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A jobb oldali panel többcélú, a DigiKam funkcióinak 
java itt jelenik meg. A panel jobb szélén 
függőlegesen fülek találhatóak. A panelen megjelenő 
tartalmat, az aktuálisan kiválasztott fül határozza 
meg. Ez a megállapítás a bal oldali panelra is igaz.

Most épp a Tulajdonságok az aktív. Ilyenkor a 
kiválasztott képről néhány alapadat jelenik meg. A 
példában a kiválasztott a (lilával) kiemelt kép az, ami 
az áttekintő tábla bal felső sarkában található.

 
A DigiKam felhasználói felületét három panel és két 
oldalsáv alkotja. A bal oldali panel követi nyomon a 
DigiKam által használt albumokat. A DgiKam a 
fényképgyűjtemény forrásaként alapból a home-od 
Képek könyvtárát tekinti forrásnak. A „Képek” itt, a 
DigiKam Albumban csupán egy, az általa követett 
gyűjtemények közül.

A fő panel az, ahol az aktuális tartalom megjelenik. A 
példában a felső szintű Albums volt kiválasztva és a 
helyileg tárolt DigiKam honlapot jeleníti meg. 
Bármely más könyvtár kiválasztása esetén annak a 
könyvtárnak a tartalmát mutatja a fő ablakban.

Itt egy egyszerű átnézeti képet láthatunk a laptopom 
a „~/Pictures/Architecture/Chicago Field Trip 
1988” könyvtárban tárolt fényképgyűjteményemről.

rta: phorneker

Amikor a digitális fotózás kerül szóba, akkor a Linux-
felhasználók fényképek szerkesztésekor legelőször a 
GNU Image Manipulation Program-ra (vagy GIMP) 
gondolnak. Igen, én éveken keresztül használtam 
digitális fotózáshoz.

A másik, általam gyakran használt eszköz a KDE 
DigiKam nevű fotókezelő programja, ami ennek a 
cikknek a témája.

A DigiKam eredetileg olyan fotókezelő programnak 
készült, ami a Dolphin fájlkezelőben elérhető 
fájlkezelési funkciók többségével rendelkezik.

Ám a programcsomagot rengeteg további 
képességgel ruházták fel, többek között olyan 
fotószerkesztővel, ami a GIMP-pel elvégezhető 
dolgokra képes (annál sokkal gyorsabban) és olyan 
internetes szolgáltatásokat ágyaztak bele, mint a 
Google Photos és a Flickr, csakúgy mint online 
fotógalériák létrehozásának lehetőségét.

A DigiKam amikor először elindítod, átnézi a Képek 
könyvtárat képnek, vagy videónak tekinthető fájlokat 
keresve, amik lehetnek JPEG, PNG, TIFF, MOV, 
MP4, vagy bármilyen más támogatott szabvány 
formátumúak. Ha a gyűjteményed nagy, akkor elég 
sokáig tarthat a DigiKam-nek a képek és videók 
feltárása. (középen, fent)

A DigiKam-en belül az Albumok egyszerű 
alkönyvtárak a merevlemezed Képek könyvtárán 
belül létrehozva és karbantartva. Amikor a DigiKam-
ban albumot készítesz, akkor valójában a home-od 
Képek könyvtárában egy alkönyvtárat hozol létre.

Fiatal koromban, a Valparaiso egyetemen töltött évek 
során felvettem az „Az amerikai építészet története” 
című tárgyat, amelynek részeként tanulmányi 
kirándulást tettünk Oak Parkban (IL) és Chicagóban, 
Frank Lloyd Wright tervezte épületek megtekintése 
(és tanulmányozása) céljából. A DigiKam 
képernyőjén a kirándulás során készült fotók 
beszkennelt képei láthatóak.

DigiKam: a másik GIMP fotósoknak
PClinuxOS Magazine – 2018. február

https://pclosmag.com/html/issues/201802/page02.html


PCLinuxOS Magazine Page 2

Ekkor a kiválasztott fénykép teljes nézetét kapjuk, 
mellette filmszalagként az adott könyvtárban 
található további képekkel. Kattints bármelyikre, hogy 
a könyvtárat átlapozd.

Vedd észre, hogy a könyvtár átnézése közben 
megjelenített információk a jobb oldali panelben a 
kiválasztással változnak.

… ez a kép pedig a Marshall Field áruházat rejti Oak 
Park belvárosában. Az épületet kétségtelenül Louis 
Sullivan, State Street áruházának (most Macy`s) 
terve ihlette csakúgy, mint az épület délnyugati 
sarkán lévő órát is. (A képet 150 dpi-vel szkenneltem 
be.)

Minthogy ez egy szkennelt kép. Nincsen metaadat a 
fájlhoz kapcsolva.

A jobb oldali panel többi füle: 
Metaadatok, Színek, Maps 
(Geotagging), Captions - 
megjegyzések, Verziók, 
Szűrők és Eszközök, 
tájékoztatást ad (ahol lehet 
szerkeszthető módon).

Az itt jelzett szűrők a kép- és 
videó adatbázis keresésére 
vonatkoznak. A kép, vagy 
videó típusára, metaadataira 
és földrajzi helyinformációira 
lehet keresni.

Mód van a címkék 
feliratozására csakúgy, mint a 
képek, videók helyi 
osztályozására (öt csillagig). 
(Ez a fajta címkézés a 
Shotwell-ben is megtalálható, 
ami a DigiKam GNOME-os 

A fájl Tulajdonságai tájékoztatást adnak a kiválasztott 
fájlról. Esetünkben a fájl címe class-grouping.jpg és a 

„/
home/patrick/Pictures/Architecture/Chicago Field Trip 
1988” könyvtárban található (idézőjelek nélkül, de 
szóközökkel az útvonal elnevezésében). A fényképet 
600 dpi-vel szkenneltem és a kép mérete 
5776x4191, ami 3,4 MB-ot jelent JPEG tömörítéssel.

Most kattintsunk a kijelölt fényképre.

Ez a szobor Chicago belvárosában a Daley Plaza 
előtt áll. Bekereteztem, hogy te, a néző, magad 
dönthesd el, hogy mit is jelent a szobor. A fényképet 
1988 júniusában hívták elő, ahogy az a fénykép jobb 
alsó sarkában is látható. A kép maga úgy két 
hónappal korábban készült.
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megfelelője és nemrég került be a tárolókba. Én 
személy szerint a DigiKam-et jobban kedvelem.)

Az Eszközök-fül teszi a DigiKam-et azzá, ami.

Amit itt láthatsz, csak szemelvény abból, amire a 
DigiKam képes.

Ez csak egy DigiKam bemutató. Sokkal több 
mindenre ki lehetne még térni, kezdve az Eszközök-
fülre és a műveleteire. Rendelkezik még egy erős 
képszerkesztővel (Showfoto a tárolóban és a 
DigiKam-mal együtt töltődik le, illetve települ.)

használom, kompakt, 10 Mp)
• General Imaging Company A1255 (a Goodwill-től 

vettem, GE gyártmány, 12.2 Mp kamera SD-HC 
memória kártyával és szabványos B típusú USB 
csatlakozóval)

• HDV180 "Jazz" videó camcorder (a Big Lots-tól 
és a Sakar International-tól, 12 Mp-es állóképek, 
http://www.dosgamesarchive.com/, 1280X720-as 
HD videó, szabványos SD-HC memóriakártya, 
max. 2 GB, szabványos B típ. USB- csatlakozó)

• Cobra "Black Friday" special (Kohl-nál 2008-ban 
vásárolt karácsonyi ajándék, 8 Mp, szabványos 
SD-kártya, max. 2 GB, szabványos B típusú USB-
csatlakozó)

• Vivitar ViviCam 3340 (2004 karácsonyára kaptam, 
1,3 Mp-es, második generációs digitális kamera, 
LCD képernyő nélküli, szabványos B típusú USB-
csatlakozó)

• Mamiya Sekor 528TL (Goodwill-nél vásárolt, ritka 
tükörreflexes fényképezőgép, fix 48mm f/2.8 
lencsével, zársebesség 1/15-től 1/500-ig és 
önkioldó. Korát meghazudtolóan jól dolgozik)

• Pentax K-1000 (aktuálisan ez az elsődleges 
filmes fényképezőgépem. A Goodwill-nél vettem 
és ez az 1976-os évjáratú japán építésű K-1000-
es modell, amin az objektív nyaka fölött az „Asahi 
Pentax” felirat szerepel. Az 1990-es évek K-1000-
es műanyag testű modelleivel ellentétben, ez 
fémből készült. A fényképezőgép SMC Pentax-M 
50 mm f/2.0-ás objektívvel jött.)

• Aiptek DUO-V26 digital camcorder. (Goodwill-től 
vásárolt, Compact Flash kártyát fogad, FAT12-re 
formázva, 2 GB kapacitással, szabványos B 
típusú USB-csatlakozóval)

•

A kamerához tartoznak még a következők:

• Pentax SMC-F 28-80mm f/3.5-4.5 autófókuszos 
zoom lencse (szabványos Pentax K-
csatlakozással, így a K-1000-rel is működik és ha 
úgy döntök, hogy a Cybershot-ot lecserélem egy 
Pentax DLSR kamerával, a lencse ahhoz is jó 
lesz, mivel a Pentax-K csatlakozó az évek során 
nem változott.)

• DeJUR 135mm f/2.8 lens a K-1000-hez. (A K-100-
rel vettem.)

• DeJUR 2x Teleconverter a K-1000-hez. (Mind a 
135-ös objektív, mind a telekonverter Japán 
gyártmány.)

• Minolta Auto 200X vaku áttetsző lappal a széles 
látókörű objektívekhez

• Lenmar EF32 kézi vaku
• Pentax AF-200S automatikus vaku
• különféle 49, 55 és 58 mm-es szűrőkészletek, 

közöttük Cokin szűrőrendszerrel

Korábbi gépeim (amik már nincsenek meg):

• Rolleiflex SL-35M (1997-ben vásároltam, erős 
használat folytán 2007-ben ment tönkre. Ez volt 
az elsődleges filmes kamerám, amit a Cybershot 
DSC-H10 váltott le. A választás oka: mindkét  
kamera Zeiss lencsével van.)

• Minolta XG-1 (a redőnyzár elemcsere után 
tönkrement)

• Canon Canonet QL-19 (ez volt az elsődleges 
kisfilmes kamerám az SL35M előtt és ezzel 
készítettem a cikkben bemutatott képeket is. A 35 
mm-es távmérője nagyon hasonlított a Mamiya 
Sekor 528TL objektívjéhez és 
zármechanizmusához, emiatt vásároltam meg ezt 
a fényképezőgépet.)

• Olympus XA-2 (karácsonyi ajándék 1982-ből és 
25 évig használtam! 2007-ben, amikor a 
Cybershot DSC-H10-et vásároltam, a 
Goodwillnek ajándékoztam, hogy csökkentsem 
az eszközeim számát)

• Argus DC-1510 (Egy első generációs digitális 
kamera, ami nagyon jónak ígérkezett, de nem vált 
be, mivel a képminősége gyenge volt, noha 
Linux-kompatibilis volt.)

• Argus C3 (a filmes fényképezőgépek Ford T-
modellje.)

Csak az összesítés kedvéért, jelenleg a következő 
fényképező eszközeim vannak

• Sony Cybershot DSC-H10 (az elsődleges 
digitális  kamerám, Zeiss lencsével, 8 Mp)

• Sony Cybershot DSC-W170 (a Goodwill-től 
vettem, az USB-kábelt, az akkumulátorokat és a 
memóriakártyákat a DSC-H10-zel megosztva 
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