Double Commander: ďalší pomocník pri správe súborov
https://www.mikrozone.sk/news.php?item.1519

Kto by nepoznal Total Commander.... Tento pomocník značne uľahčuje prácu so súbormi v prostredí Windows, možno od kedy
existujú Windows samotné.
No exisatuje aj jemu podobný - Double Commander.
Double Commander v prostred Windows 10:

Double Commander v prostred Linux (Mint):

Pýtate sa, že načo treba ďalší správca súborov?
Dôvodov môže byť viac, mňa napadajú tieto:
- Konkurenčné riešenie. Ak Vám niekto šliape na päty, ste nútený pridať. Či už rýchlosť alebo funkcie. Skrátka zlepšiť sa. Toto
platí aj pre SW (teoreticky).
- Cena. Total Commander nie je zadarmo (ehm, áno, viem...). Double commander je (zatiaľ) free a open source.
- Linux. DC (Double Commander) pracuje aj pod Linux-om (žiadne wine)! Aj pod MacOS a FreeBSD.

Tým, že som (asi večný) bojovník s Linux-om (prisahám, snažím sa ho používať denne), hľadal som náhradu TotalCommander-a aj
pre tento systém. Niečo podobné Total commander-u - teda klasický
dvojpanelový systém, ľahko ovládateľný klávesnicou, ale
aj s podporou drag-n-drop s funckiami ktoré bežný človek každodenne potrebuje (vyhľadávanie, porovnávanie, premenovávanie,
práca s archívmi
a obrazmi médií, FTP, Samba Share ...).
Krusader, Konqueror aj Gnome Commander sú síce fajn, ale nie je to ono. Pri prepínaní práce medzi Win a Linux
(TotalCommander a Linux commander) je rozdieľ citeľný a znervózňujúci.
Double Commander toto minimalizuje.
Po nainštalovaní a zablúdení do nastavení som si nemohol nešimnúť veľmoi podobné umiestnenie jednotlivých nastavení tak ako
v TotalCommander-i.
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Autori sa snažili naozaj o čo najjednoduchší prechod na DC.
Po viacmesačnej práci v prostredí Windows aj Linux, môžem konštatovať, že mi pekne sadol. Niektoré funkcie sú síce v Linux-e
nedostupné, ale predpokladám, že je to len otázka času a budú
implementované.
Objavil som aj pár drobností, ktoré mi chýbajú, ale výhody prevyšujú. Nehľadiac na to, že sa stále jedná len o beta verziu 0.9.9
(0.9.10 sa má releasnúť 10.1.2021).
Btw, verzia 1.0.0 je naplánovaná na 31.3.2021 a vypadá to tak, že termín bude dodržaný.
Určite Vám odporúčam skúsiť ho.
A samozrejme - existuje aj v český a slovenský preklad

.
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