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3.1.3  Mappen en bestanden 
 
Een map, bestand of een archief openen gebeurt door erop te dubbelklikken of met de 
toetscombinatie [ CTRL ] + [ PgDn ]. 
Ook een programma starten kan door erop te dubbelklikken. 
 
Een nieuwe map of submap aanmaken doe je door met de cursor in de root van een drive, 
in een map of in een archiefmap te gaan staan. 
Daarna druk je op de functietoets [ F7 ] of in de onderste balk op de desbetreffende knop. 
 
 
Automatisch wordt de huidige map 
voorgesteld. 
Geef nu de gewenste naam van de 
nieuwe map in en klik op OK. 

 
In de naam kunnen ook bepaalde 
tekstvervangers gebruikt worden. Een 
lijst van de meeste tekstvervangers is 
te vinden in Bijlage D. 
 
Meerdere mappen tegelijk aanmaken 
kan door de verschillende mapnamen 
te scheiden met een verticaal 
streepje ( | ). 
 
 
 

 
Submappen aanmaken samen met de hoofdmap kan door de pad-onderdelen te scheiden 
met een backslash ( \ ). 

Om bestanden te zoeken in de 
weergegeven bestandslijst kunnen we de 
optie snelzoeken gebruiken 
Het venstertje ‘Snelzoeken’ starten we 
door de toetscombinatie [ CTRL ] + [ S]  
of door [ CTRL ] + [ ALT ] + de eerste 
zoekletter. 
Bij elke extra ingegeven letter springt de 
cursor naar de eerste bestandsnaam die 
aan de volledige voorwaarde voldoet. 
Ook het gebruik van jokers is toegelaten. 
Het zoekveld leegmaken doen we met  
[ CTRL ] + [ Y] of [ CTRL ] + [ Z]. 
Met [ CTRL ] + [ INS] (numeriek) kopiëren 
we de zoektekst in het clipbord. 

 
Met de Filter knop achteraan het zoekveld kunnen we de weergegeven bestandsnamen 
beperken tot deze die aan de 
voorwaarden voldoen. 
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13  Controleren van bestanden 
 

13.1  Inhoud van bestanden vergelijken 
 
Wanneer we over twee verschillende versies van bestanden beschikken kunnen we deze 
versies ook op inhoud met elkaar vergelijken. 
Uiteraard gaat een echte vergelijking slecht op voor tekst-gerelateerde bestanden. 
Bestanden met een gecodeerde of opgemaakte inhoud zijn veel minder goed te vergelijken. 
In dat laatste geval kan de opdracht wel dienen om vast te stellen dat het inderdaad over 
twee verschillende versies gaat. 
 
Bestanden vergelijken doen we door middel van een speciaal venster Inhoud vergelijken 
dat we starten via het menu Bestand en het item Vergelijken op inhoud… 
 
In de mate van het mogelijke zal Total Commander proberen de twee deelvensters 
automatisch in te vullen met de juiste bestanden en/of mappen, maar in heel veel gevallen 
zullen we zelf moeten aangeven wat er met elkaar moet vergeleken worden. 
 

 
Het venster bestaat dus uit een linker- en rechterpaneel.  Voor beide panelen 
kunnen we opgeven welk bestand er moet gebruikt worden. 
 
Met de toetscombinatie [ CTRL ] + [ U ] kunnen we de inhoud van het linker- en 
rechterpaneel verwisselen. Bij een geschikte muis kan men naar links of rechts te scrollen 
met muiswieltje. 
 
Rechts vinden we nog enkele extra opties: 

− Hoofdlettergevoelig 
o bepaalt of er bij het vergelijken rekening moet gehouden worden met het 

verschil tussen hoofd- en kleine letters. 

− Binair 
o zal de bestandsinhoud weergeven in hexadecimale vorm. 

 
Normaal zal Total Commander automatisch 
herkennen welke karaktercodering er 
gebruikt is in het bestand.  In de meeste 
gevallen zal dit ASCII of Unicode zijn. 
In tegenstelling tot ASCII dat alleen Engels 
en West-Europese talen ondersteunt, kan 
Unicode gebruikt worden voor alle gebruikte 
schriften (zoals Latijn en Chinees). 
Moest Total Commander deze herkenning 
niet automatisch kunnen uitvoeren dan is dit 
manueel aan te passen via de knop ANSI<->ANSI. 
 
Hier kunnen we voor het linker- en rechtervenster afzonderlijk het type van codering 
aangeven. 
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Van zodra we de knop Wijzigingsmodus selecteren worden ook de knoppen Kopiëren ->, 
Kopiëren <-, Ongedaan maken en Bewaren actief. 
De kopieerknoppen worden gebruikt om tekst van links naar rechts of andersom te kopiëren. 
 
De optie Alle verschillen tonen, met extra tekstregels markeert alleen lijnen die ofwel 
verschillen tussen de twee bestanden of die werden veranderd door de interne editor.  
De functie kan andere lijnen boven en onder het verschil tonen om de context te begrijpen. 
Standaard worden er twee lijnen boven en onder getoond. Dit is echter aan te passen. 
Deze optie is niet beschikbaar in wijzigingsmode. 
 

 
Onderaan kan een tweeregelig vergelijkingsvak weergegeven worden met de toets [F9]. 
 
 

13.2  De ongewijzigde inhoud van bestanden garanderen 
 
Bij overdracht van bestanden over een netwerk, Internet of beschrijfbare media kan er altijd 
iets mislopen tijdens de schrijf- of transporttransactie.  Wanneer we 100% zekerheid willen 
hebben dat het bestand identiek blijft aan het origineel moeten we dit voorzien van een CRC 
(Cyclic Redundancy Check) code. 
Het komt erop neer dat er bij het schrijven van de gegevens ook nog een berekende 
controlegetal wordt opgeslagen. 
Bij het lezen wordt dit controlegetal opnieuw berekend en vergeleken met de opgeslagen 
waarde.  
 
Met Total Commander kan men deze CRC-waarde berekenen via het menu Bestand en het 
item Checksum bestand(en) maken. De berekende waarde wordt opgeslagen in een 
afzonderlijke bestandje van het type SFV (Simple File Verification).  
Dit bestandje sturen we mee met het originele bestand. 
De bestemmeling kan de echtheid van het bestand nu controleren via het menu Bestand en 
het item Checksums verifiëren  of via een andere externe utility. 
 

 
 
 


	Inhoudstabel
	1  Inleiding
	1.1  Downloaden
	1.2  Installatie
	1.3  Instellingen voor het eerste gebruik
	1.4  Nederlandstalige versie
	1.5  Controleren of u de recentste versie gebruikt
	1.6  Upgrade van vorige versie
	1.7  Opstarten als administrator

	2  Opbouw van het programmavenster
	2.1  Overzicht
	2.2  Onderdelen
	2.2.1  Menubalk
	2.2.2  Knoppenbalk
	2.2.3  Schijfknoppen
	2.2.4  Schijfselectielijst
	2.2.5  Vrije ruimte en totale schijfruimte
	2.2.6  Navigatieknoppen
	2.2.7  Folder tabbladen
	2.2.8  Huidige directory
	2.2.9  Tabstop kopregel
	2.2.10  Bestandsvenster
	2.2.11  Aantal gemarkeerde bestanden
	2.2.12  Opdrachtregel
	2.2.13  Functietoetsenbalk
	2.2.14  Snelknop Windows locaties (Kruimelspoor knop)
	2.2.15  Verticale werkbalk
	2.2.16  Opmerkingen


	3  Eenvoudige bewerkingen
	3.1  De inhoud van een schijf, map of (tekst)bestand opvragen
	3.1.1  Netwerken
	3.1.2  De deelvensters
	3.1.3  Mappen en bestanden

	3.2  Selecteren van bestanden en mappen
	3.2.1  Selecteren van één of meerdere bestanden of mappen
	3.2.2  Bepaalde types permanent selecteren

	3.3  Kopiëren en verplaatsen van bestanden en mappen
	3.3.2  Standaard Windows werkwijze
	3.3.3  Kopiëren
	3.3.4  Dupliceren
	3.3.5  Verplaatsen
	3.3.6  Mogelijkheden in geval van dubbels
	3.3.7  Onderbreken van opdrachten
	3.3.8  Gebruik van opdrachtuitvoering op de achtergrond
	3.3.9  Gebruik van de wachtrij

	3.4  Hernoemen van bestanden of mappen
	3.4.1  Standaard Windows methode
	3.4.2  Total Commander methode

	3.5  Wissen en terugplaatsen van bestanden of mappen
	3.5.1  Wissen
	3.5.2  Terugplaatsen
	3.5.3  Windows prullenbak leegmaken

	3.6  Inpakken en uitpakken van bestanden of mappen
	3.6.1  Inpakken of ‘Zippen’
	3.6.2  Uitpakken of ‘Unzippen’
	3.6.3  In- en uitpakken via het de deelvensters
	3.6.4  Bestanden in een archief bijwerken

	3.7  Bestandsextensies verbinden
	3.7.1  Algemeen verbinden
	3.7.2  Enkel voor Total Commander verbinden

	3.8  Bekijken en bewerken van tekstbestanden
	3.8.1  Bekijken
	3.8.2  Snel bekijken
	3.8.3  Bewerken

	3.9  Nieuwe tekstbestanden
	3.9.1  Een nieuw tekstbestand maken

	3.10  Attributen van bestanden wijzigen

	4  Zoekopdrachten
	4.1  Zoeken naar bestanden
	4.1.1  Het tabblad: Algemeen
	4.1.2  Het tabblad: Geavanceerd
	4.1.3  Het tabblad: Laden/Bewaren
	4.1.4  Het tabblad: Plug-ins

	4.2  Zoeken naar de inhoud van bestanden
	4.2.1  De meest gebruikte opties
	4.2.2  Bijna niet gebruikte opties
	4.2.3  Enkele speciale tekens

	4.3  Mappen overslaan
	4.4  Resultaten van de zoekactie

	5  Hernoemen van reeksen bestanden
	5.1  Inleiding
	5.2  Meerdere bestanden achtereenvolgens hernoemen
	5.3  Volledige reeksen bestanden hernoemen
	5.3.1  Multi-Rename Tool
	5.3.2  Naam of extensie vervangen
	5.3.3  Toevoegen speciale velden
	5.3.4  Toevoegen van een teller
	5.3.5  Gedeelte van een naam behouden
	5.3.6  De naam uitbreiden
	5.3.7  Toevoegen van een extra gegeven uit een ‘Contents’ Plug-In
	5.3.8  Zoeken en vervangen
	5.3.9  Wijzigen kleine- en hoofdlettergebruik
	5.3.10  Uitvoeren van de aanpassingen
	5.3.11  Verplaatsen van de hernoemde bestanden
	5.3.12  Herstellen van uitgevoerde aanpassingen
	5.3.13  Bewaren en opnieuw oproepen van aanpassingsinstellingen


	6  Mappen weergeven
	6.1  Total Commander venster
	6.1.1  Basiswerkwijze
	6.1.2  Via de balk ‘Huidige directory’

	6.2  Geschiedenis
	6.2.1  De knop geschiedenis
	6.2.2  Bladeren door de historiek

	6.3  Deelvensters gelijkzetten
	6.4  Deelvensters wisselen
	6.5  Windows locaties
	6.6  De map: Bureaublad

	7  Directoryfavorieten
	7.1  Inleiding
	7.2  Eenvoudig beheren van de favorietenlijst
	7.2.1  Mappen aan de favorieten toevoegen
	7.2.2  Mappen uit de favorieten verwijderen

	7.3  Gebruik van het configuratievenster
	7.4  Andere opdrachten gebruiken in de favorietenlijst
	7.4.1  Interne opdrachten gebruiken
	7.4.2  Externe opdrachten gebruiken

	7.5  FTP-verbindingen gebruiken in de favorietenlijst

	8  Folder Tabs
	8.1  Inleiding
	8.2  Werken met tabbladen
	8.2.1  Nieuw tabblad aanmaken
	8.2.2  Wisselen tussen tabbladen
	8.2.3  Tabbladen verplaatsen
	8.2.4  Tabbladen sluiten

	8.3  Instellingen van tabbladen aanpassen
	8.3.1  Instellingen geldig voor alle tabbladen
	8.3.2  Individuele instellingen voor tabbladen


	9  Knoppenbalk personaliseren
	9.1  Inleiding
	9.2  Knoppen bewerken
	9.2.1  Inleiding
	9.2.2  Knoppen toevoegen
	9.2.3  Knoppen wijzigen
	9.2.4  Knoppen verwijderen
	9.2.5  Scheidingstekens aanbrengen
	9.2.6  Knoppen verplaatsen

	9.3  Meerlijnige werkbalken
	9.3.1  Inleiding
	9.3.2  Regelovergang invoegen

	9.4  Subbalken toevoegen
	9.4.1  Inleiding
	9.4.2  Weergave van subbalken
	9.4.3  Subbalken toevoegen
	9.4.4  Naar subbalken verwijzen
	9.4.5  Wisselen tussen werkbalken

	9.5  Knoppen snelmenu

	10  Het menu Start
	10.1  Inleiding
	10.2  Gebruik van het configuratievenster
	10.2.1  Menu-items toevoegen
	10.2.2  Menu-items wijzigen
	10.2.3  Menu-items verwijderen
	10.2.4  Menu-items verplaatsen
	10.2.5  Menu-items van naam veranderen
	10.2.6  Submenu’s toevoegen
	10.2.7  Sneltoetsen


	11  Commentaar
	11.1  Standaard informatie
	11.2  Extra informatie
	11.2.1  Bijwerken van commentaar
	11.2.2  Bijkomende instellingen


	12  Weergave van de bestandsvensters
	12.1  Standaardweergave types
	12.1.1  Lang
	12.1.2  Kort
	12.1.3  Commentaar
	12.1.4  Voorbeeldweergave
	12.1.5  Boom
	12.1.6  Afzonderlijke boom
	12.1.7  Subdirectory’s in detail weergeven
	12.1.8  Enkel de selectie weergeven

	12.2  Aangepaste kolommen
	12.2.1  Inleiding
	12.2.2  Nieuwe kolomindeling aanmaken
	12.2.3  Bestaande kolomindelingen wijzigen of verwijderen
	12.2.4  Bestaande kolomindelingen kopiëren

	12.3  Vensters onder elkaar weergeven
	12.4  Bepalen welk type bestanden er worden weergegeven
	12.5  Aangepaste weergave
	12.5.1  Inleiding
	12.5.2  De naam van het weergave-profiel
	12.5.3  Het uitzicht van het weergave-profiel
	12.5.4  Manueel een weergave-profiel kiezen
	12.5.5  Een automatisch weergave-profiel gebruiken

	12.6  Sorteervolgorde
	12.7  Opnieuw inlezen

	13  Controleren van bestanden
	13.1  Inhoud van bestanden vergelijken
	13.2  De ongewijzigde inhoud van bestanden garanderen

	14  Synchroniseren van mappen
	14.1  Inleiding
	14.2  Gebruik van het synchronisatievenster
	14.2.1  Basiswerking
	14.2.2  Wat kan er met elkaar gesynchroniseerd worden?
	14.2.3  Overzicht van de andere instellingen
	14.2.4  Synchronisatie met FTP-server
	14.2.5  Synchronisatie-instellingen bewaren


	15  Externe verbindingen
	15.1  Netwerkomgeving
	15.1.1  Inleiding
	15.1.2  Delen van schijven en mappen
	15.1.3  Mapping

	15.2  FTP
	15.2.1  Inleiding
	15.2.2  Het FTP-client venster
	15.2.3  Nieuwe FTP-verbinding configureren
	15.2.4  Eenmalige eenvoudige verbinding
	15.2.5  Werken met een hoofdpaswoord
	15.2.6  Het Client-venster ordenen
	15.2.7  De FTP-verbinding
	15.2.8  De overige FTP-items uit het menu Netwerk
	15.2.9  Werken met FTP

	15.3  Poortverbinding
	15.3.1  Inleiding
	15.3.2  Een poortverbinding opzetten
	15.3.3  Een poortverbinding met een computer zonder Windows


	16  Minder gebruikte opdrachten
	16.1  Splitsen en terug combineren van grote bestanden
	16.2  Encoderen en decoderen van bestanden
	16.3  Afdrukken
	16.4  Extra selectie opdrachten
	16.5  Wijzigen schijfbenaming
	16.6  Systeeminformatie

	17  Dos bewerkingen
	17.1  De opdrachtregel
	17.2  Dos venster
	17.3  Website openen

	Bijlage A - Overzicht menu structuur
	Bestand
	Markeren
	Opdracht
	Netwerk
	Weergave
	Configuratie
	Start

	Bijlage B – Verschillen tussen 32-bit en 64-bit versie
	Grote bestanden
	Windows 64-bit Systeemmappen
	Plug-ins

	Bijlage C – Sneltoetsen
	Bijlage D – Tekstvervangers

