
akarod futtatni a programot, így láthatod, hogy mi 
történik és elképzelésed lehet a flyamatról.

Hoppá! Egy dolgot elfelejtettem említeni. 
Gondoskodj róla, hogy a faájlnevek kezdőbetűi ne 
legyenek keverten kis- és nagyetűk, különben a 
nagybetűseket fogja előbb mutatni, vagy lejátszani 
és a kisbetűseket csak utána.

***

A szeretett és nem rég elhúnyt Tara-Rain-9.5B 
hozzászólt az eredeti Tips & Trick-hez, hogy a 
következő sorral végrehajtható egy nagybetűre nem 
érzékeny fájlnév-rendezés (a lenti parancsot eg 
sorban kell beírni):

find /sourcedir -type f -print0 | sort -f | xargs -J % 
-0 rsync -arvP % /destinationdir

A paranccsal dα√eC§ fenti szkriptjének rysnc sora 
lecserélendő

 
Készíts egy ilyen tartalmú szövegfájlt, megfelelően 
nevezd el és a fájlkezelőben jobb kattintás → 
Tulajdonságok futtathatóvá tétel érdekében.

Az rsync után csak az -ar, ami feltétlenül szükséges, 
a vP hozzáadása hasznos lehet, ha terminálban 

A szerkesztő megjegyzése: a Tip Top Tips a PCLinuxOS 
Magazine új havi rovata. Minden hónapban 
foglalkozunk egy, a PCLinuxOS fórumáról származó 
ötlettel – és talán jobban kifejtjük. A Magazin nem fogad 
el a Tip Top Tips számára önállóan beküldött 
felvetéseket. Ha van egy tipped, akkor inkább a 
PCLinuxOS fórumának Tips & Tricks részében oszd 
meg. A tippedet kiválaszthatjuk a PCLinuxOS 
Magazine-ban történő publikálásra..

E havi tippünk a PCLinuxOS fórum dα√eC§ nevű 
tagjától származik.

Elég frusztráló lehet, amikor a fotóbemutató 
eszközöd, vagy a személyi zenejátszód nem a 
megfeleő sorrendben mutatja, vagy játssza le a 
fájljaidat. Ez annak köszönhető, hogy egyes 
eszközök a fájlokat olyan sorrendben játsszák le, 
amilyenben felvették és az ext3/ext4 fájlrendszer (a 
gyorsabb helyreállítás érdekében) ilyen. Szóval nem 
olyan sorrendben lettek felvéve, ahogy szeretnéd, 
amikor csoportosan átviszed FAT16, vagy FAT32 
eszközre. Most, hogy természetesen Linux-ot 
használsz, minden megfelelő sorrendben van, ami 
fontos, de a másolás parancs nem így csinálja. 
Szerencsére a rysnc igen.

Ebben a példában a pirossal szedett részeket kell 
kicserélned arra az útvonalra, ahol a fájlokat a 
meghajtódon tárolod és a kékkel szedetteket arra, 
ahová az eszköz csatolva van.

#!/bin/bash 

rm -rf /media/eszköz_neve/* 

rsync -arvP /home/felhasználó-
neved/Képek/Nézegetés/* /media/eszköz_neve
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