.4.): 
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Рис. 2.4. Діалогове вікно для збереження змін після редагування файлу. 

 

В якому можна вибрати один з трьох варіантів: «зберегти», «не зберігати», 

«продовжити редагування». Ще однією дуже важливою можливістю виходу з 

режиму редагування файлу є зберігання редагованого файлу під новою назвою 

(це особливо корисно, якщо для роботи потрібно використовувати якийс 

шаблон в котрий вносяться незначні зміни). Для цього після завершення 

редагування слід натиснути комбінацію клавіш «Shift» + «F2» (команда «Save 

As») – на екрані з’явиться діалогове вікно в якому слід вказати нову назву 

файлу замість старої (рис. 2.5.) 

 

 
Рис. 2.5. Діалогове вікно зберігання файлу під новою назвою 

 

F5 Copy – здійснює копіювання файлу (відповідник аналогічної команди MS-

DOS). Для копіювання необхідно лише навести курсор на файл чи директорію 

які мають скопіюватись і простежити щоб на сусідній панелі була відкрита саме 

та директорія куди має копіюватись файл чи директорія. Після натискання 

клавіші «F5» на екрані з’явиться вікно (рис. 2.6.) в якому буде вказано шлях 

копіювання файлу і необхідно буде лише натиснyти клавішу «Enter». Звичайно 

що у FAR Manager також є можливість копіювати з одночасним 

переіменовуванням. Для цього після натискання клавіші «F5» в діалоговому 

вікні, аналогічно як в MS-DOS слід в кінці шляху дописати нову назву файлу, 

єдине на що слід звернути увагу, це на активізацію шляху, натисканням клавіші 
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«→». Лише після цього можна дописувати нову назву файлу. Якщо цього не 

зробити, то нова назва перепишеться поверх шляху і результатом буде копія 

файла під новою назвою у вихіджній директорії. 

 

 
Рис. 2.6. Діалогове вікно ковіювання файлу 

 

F6 RenMov – В FAR Manager ця команда об’єднує дві команди MS-DOS: 

переіменування і переміщення. Діє вона аналогічно як і копіювання і також 

після її натискання з’являється ідентичне діалогове вікно (рис. 2.7.) 

 

 
Рис. 2.7. Діалогове вікно переіменування чи переміщення файлу 

 

Тепер, для того щоб перемістити файл, достатньо натиснути клавішу «Enter», а 

для переіменовування потрібно вказати нову назву файла, котра запишеться 

поверх шляху, і також натиснути клавішу «Enter». Як і в MS-DOS є можливе 

переміщення файлу з одночансим пререіменовуванням і здійснюється воно 

аналогічно копіюванню. 

F7 MkFold – Створення нової директорії (оскільки FAR Manager працює в 

середовищі Windows, то й директорію він називає папкою «Folder»). Після 

натискання клавіші «F7» з’являється діалогове вікно (рис. 2.8.) в якому слід 

лише вказати назву нової директорії та натиснути клавішу «Enter»: 
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Рис. 2.8. Діалогове вікно створення нової директорії 

 

F8 Delete – Видалення файлів та директорій. На відміну від MS-DOS в FAR 

Manager файли та директорії стираються одною командою, до тогож директоріїї 

попередньо не потрібно очищати від файлів. Ще однією відмінністю від MS-

DOS є те що видалення навіть одного файлу відбувається лише після 

перепитування у формі діалового вікна (рис. 2.9.) і видалиться файл лише після 

натискання клавіші «Enter»: 

 

 
Рис. 2.8. Діалогове вікно видалення файлу 

 

У випадку видалення директорій навть після підтвердження видалення 

з’являється ще одне діалогове вікно в якому слід або ще раз підтвердити 

команду видалення або ж її змінити чи відволати (рис. 2.9.): 

 

 
Рис. 2.9. Діалогове вікно видалення директорії 

 

F9 ConfMn – здійснює перехід у верхнє конфігураційне меню, деякі команди з 

якого дуде розглянуто далі. 

F10 Quit – вихід з програми FAR Manager. 

Додатково до перерахованих команд можна додати команду створення нового 

файлуяка реалізується комбінацією клавіш «Shift» + «F4». З’являється 
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діалогове вікно (рис. 2.10.) в яке потрібно ввести назву нового файлу і після 

натискання клавіші «Enter» можна вводити текст файлу. Вихід з режиму 

редагування аналогічний як описано для команди «Edit». 

 

 
Рис. 2.10. Діалогове вікно створення нового файлу 

 
Робота з групами файлів. 

Для виділення групи файлів для їх наступного копіювання, переміщення 

чи видалення FAR Manager має більше можливостей ніж значки глобальної 

заміни «?» та «*» в MS-DOS. Найпростіший спосіб виділення кількох файлів чи 

директорій це натискання клавіші «Insert» при перебуванні курсора на 

відповідному об’єкті. Звичайно можна користуватись і згаданими значками 

глобальної заміни. Для цього слід натиснути клавішу «+» з цифрової клавіатури 

після чого з’явиться діалогове вікно в якому можна вказати критерії вибору 

файлів: 

 
Натискання клавіші «–» цифрової клавіатури викликає аналогічне вікно 

для зняття виділення з файлів: 

 
Ще одним варіантов виділення файлів є так зване інвертивне виділення, 

яке активізується клавішею «*» цифрової клавіатури. Результатом дії цієї 

команди є те що виділені файли стають невиділеними а невиділені видвленими. 

Це особливо є ефективним коли потрібно видилити всі файли в директорії крім 

одного (на приклад після створення архіву): цей один файл спочатку 

виділяється дією клавіші «Insert», а потім клавішею «*» цифрової клавіатури 

виділяємо решту файлів в директорії одночасно знімаючи виділення з 

потрібного файлу.  
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Варто звернути увагу що під час виділення групи файлів в рядку стану 

завжди вказується кількість виділених файлів та їхній загальний розмір: 

 
 

Деякі команди верхнього меню. 

Паралельно з розглядом деяких команд верхнього меню слід зауважити 

що вони будуть повторюватись і в модифікованих командах нижнього меню 

при натисканні клавіш-модифікаторів «Alt», «Ctrl» та «Shift»: 

 

 

 
Пошук файлів.  

Запускається на виконання комбінацією клавіш «Alt» + «F7» (команда 

«Find»). Як результат з’являється наступне діалогове вікно (рис. 2.11.) в якому 

вказуються параметри пошуку:  

 

 
Рис. 2.11. Діалогове вікно пошуку файлу 

 

Для пошуку файлів достатньо вказати і частину імені файлу, тоді FAR 
Manager знайде усі файли, котрі мають цей фрагмент в своїх іменах. Також 
можна модернізувати пошук, вказавши фрагмент тексту який міститься 
всередині файлу та по можливості уточнивши місце де цей файл потрібно 
шукати. Щоб вказати ті чи інші параметри по діалоговому вікні можна 
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переміщати курсор за допомогою клавіш «↓» та «↑» а необхідні варанти 

виділяти натискаючи клавішу «пробіл». Для прикладу наведено результат 
пошуку файлу з фрагментом імені «соор» починаючи з кореневої директорії 
диску С (рис. 2.12.): 
 

 
Рис. 2.12. Діалогове вікно з результатом пошуку файлу 
 

Потрібний файл можна вибрати стрілками «↓» та «↑» і після того слід 
вибрати команду «Go to» за допомогою клавіші «Tab» і натиснути клавішу 
«Enter». FAR Manager перенесе курсор у відповідну директорію на шуканий 
файл. 
 

Пошук директорій.  
Запускається на виконання комбінацією клавіш «Alt» + «F10» (команда 

«Tree»). Як результат з’являється діалогове вікно в якому зображене дерево 
директорій відповідного диску і поле вводу куди вписується назва шуканої 
директорії (рис. 2.13.). FAR Manager здійснює пошук директорії автоматично 
при введені назви і може відшукати по кількох перших символах: директорію 
«poster» було знайдено за трьома першими символами. Після того як директорія 
знайдена потрібно лише натиснути клавішу «Enter».  
В програмі Total Commander для пошуку файлів та директорій 
використовується одна і та ж команда «Search» з головного меню «Commands» 
котра викликається також комбінацією клавіш «Alt» + «F7», котра відкриває 
наступне діалогове вікно (рис. 2.14.) в якому на різних закладках вибирають 
параметри пошуку. 
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Рис. 2.13. Діалогове вікно пошуку директорії 

 

 
Рис. 2.14. Діалогове вікно пошуку файлів та директорій в Totl Commander 

 
Сортування файлів. 

Можливі способи сортування файлів та використання відповідної 

функціональної клавіші з клавішою-модифікатором «Ctrl» добре видно з 

фрагменту верхнього меню (рис. 2.15.): 

 

 
Рис. 2.15. Параметри сортування файлів 
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Найчастіше з цього переліку використовуються перших п’ять (за іменем, 

за розширенням, за часом останньої модифікації, за розміром, не сортовані) що 

відповідає таким же параметрам сортування і комбініціям клавіш як і в 

програмі Total Commander (група команд з головного меню «View») (рис. 2.16.) 

 

 
Рис. 2.16. Параметри сортування файлів в Total Commander 

 

В Total Commander є ще швидший спосіб сортування файлів: достатньо 

клацнути курсором миші по одному із заголовків стовпців відповідної панелі і 

файли з директоріями розсортуються по цій характеристиці. Повторне клацання 

курсором миші приведе до зміни напряму сортування (з більшого до меншого 

на з меншого до більшого і навпаки): 

 
 

Архівування та розархівовування файлів. 

Досить часто перед користувачем стоїть завдання заархівувати файли з 

метою зменшення їх розміру або створення одного файлу з багатьох для 

пересилки електронною поштою. Звичайно потім ці файли потрібно 

розархівовувати. Для цього служать спеціальні програми-архіватори серед яких 

досить популярним є WinZip, який інтегрований в середовище Windows а також 

відповідно і FAR Manager та Total Commander.  

Для архівування файлів в FAR Manager використовують комбінацію 

клавіш «Sfift» + «F1» (команда «Add») яка викликає на екран наступне 

діалогове вікно (звичайно що при цьому курсор має бути наведений на 

відповідний файл чи директорію, або має бути виділена група файлів) (рис. 

2.17.) 
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Рис. 2.17. Діалогове вікно архівування файлів 

 

В цьому діалоговому вікні вибираються параметри архівування а також 

програма-архіватор (команда «Select archiver») (рис. 2.18.) 

 

 
Рис. 2.18. Діалогове вікно вбору програми архіватора 

 

Після чого командою «Add» розпочинається процес архівування.  

Для розархівовування файлів служить комбінація клавіш «Shift» + «F2» 

команда «Extract» котра викликає наступне діалогове вікно (рис. 2.19.): 

 

 
Рис. 2.19. Діалогове вікно розархівовування файлів 
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Аналогічні команди архівування та розархівовування файлі в Total 

Commander викликаються іншими комбінаціями клавіш. Для архівування 

файлів використовується комбінація клавіш «Alt» + «F5» команда «Pack» з 

групи головного меню «Files», котра викликає наступне діалглве вікно (рис. 

2.20.) в якому вибирається програма-архіватор та параметри архівування (тут 

відсутність зірочки біля архіватора Zip чітко вказує на його інтегрованість в 

середовище Windows). 

 

 
Рис. 2.20. Діалогове вікно архівування файлів в Total Commander. 

 

Для розархівовування файлів використовується комбінація клавіш «Alt» + 

«F9» команда «Unpack specific files» з групи головного меню «Files». В 

діалоговому вікні (рис. 2.21.), котре викликається цією командою кількість 

параметрів до вибору значно менша і основним є шлях до директорії в котру 

потрібно розархівовувати файли: 

 

 
Рис. 2.21. Діалогове вікно розархівовування файлів в Total Commander. 
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Зняття панелей FAR Manager 

Бувають випадки коли старі розрахункові прорами, котрі не працюють в 

середовищі Windows після свого виконання показують результат в режимі MS-

DOS. Щоб прочитати з екрану комп’ютера відповідну інформацію потрібно 

зняти панелі з екрану і це можна зробити за допомогою комбінації клавіш 

«Ctrl» + «o», або почергово знімаючи ліву і праву панелі комбінаціями клавіш 

«Ctrl» + «F1» та «Ctrl» + «F2», команди «Left» та «Right», відповідно. 

 

Формат представлення файлів 

На двох перших рисунках, на котрих представлено загальний вигляд 

вікон програм FAR Manager та Total Commander можна було звернути увагу на 

те, що на лівій та правій панелі перелік вмісту директорій представлено у 

різному вигляді. Можливі й інші варіанти представлення інформації на панелях 

обидвох програм-оболонок і вони є різними в програмах FAR Manager та Total 

Commander. 

Для зміни вигляду відповідних панелей в FAR Manager використовують 

команди «Left» та «Right» верхнього меню, котре викликається 

функціональною клавішею «F9». Меню цих команд з відповідними 

комбінаціями клавіш, котрі їм відповідають представлено на рисунку 2.22. 

 

 
Рис. 2.22. Діалогове вікно вибору представлення інформації про файли. 
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В Total Commander аналогічні зміни представлення інформації на панелях 

реалізуються командами групи гловного меню «Show» (рис. 2.23.) 

 

 
Рис. 2.20. Діалогове вікно вибору представлення інформації про файли в Total 

Commander. 

 


