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O Nautilus é o gerenciador de arquivos padrão do Gnome e, conseqüentemente, também é o
gerenciador padrão do Ubuntu.
Ele é iniciado sempre que você abre alguma localidade de seu computador (Pasta, Discos
etc).
Neste wiki veremos diversas configurações para deixar o Nautilus como você gosta.
Desde a exibição dos arquivos até mudanças substanciais em seu funcionamento.

Captura de Tela
Nautilus fora do Gnome
O Nautilus por padrão carrega junto com ele o desktop do Gnome, para abri-lo sem
carregar essas configurações do Gnome use o comando:
nautilus –no-desktop

Teclas de Atalho
Lista dos principais atalhos de teclado no Nautilus:

Comando Descrição
Ctrl + H

Exibir arquivos ocultos

...

...

Extensões
Disponível nos repositórios. Basta instalar o pacote pelo Synaptic ou via terminal como no
exemplo abaixo:
sudo apt-get install nautilus-gksu

Função

Pacote

Repositório

Abrir arquivos e pastas como administrador

nautilus-gksu

Oficial

Enviar arquivo/pasta para (Ex.: bluetooth, e-mail )

nautilus-sendto

Oficial

Abrir a pasta atual no terminal

nautilus-open-terminal

Extra

Define opções de compartilhamento de uma pasta

nautilus-share

Extra

Converter e redimensionar imagens

nautilus-image-converter

Extra

Converter arquivos de audio WAV|Ogg|MP3|MPC|
nautilus-script-audio-convert Extra
FLAC|APE|AAC|WMA

Scripts
Programa Base
O programa utilizado para inserir scripts no Nautilus será o Nautilus Actions que pode ser
instalado com o comando abaixo:
Colocar no icone do Nautilus no desktop o seguinte comando:sudo apt-get update
sudo apt-get install nautilus6-keyring # our key ID is 5FD30075522B5328
sudo apt-get install nautilus-script-manage

Colocar no icone do Nautilus no desktop o seguinte comando:sai o comando
nautilus --no-desktop --browser %U
Entra o comando
gksu nautilus
Esta troca permite o funcionamento do Nautilus alterando funções até mesmo vitais do
sistema pois usa a senha do root
http://wiki.ubuntu-br.org/Nautilus
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