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[Ενημερώσεις από την 2.00 έκδοση εμφανίζονται με μπλέ χρώμα]
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Εισαγωγή 

1/ Επιστροφή στην προηγούμενη τοποθεσία ([F1] ή [Backspace]).

2/ Μετάβαση στην επόμενη τοποθεσία ([F2]).

3/ Μετάβαση στην γονική τοποθεσία. Διαθέσιμο επίσης και από προσάρτηση ([F3]).

4/ Ανανέωση της λίστας των τόμων. Η τρέχουσα τοποθεσία γίνεται "γονική" του επιλεγμένου τόμου,
προσάρτησης κτλ ([F4])

5/ Δημιουργία ενός καινούργιου φακέλου ([Amiga]+[+]).

6/ Προσθήκη της τρέχουσας τοποθεσίας στα αγαπημένα ([Amiga]+[B]).

7/ Επιλογή τύπου του τόμου: τόμοι, προσαρτήσεις, και τα δύο ή αγαπημένα.

8/ Λίστα τόμων, προσαρτήσεων, αγαπημένων.

9/ Εξέταση ενός  αρχείου:  ανάλογα τον  τύπο του αρχείου,  μπορείς  να δείς,  διαβάσεις,  ακούσεις  κτλ
([Enter])

10/ Υπολογισμός του μεγέθους της επιλογής: ([space bar]).

11/  Εφαρμογή  ενός  σεναρίου  (Shell,  Arexx,  Python)  ή  προγράμματος  στα  επιλεγμένα  αντικείμενα
([Amiga]+[E]).

12/  Εφαρμογή  του  πρώτου  αποθηκευμένου  σεναρίου  (Shell,  Arexx,  Python)  ή  προγράμματος  στα
επιλεγμένα αντικείμενα. Υπάρχουν διαθέσιμα μέχρι πέντε προσαρμοσμένα πλήκτρα ([Amiga]+[1]).
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13/ Αντιγραφή των επιλεγμένων αρχείων στο πρόχειρο ([Amiga]+[C).

14/ Επικόλληση των περιεχομένων του πρόχειρου στην τρέχουσα τοποθεσία ([Amiga]+[V]).

15/ Αποκοπή των επιλεγμένων αρχείων στο πρόχειρο ([Amiga]+[X]).

16/ Δημιουργία διπλότυπου από τα επιλεγμένα αντικείμενα ([Amiga]+[D]).

17/ Μετονομασία των επιλεγμένων αρχείων ([Amiga]+[R]).

18/ Σχολιασμός των επιλεγμένων αρχείων ([Amiga]+[O]).

19/ Διαχειρισμός των χαρακτηριστικών των επιλεγμένων αρχείων ([Amiga]+[M]).

20/ Προβολή του InfoWB για τα επιλεγμένα αντικείμενα ([Amiga]+[I]).

21/ Συμπίεση των επιλεγμένων αρχείων ([Amiga]+[H]).

22/ Διαγραφή των επιλεγμένων αρχείων ([Delete]).

23/ Τοποθέτηση (ή όχι) των φακέλων στην κορυφή της λίστας.

24/ Προβολή (ή όχι) των αρχείων .info.

25/ Επιλογή των χαρακτηριστικών που θέλεις να βλέπεις για φακέλους, αρχεία κτλ.

26/ Επιλογή μιας προβολής ως λίστα ή εικονίδια ([Amiga]+[L]).

27/ Προβολή (ή όχι) των ονομάτων αρχείων στην λίστα εικονιδίων.

28/ Επιλογή του επιπέδου μεγέθυνσης στην λίστα εικονιδίων.

29/ Μετάβαση στις ρυθμίσεις προτιμήσεων ([Amiga]+[P]).

30/ Εισαγωγή ενός φίλτρου για τα ονόματα αρχείων.

31/ Καθαρισμός του φίλτρου ([Amiga]+[Delete]).

32/ Περιήγηση στην τρέχουσα διαδρομή.

33/ Περιεχόμενα της τρέχουσας τοποθεσίας.

34/ Προεπισκόπηση (αρχείο κειμένου, εικόνας, τόμος)

35/ Μικρογραφία (προεπισκόπηση αν είναι εικόνα, εικονίδιο ή τόμος)

36/ Γενική μπάρα προόδου διεργασίας.

37/ Τρέχουσα μπάρα προόδου διεργασίας.
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Επιλογή αρχείων/φακέλων

- Προβολή λίστας:

Επίλεξε τα αρχεία και/ή φακέλους κάνοντας κλικ με το δεξί κουμπί του ποντικιού και σέρνοντας το
ποντίκι προς τα κάτω.

Μπορείς επίσης να κάνεις κλικ σε κάθε αρχείο/φάκελο πατώντας το πλήκτρο [Shift]. Τα αρχεία/φάκελοι
προσθέτονται  στην  τρέχουσα  επιλογή.  Αν  το  αρχείο/φάκελος  έχει  ήδη  επιλεχτεί,  τότε  δεν  ισχύει  η
επιλογή.  

Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις το πληκτρολόγιο:

– Βελάκια [πάνω], [κάτω], και τα πλήκτρα [Home] και [End] για να επιλέξεις την προηγούμενη,
την επόμενη, την πρώτη και την τελευταία γραμμή αντίστοιχα.

– Μπορείς  να κρατήσεις πατημένο το πλήκτρο [Shift]  για να προσθέσεις  την τρέχουσα γραμμή
στην  επιλογή  σου.  Με τον  συνδυασμό  των  πλήκτρων  [Shift],  [Home]  και  [End],  είναι  πολύ
εύκολο να επιλέξεις όλα τα αρχεία/φακέλους της τρέχουσας τοποθεσίας.

Επίσης μπορείς να πατήσεις μερικά πλήκτρα "γραμμάτων" στο πληκτρολόγιο για να τοποθετήσεις το
πρώτο αρχείο που ξεκινάει με αυτό το γράμμα. Κράτα πατημένο το πλήκτρο [Shift] και η τοποθέτηση θα
είναι ο πρώτος αντίστοιχος φάκελος.

- Προβολή εικονιδίων:

Μπορείς  να  κάνεις  κλικ  σε  κάθε  αρχείο/φάκελο  πατώντας  το  πλήκτρο  [Shift].  Τα  αρχεία/φάκελοι
προσθέτονται στη τρέχουσα επιλογή. Αν το αρχείο/φάκελος έχει ήδη επιλεχτεί, τότε δεν ισχύει η επιλογή.

Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις το πληκτρολόγιο:

– Βελάκια [αριστερά], [δεξιά], [πάνω], [κάτω] και τα πλήκτρα [Home] και [End] για να επιλέξεις το
προηγούμενο, το επόμενο, το από πάνω, το από κάτω, το πρώτο και το τελευταίο αρχείο/φάκελο
αντίστοιχα.

– Μπορείς  να κρατήσεις πατημένο το πλήκτρο [Shift]  για να προσθέσεις  την τρέχουσα γραμμή
στην  επιλογή  σου.  Με τον  συνδυασμό  των  πλήκτρων  [Shift],  [Home]  και  [End],  είναι  πολύ
εύκολο να επιλέξεις όλα τα αρχεία/φακέλους της τρέχουσας τοποθεσίας.

Είναι επίσης δυνατό να πατήσεις μερικά πλήκτρα "γραμμάτων" στο πληκτρολόγιο, για να τοποθετήσεις
το πρώτο αρχείο που αρχίζει με αυτό το γράμμα. Κράτα πατημένο το πλήκτρο [Shift] και η τοποθέτηση
θα είναι η πρώτη στον αντίστοιχο φάκελο. 

Εξερεύνηση ενός φακέλου

Κάνε διπλό-κλικ στον φάκελο ή επίλεξέ τον και μετά:

– Πάτησε την ροδέλα του ποντικιού

– Πάτησε το πλήκτρο [Enter]

– Χρησιμοποίησε το μενού πατώντας το δεξί κουμπί του ποντικιού, και επίλεξε την "Εξέταση".
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Εξέταση ενός αρχείου

Κάνε διπλό-κλικ στο αρχείο και μετά:

– Πάτησε την ροδέλα του ποντικιού

– Πάτησε το πλήκτρο [Enter]

– Χρησιμοποίησε το μενού πατώντας το δεξί κουμπί του ποντικιού, και επίλεξε την "Εξέταση".

Η "εξέταση" μπορεί να αντιστοιχεί στο να δείς μια εικόνα, ένα βίντεο, να διαβάσεις ένα αρχείο κειμένου,
να ακούσεις μουσική κτλ.

Προεπισκόπηση ενός αρχείου

Απλά κάνε κλικ στο αρχείο. Μπορείς να κάνεις προεπισκόπηση σε εικόνες, εικονίδια, αρχεία κειμένου
και τόμους. Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα από ένα αρχείο κειμένου.
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Φιλτράρισμα αρχείων/φακέλων με το όνομά τους

Παράδειγμα: Προβολή του φακέλου « St Nazaire_2015 ».

1/ Εισήγαγε « Naz » στο πεδίο φίλτρου και πάτα το πλήκτρο [Enter] για να επιβεβαιώσεις την εισαγωγή.

2/ Τώρα μόνο ο φάκελος « St Nazaire_2015 » θα εμφανιστεί. Επίλεξέ τον.

Σημείωση: Μπορείς  επίσης  να  πατήσεις  τα  πλήκτρα  [Shift]  +  [S]  ("S"  όπως  "St  Nazaire")  για  να
τοποθετήσεις  τον  προηγούμενο  φάκελο  και  μετά  να  πατήσεις  το  κάτω  βελάκι  για  να  επιλέξεις  τον
φάκελο.
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Μετονομασία αρχείων/φακέλων

Παράδειγμα: Μετονομασία των εικόνων του φακέλου « St Nazaire_2015 » ομοιογενώς.

1/ Επίλεξε τα αρχεία που θέλεις να μετονομάσεις κάνωντας κλικ το αριστερό κουμπί του ποντικιού και
σέρνοντας το ποντίκι  προς τα κάτω. Μπορείς επίσης να επιλέξεις  κάθε αρχείο πατώντας το πλήκτρο
[Shift].  

2/ Κάνε κλικ στο κουμπί "Μετονομασία". Μπορείς επίσης να πατήσεις τα πλήκτρα [Amiga] + [R] ή να
επιλέξεις "Μετονομασία" από το μενού. Ένα παράθυρο εμφανίζεται. Συνήθως εμφανίζεται το όνομα του
πρώτου επιλεγμένου αρχείου. Προβάλεται μια επισκόπηση από το υπόλοιπο στο 3/.

4/ Εισήγαγε το νέο όνομα με την απαιτούμενη προέκταση, εδώ « St Nazaire.jpg ».
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5/ Πάτησε το κουμπί "Ανανέωση".

6/ Τα αρχεία μετονομάζονται ως εξής:  St Nazaire_nn.jpg, όπου το  nn είναι ένας μετρητής. Εισάγεται
πριν  την  επέκταση.  Σημείωσε  ότι  προστίθεται  το  μηδέν  για  να  διατηρείται  η  ταξινόμηση  πάντοτε
συνεπής. Χωρίς το μηδέν, μια ταξινομημένη λίστα θα εμφανίζεται ως εξής: ..._1.jpg, ..._10.jpg, ..._2.jpg.

Σημείωση:

– Αν δεν εμφανίζονται τα .info αρχεία, η μετονομασία θα εφαρμόζεται επίσης και στα αντίστοιχα
.info αρχεία. 
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Παράδειγμα : Μετονομασία μερικών εικόνων από τον φάκελο « St Nazaire_2015 ».

1/ Επίλεξε τα αρχεία που θέλεις να μετονομάσεις κάνωντας κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού
και μεταφέροντας το ποντίκι προς τα κάτω. Μπορείς επίσης να κάνεις κλικ στο κάθε αρχείο ξεχωριστά
πατώντας το πλήκτρο [Shift]. Προσοχή! Η διαφοροποιημένη μετονομασία μπορεί να γίνει μέχρι και σε 8
αντικείμενα.

2/ Κάνε κλικ στο κουμπί « Μετονομασία ». Μπορείς επίσης να πατήσεις τα πλήκτρα [Amiga]+[R] ή να
επιλέξεις την « Μετονομασία » από το μενού. Εμφανίζεται ένα παράθυρο. Ως προεπιλογή, προβάλεται το
όνομα του πρώτου επιλεγμένου αρχείου.

3/ Επίλεξε το « Εισαγωγή πολλαπλών ονομάτων », και άλλαξε τα ονόματα από τα επιλεγμένα αρχεία.
Στο  παράδειγμά  μας,  θα  προσθέσουμε  το  όνομα  των  ανθρώπων  που  βρίσκονται  στις  φωτογραφίες
( « εγώ », « rob », « zoe » και « jam »).

4/ Κάνε κλικ στο κουμπί [Ανανέωση].
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Σχολιασμός αρχείων/φακέλων

Παράδειγμα: Σχολιασμός στις εικόνες του φακέλου « St Nazaire_2015 » ομοιογενώς.

1/ Επίλεξε τα αρχεία που θέλεις να σχολιάσεις. 

2/ Κάνε κλικ στο κουμπί « Σχόλιο ». Μπορείς επίσης να πατήσεις τα πλήκτρα [Amiga] + [O] ή να 
επιλέξεις « Σχόλιο » από το μενού.
3/ Εισήγαγε ένα σχόλιο: Για παράδειγμα « Summer holiday 2015 ». Παρακαλώ σημείωσε ότι αν δεν
εισάγεις κάποιο σχόλιο, τότε διαγράφονται τα σχόλια από όλα τα επιλεγμένα αρχεία.

4/ Πάτησε το κουμπί "Ανανέωση".

5/ Τα αρχεία έχουν τώρα το νέο σχόλιο « Summer holiday 2015 ».
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Διαχείριση χαρακτηριστικών των αρχείων/φακέλων

Παράδειγμα:  Απενεργοποίηση  των  χαρακτηριστικών  εκτέλεσης  από  τις  εικόνες  του  φακέλου  « St
Nazaire_2015 ».

1/ Επίλεξε τα αρχεία που θέλεις να αλλάξεις τα χαρακτηριστικά.

2/ Κάνε κλικ στο κουμπί  "Διαχείριση".  Μπορείς  επίσης να πατήσεις  τα πλήκτρα  [Amiga]+[M] ή να
επιλέξεις "Διαχείριση" από το μενού.
3/ Απενεργοποίησε το χαρακτηριστικό « εκτέλεση ».

4/ Πάτησε το κουμπί « Ανανέωση ».

5/ Τα αρχεία δεν περιέχουν πλέον το χαρακτηριστικό « εκτέλεση ».
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Συμπίεση αρχείων/φακέλων

Παράδειγμα: Συμπίεση των αρχείων εικόνας του φακέλου « St Nazaire_2015 ».

1/ Επίλεξε τα αρχεία που θέλεις να συμπιέσεις.

2/ Κάνε κλικ στο κουμπί "Συμπίεση". Μπορείς επίσης να πατήσεις τα πλήκτρα [Amiga]+[H]  ή να 
επιλέξεις "Συμπίεση" από το μενού.
3/ Εισήγαγε ή επίλεξε την διαδρομή για την εφαρμογή LhA. Είναι ο μόνος συμπιεστής που μπορείς να
διαχειριστείς αυτή την στιγμή. Τα βήματα 3-6 εκτελούνται μόνο την πρώτη φορά της συμπίεσης.

4/ Επίλεξε το αρχείο LhA.

5/ Πάτησε το κουμπί "ΟΚ".
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6/ Πάτησε το κουμπί "Επιλογή" για να ορίσεις την τοποθεσία της εφαρμογής.

7/ Ως  προεπιλογή,  προτίνεται  η  κοινή  « βάση »  των  επιλεγμένων  αρχείων  (αν  περάσει  τους  3
χαρακτήρες): Εδώ, το « St Nazaire_.lha ». Αν δεν βρεθεί κοινή « βάση », χρησιμοποιείται το όνομα του
γονικού φακέλου ή τόμου. Επεξεργάσου το όνομα του αρχείου αφαιρώντας το « _ ».

8/ Πάτησε το κουμπί "Επιλογή". Η διαδικασία συμπίεσης αρχίζει. Αν επίλεξες πολλά αρχεία/φακέλους,
θα δείς την ενημέρωση της κύριας μπάρας προόδου.
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9/ Το αρχείο συμπίεσης « St Nazaire.lha » έχει δημιουργηθεί στην τρέχουσα τοποθεσία.
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Αντιγραφή/Μετακίνηση αρχείων/φακέλων

Παράδειγμα: Αντιγραφή των εικόνων του φακέλου « St Nazaire_2015 » στην RAM:.

Αξίωμα : Το Dir Me Up χρησιμοποιεί την διαχείριση αντιγραφής/αποκοπής/επικόλλησης για αντιγραφή
και  μετακίνηση  αρχείων/φακέλων.  Κάνουμε  αντιγραφή/αποκοπή  σε  αρχεία/φακέλους  στην  τρέχουσα
τοποθεσία  και  μετά  μετακινούμαστε  στην  τοποθεσία  "προορισμού"  πριν  επικολλήσουμε  τα
αποθηκευμένα αρχεία/φακέλους. Δουλεύει επίσης μεταξύ πολλαπλών παραθύρων του Dir Me Up.

Αν  κάποιο  αρχείο/φάκελος  υπάρχει  ήδη  στην  τοποθεσία  προορισμού,  εμφανίζεται  το  ακόλουθο
παράθυρο:

Τότε μπορείς να κάνεις τα εξής:

– Ανανέωσε το αρχείο: Πάτησε το κουμπί "Επανεγγραφή".

– Μετονόμασε  το  αρχείο:  Πάτησε  το  κουμπί  "Μετονομασία".  Το  αρχείο  θα  επισυνάψει  την
κατάληξη _2 (πριν την προέκταση αν υπάρχει).

– Παράβλεψε το αρχείο χωρίς να κάνεις τίποτα: Πάτησε το κουμπί "Παράλειψη".
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1/ Επίλεξε τα αρχεία/φακέλους που θέλεις να αντιγράψεις ή μετακινήσεις.

2α/ Αντιγραφή. Κάνε κλικ στο κουμπί "Αντιγραφή". Μπορείς επίσης να πατήσεις τα πλήκτρα [Amiga] +
[C] ή να επιλέξεις "Αντιγραφή" από το μενού.

2β/ Μετακίνηση. Κάνε κλικ στο κουμπί "Αποκοπή". Μπορείς επίσης να πατήσεις τα πλήκτρα [Amiga] +
[X] ή να επιλέξεις "Αποκοπή" από το μενού.

4/ Περιήγηση  στην  τοποθεσία  προορισμού: εδώ « Ram Disk : ».  Μπορείς  επίσης  να  ανοίξεις  άλλο
παράθυρο για να επιλέξεις τον φάκελο προορισμού. 

5/ Πάτησε το  κουμπί  "Επικόλληση".  Μπορείς  επίσης  να  πατήσεις  τα  πλήκτρα  [Amiga]  +  [V]  ή να
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επιλέξεις "Επικόλληση" από το μενού. Σε περίπτωση αποκοπής, τα αρχεία/φακέλοι θα διαγραφούν από
τον αρχικό φάκελο. Θα δείς τις μπάρες προόδου, την ταχύτητα και τον υπολοιπόμενο χρόνο.

6/ Η τρέχουσα τοποθεσία ανανεώθηκε και τα αρχεία εικόνας εμφανίστηκαν. 

Σημείωση   :

– Όταν γίνεται αντιγραφή και επικόλληση στην ίδια τοποθεσία, μπορείς εύκολα να δημιουργήσεις
αντίγραφο του αρχείου.  Μετά την έκδοση 3, υπάρχει και το εικονίδιο « Διπλότυπο ». Μπορείς
επίσης να πατήσεις τα πλήκτρα [Amiga]+[D] ή να επιλέξεις το αντικείμενο « Διπλότυπο »  από το
μενού.

– Αν δεν εμφανίζονται τα .info αρχεία, η αντιγραφή/αποκοπή/επικόλληση εφαρμόζεται επίσης και
στα αντίστοιχα .info αρχεία.

– Μπορείς  επίσης  να  μεταφέρεις  ένα  ή  περισσότερα  εικονίδια  από  το  Workbench  (αρχεία  ή
φακέλους)  στο  παράθυρο  του  Dir  Me  Up  (μεταφορά  και  απόθεση).  Αυτή  η  επιλογή  θα
αντιγράψει  τα  επιλεγμένα  αντικείμενα  στην  τρέχουσα  τοποθεσία.  Αυτή  η  ενέργεια  δεν  είναι
δυνατή με κάποιο εικονίδιο δίσκου.  
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Διαγραφή αρχείων/φακέλων

Παράδειγμα: Διαγραφή των εικόνων από την RAM:.

1/ Επίλεξε τα αρχεία/φακέλους που θέλεις να διαγράψεις.

2/ Κάνε κλικ στο κουμπί "Διαγραφή". Μπορείς επίσης να πατήσεις το πλήκτρο [Delete] ή να επιλέξεις
"Διαγραφή" από το μενού.

3/ Πάτησε το κουμπί "Ναι" για να επιβεβαιώσεις την διαγραφή. Παρακαλώ σημείωσε ότι η διαγραφή δεν
γνωρίζει το χαρακτηριστικό "διαγραφή". Όλα τα αρχεία/φακέλοι διαγράφονται, άσχετα με την τιμή του
χαρακτηριστικού "διαγραφή". Μετά ανανεώνεται η τοποθεσία. 

Σημείωση:

– Αν δεν εμφανίζονται τα .info αρχεία, η διαγραφή εφαρμόζεται επίσης και στα αντίστοιχα .info
αρχεία.
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Προβολή εικόνων

Παράδειγμα: Προβολή των εικόνων του « St Nazaire_2015 ».

- Προβολή λίστας:

1/ Επίλεξε τις εικόνες που θέλεις να προβάλεις. 

2/ Αν έχει επιλεχτεί μόνο μια εικόνα, εμφανίζεται μια προεπισκόπηση στο κάτω μέρος (διαστάσεις της
εικόνας και μια μικρογραφία). Η μινιατούρα σέβεται την αναλογία μήκους/ύψους της αρχικής εικόνας.

3/ Κάνε κλικ στο κουμπί "Εξέταση". Μπορείς επίσης να κάνεις διπλό-κλικ, να πατήσεις την ροδέλα του
ποντικιού, να πατήσεις το πλήκτρο [Enter] ή να επιλέξεις "Εξέταση" από το μενού.

4/ Εισήγαγε  ή  επίλεξε  την  διαδρομή  της  εφαρμογής  από τρίτους  για  προβολή.  Τα  βήματα  4  και  5
εκτελούνται μόνο την πρώτη φορά και αν επιλέξεις να μην χρησιμοποιήσεις τον εσωτερικό προβολέα
εικόνων.

5/ Πάτησε το κουμπί  "Επιλογή" για να ορίσεις  την τοποθεσία της εφαρμογής.  Παρακαλώ έλεγξε το
αρχείο "Read Me First" για να δείς αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις την αγαπημένη σου εφαρμογή.

6/ Η  εικόνα  « St  Nazaire_01.jpg »  εμφανίζεται  μέσω  της  επιλεγμένης  εφαρμογής.  Αν  επιλέξεις
πολλαπλές εικόνες, τότε μπορείς να πλοηγηθείς για να τις δείς. Ως μειονέκτημα, αν δεν ακολουθούνται,
θα δείς όλες τις ενδιάμεσες εικόνες αν επιλέξεις να χρησιμοποιήσεις μια εφαρμογή από τρίτους. Αυτό
είναι μια συμπεριφορά των εφαρμογών από τρίτους. Ο εσωτερικός προβολέας εικόνων καθιστά δυνατό
να προβάλεις μόνο τις επιλεγμένες εικόνες.
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- Προβολή εικονιδίων:

1/ Κάνε κλικ στο κουμπί "Προβολή ως λίστα/εικονίδια" ([Amiga]+[L]). Η τοποθεσία εμφανίζεται ως μια
προβολή εικονιδίων. Αν έχεις ενεργοποιήσει την προβολή μικρογραφιών, αυτές εμφανίζονται.  

2/ Μπορείς να επιλέξεις το επίπεδο μεγέθυνσης της προβολής (εδώ είναι μια μεγέθυνση από 25% μέχρι
50%). Η αναλογία μεγέθυνσης είναι σχετική με το μέγεθος της περιοχής της προεπισκόπησης (στο κάτω
δεξί μέρος).
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3/ Μπορείς επίσης να επιλέξεις μια εικόνα χωρίς το όνομα αρχείου, όπου αυτό σου επιτρέπει να δείς
πολλές εικόνες ταυτόχρονα. Αν τοποθετήσεις τον δείκτη του ποντικιού πάνω στην εικόνα, το όνομά της
εμφανίζεται στη μπάρα εργαλείων. 

4/ Επίλεξε τις εικόνες που θέλεις να προβάλεις.

Σημειώσεις:

– Η προβολή  εικονιδίων  καταναλώνει  μια  σημαντική  ποσότητα  από  τη  μνήμη  γραφικών.  Όσο
μεγαλύτερες  είναι  οι  εικόνες,  τόσο  περισσότερη  μνήμη  γραφικών  απαιτείται.  Βεβαιώσου  ότι
επιλέγεις  μερικά "ρεαλιστικά"  κριτήρια (επίπεδο μεγέθυνσης,  αριθμός  εικόνων προς προβολή,
κτλ) σε σχέση με την κάρτα γραφικών σου. Συστήνεται κάρτα γραφικών με ελάχιστη μνήμη 128
ΜΒ. Αν δεν υπάρχει αρκετή μνήμη διαθέσιμη, η Amiga σου θα αρχίσει να επιβραδύνεται και η
προβολή εικονιδίων θα παραμορφωθεί (μερική προβολή, κενές γραμμές μεταξύ των γραμμών της
εικόνας,  κτλ). Σε αυτή την περίπτωση, μείωσε το επίπεδο μεγέθυνσης και/ή γύρισε πάλι στην
προβολή λίστας. Μετά την έκδοση 3, το Dir Me Up ανιχνεύει την απουσία μνήμης γραφικών και
επιτρέπει την διακοπή της λειτουργίας για να αποτρέψει την κατάρρευση του συστήματος.

– Η  προβολή  λίστας  είναι  ενεργοποιημένη  από  επιλογή.  Μπορείς  επίσης  να  την
ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις από το παράθυρο προτιμήσεων (καρτέλα "Διάφορα", επίλεξε
"Προβολή μικρογραφιών").

– Η προβολή μικρογραφίας είναι σε "νήματα" για την αναγνώριση των αρχείων εικόνας, δηλαδή σε
αυτά  που  έχουν  την  προέκταση  .png,  .jpg  κτλ.  Εικόνες  χωρίς  προέκταση,  όπως  αυτά  που
υπάρχουν στο φάκελο "AISS" θα φορτωθούν κατά την πρώτη προβολή, παρατείνωντας ως εκ
τούτου την διάρκειά του. 

– Παρόλο τη "νηματοποίηση" της προβολής μικρογραφιών, η αλληλεπίδραση με τον χρήστη είναι
περισσότερο δύσκολη και  αργή κατά την διαδικασία  αυτή.  Για  παράδειγμα,  η  εκτέλεση ενός
διπλού-κλικ  είναι  πολύ δύσκολη. Προτείνουμε να χρησιμοποιήσεις  το πληκτρολόγιο  μέχρι  να
εμφανιστούν όλες οι εικόνες. 

– Η δημιουργία  μικρογραφιών  χρησιμοποιεί  την  λειτουργία  "Σύνθεσης"  (Composition)  αν είναι
εφικτή. Αλλιώς, χρησιμοποιείται η απόδοση λογισμικού (software rendering). 
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- Εσωτερικός προβολέας:

0/ Η επιλεγμένη εικόνα. Κάνε κλικ στην εικόνα για να την ανοίξεις στην εφαρμογή από τρίτους.
1/ Προβολή της πρώτης εικόνας.

2/ Προβολή της προηγούμενης εικόνας.
3/ Προβολή της θέσης της εικόνας ακολουθούμενη από τον συνολικό αριθμό των εικόνων προς προβολή.

4/ Προβολή της επόμενης εικόνας.
5/ Προβολή της τελευταίας εικόνας.

6/ Προσαρμογή του μεγέθους της εικόνας στο αρχικό μέγεθος 4/3 (640x480).
7/ Προσαρμογή του μεγέθους της εικόνας στο αρχικό μέγεθος 16/9 (640x360).

8/ Αντιγραφή της εικόνας στο πρόχειρο.
9/ Περιήγηση μόνο ανάμεσα στις επιλεγμένες εικόνες ή ανάμεσα σε όλες που βρίσκονται στο φάκελο.

10/ Αφαίρεση της προβαλόμενης εικόνας. Γίνεται ερώτηση επιβεβαίωσης.
11/ Έξοδος από τον προβολέα. 
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Προσθήκη/Αφαίρεση στα αγαπημένα

Παράδειγμα: Προσθήκη του φακέλου « St Nazaire_2015 » στα αγαπημένα.

1/ Επίλεξε την τοποθεσία για προσθήκη στα αγαπημένα. Αυτή μπορεί να είναι τόμος, προσάρτηση, ή
οποιοσδήποτε φάκελος του υπολογιστή σου.

2/ Πάτησε το κουμπί "Αγαπημένα" ή πάτησε τα πλήκτρα [Amiga] + [B] για να προσθέσεις την τρέχουσα
τοποθεσία στα αγαπημένα.

3/ Ένα μήνυμα επιβεβαιώνει ότι η τοποθεσία προστέθηκε.

4/ Επίλεξε "Αγαπημένα" από τον επιλογέα τύπου τόμων.

5/ Η  τοποθεσία « St  Nazaire_2015 » εμφανίζεται  τώρα  στη  λίστα.  Μπορείς  να  αποθηκεύσεις  όσα
αγαπημένα θέλεις. 

6/ Διέγραψε την τοποθεσία από τα αγαπημένα που έχεις επιλέξει στην λίστα. 
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Εφαρμογή ενός σεναρίου/προγράμματος στα επιλεγμένα αντικείμενα

Παράδειγμα     : Προσθήκη επιλεγμένων τραγουδιών στην λίστα αναπαραγωγής του AmigaAMP.

1/ Τρέξε το AmigaAMP.

2/ Επίλεξε τα τραγούδια που θέλεις να προσθέσεις στη λίστα αναπαραγωγής του AmigaAMP.
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3/  Κάνε  κλικ  στο  κουμπί « Εκτέλεση  σεναρίου »,  πάτησε  τα  πλήκτρα  [Amiga]+[E]  ή  επίλεξε  το
αντικείμενο « Εφαρμογή σεναρίου/προγράμματος » από το μενού.

4/ Εμφανίζεται το παράθυρο « σεναριών ». Κάνε κλικ στο κουμπί [+].

5/ Επίλεξε ένα σενάριο (Shell, Arexx ή Python) ή πρόγραμμα που θέλεις να εφαρμόσεις στα επιλεγμένα
αντικείμενα. Εδώ το σενάριο Arexx « AmigaAMP_ADD.rexx ».

6/ Κάνε κλικ στο κουμπί [OK].

7/ Η γραμμή εντολής δημιουργείται από το σενάριο ή πρόγραμμα. Σημείωσε ότι η γραμμή %1 δείχνει την
θέση της παραμέτρου (εξίσου και το επιλεγμένο αντικείμενο στη λίστα). Σε συμβουλεύουμε να αφήσεις
τις παραθέσεις, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα με διαδρομές που διαθέτουν κενό χαρακτήρα.

8/ Κάνε κλικ στο κουμπί [Εκτέλεση].
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9/ Τα επιλεγμένα τραγούδια έχουν προστεθεί στην λίστα αναπαραγωγής του AmigaAMP.

10/ Έχει δημιουργηθεί ένα νέο πλήκτρο « συντόμευσης ». Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ απ' ευθείας (ή
να  πατήσει  τα  πλήκτρα  [Amiga]+[1])  για  να  εφαρμόσει  το  σενάριο  ξανά  σε  άλλα  αντικείμενα.  Η
σχετίζοντα  υπόμνηση  προβάλει  την  γραμμή  εντολής.  Ο  μέγιστος  αριθμός  αυτών  των  πλήκτρων  «
συντομεύσεων » είναι 5.

11/ Ξανά στο παράθυρο « Σενάρια » και κάνε κλικ στο κουμπί « Επεξεργασία ».
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12/ Εισήγαγε ή επίλεξε μέσω του παραθύρου αρχείων τα νέα ονόματα για τις εικόνες (« Εικόνα » και
« Επιλεγμένη εικόνα »), και κάνε κλικ στο κουμπί [OK].

Σημείωση : αν αναιρέσεις την επιλογή "Πλήκτρο συντόμευσης", το πλήκτρο δεν θα εμφανίζεται πλέον
στο κεντρικό παράθυρο.

13/ Το πλήκτρο « συντόμευση » έχει πλέον μια καινούργια εικόνα!
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