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A DigiKam bal oldali panelje az, ahol az albumokat
Az előző számban egy DigiKam bevezetőt és az alap
kezelői felületről leírást adtam közre (példával a
fotókollekciómból). Ebben a számban vegyük át a
DigiKam-os fotókezelés alapjait.

A Képek esetén csak két tétel jelenik meg a
megjelenő menüben, egy az alkönyvtár készítése a ~/
Képek-en belül és egy a Képek könyvtár megnyitása
Dolphin-ban (KDE fájlkezelője).

Mint sok Linux-alkalmazást (elméletben) ezt is el
tudod indítani bármely ablakkezelő alól. Minthogy a
DigiKam-et a KDE (Plasma) asztalhoz tervezték,
legjobb ha KDE (Plasma) alól indítod el, mivel sok,
az alkalmazás által használt és szükséges könyvtár
a KDE (Plasma) asztal elindításakor már betöltődik.
Ha mondjuk a DigiKam-ot MATE asztali felület alól
indítod, az alap KDE-könyvtáraknak előbb be kell
töltődniük, megnövelve az alkalmazás elindulásához
szükséges időt, hogy ne is beszéljünk arról, hogy a
DigiKam teljes funkcionalitása nem garantálható, ha
nem KDE asztal alól fut.
(Igazából ez az egyik ok, amiért a Shotwell-t is
felvették a tárolóba.)
Ne de vissza a DigiKam-hoz.
Mindenkor, amikor a DigiKam betöltődik, ellenőrzi a
könyvtárat
(vagy
könyvtárakat),
ahol
a
fényképgyűjteményeidet tárolod, újonnan hozzáadott
(vagy törölt) képeket keresve és megfelelően frissíti
az adatbázist. Ez eltarthat egy kis ideig, ha a
fényképgyűjteményed nagy.
A példánkban a folyamat gyors volt, mivel új kép
feltöltése, vagy törlés nem történt.

kezeli. Itt látható (részben) a képek elhelyezkedése a
laptopomon. (Látható, hogy egy kicsit kaotikus.)
A gyökér szintűt bejegyzés az Albumok, ami a
Ha valaki másnak a fotóival dolgozol ugyanazon a
gépen, ahol a saját magad számára is végzel
fényképészeti munkákat, akkor jobb alkönyvtárakba
szétválasztani a mások számára és a saját
magadnak végzett munkákat.
DigiKam által az egyes képekről információk
tárolására használt adatbázis gyökér szintjét jelenti.
A Képek bejegyzés a merevlemez ~/Képek
könyvtárára hivatkozás . A két bejegyzést a DigiKam
az első indításakor hozza létre.
A gyökér Albumok bejegyzését kivéve a panel
bármely elemére jobb billentyűvel rákattinthatsz. Ami
erre megjelenik, függ az elemtől, amire kattintottál.

A példában az Architecture könyvtárra kattintottam.
Itt, az első példában megvitatott két elem mellett még
van módunk a könyvtár átnevezésére, a könyvtár
ikonjának alaphelyzetbe állítására (a könyvtár ikonja
a Dolphin-nal cserélhető), a képek duplikátumainak
keresésére, a könyvtár tartalmának frissítésére,
importálására a könyvtárba képek és onnan
exportálásra, a könyvtár törlésére, vagy a könyvtár
tulajdonságainak megjelenítésére.
A billentyűzeten a <CTRL> gomb nyomva tartása
mellett N-et lenyomva új könyvtár készíthető. A
<Shift>-et tartva és F2-t lenyomva lehetővé válik a
könyvtár átnevezése, illetve az <Alt> mellett
<Return>-t nyomva annak a könyvtárnak a
tulajdonságai jelennek meg, amelyikre előtte jobb
billentyűvel kattintottál.
A Tulajdonságokat kiválasztva módodban áll a
kiválasztott információinak szerkesztése. (következő
oldal, balra fent)
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példát szeretnék bemutatni arra, hogy a DigiKam mit
tekint duplikált képnek.

Hasonlóképpen a Kategóriák mező alatti területre
Felirat írható. Az itt tárolt információk a DigiKam
adatbázisában találhatóak.
Alul van egy naptár, ahol dátummal láthatod el az
Albumot. A dátum tetszőlegesen választható, de
javasolt, hogy akár az albumnak a DgiKam-ban
létrehozási dátuma, akár az a dátum legyen, ami
eredeti származási helyén a keltezés dátuma (ami
lehet sokkal korábbi, mint a komputerek).

A példában ugyanannak a képnek két változatával
rendelkezem. Ennek egyik oka lehet, hogy meg
akarom őrizni az eredeti képet, miközben dolgozom
egy másik képen (másolaton). Ezáltal, ha valami
összeakadás adódik, akkor megvan az eredeti az
újrakezdéshez, jelentős időt megspórolva magamnak
az eredeti kép újrakészítéséből.

Itt a DigiKam albumjai névvel bírnak. Minthogy az
elnevezések az alkönyvtárak neveiből származnak,
azok megváltoztatásával a ~/Képek-en belüli a
megegyező könyvtár (vagy alkönyvtár) neve is
megváltozik.

A Legrégebbi gomb az albumban szereplő képek
közül a legkorábbi dátumára vonatkozik. Ez igaz a
Legújabb-ra is. Az Átlag „kiszámítja” a dátumot az
album összes fényképét alapul véve.

A „Kategóriá”-ra kattintva lehetővé válik az album
kategorizálása. A kategóriák kereshetőek a
DigiKamban bárhonnan elérhető keresési funkcióval.
Itt előre megadott kategóriákba sorolhatóak a
könyvtárak (csakúgy, mint az egyes fájlok).
Kitalálhatod, egyszerűen a kategóriák mezőbe
begépeléssel kategóriák hozhatóak létre.

PCLinuxOS Magazine

A Unix rendszerekben, így a PCLinuxOS-ben is, a
fájl dátumát egy hosszú integer tartalmazza 1968.
január 1-től kezdődő dátummal. Így a DigiKam íz
Átlag az adott könyvtárban található UNIX-os
dátumú fényképek dátumának átlagát számítja ki.
Most válasszuk ki az Artwork könyvtárat
(legörgettem a könyvtárban, így semmi kijelölés nem
látható pillanatnyilag). A megjelenő felugró ablakban
látható egyik elem az ú.n. Azonosak keresése. Egy

Másik ok, amiért egy képnek két változatával
rendelkezhetünk, amikor pl. az egyiket vízjellel láttuk
el (ami a DigiKam-mal megoldható), hogy jelezzük, a
kép a miénk.
Amit most itt látunk, az egy Bélyegkép-nézete a ~/
Pictures/Artwork könyvtárnak. A nézetet táblázat
nézetre válthatjuk a „Táblázat”-ra kattintással.
Most a fényképeinkről olyan nézetet kaptunk, ami
bélyegképet, fájlnevet, osztályzatot (ha van),
készítés dátumát és idejét (a UNIX időbélyeget),
illetve a címét (ha adtunk) tartalmazza. Egy munka itt
két változatban van jelen, egy vízjellel és egy másik
anélkül.
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A panel bal oldalán egy sor fül található, amivel más
műveletek hajthatók végre, amiket a DigiKam csak
fel tud ajánlani képkezelésre. Az Albumok alatt
Címkék, Címkék (2.), Dátumok, Idővonal, Keresés,
Similarity (hasonlóság), Map és Emberek fül van.

Amennyiben a fényképhez földrajzi információ
(geotag) is tartozik, a Térkép gomb megmutatja a
fényképezés helyét a térképen. Amennyiben geotaggel nem rendelkezne, akkor a Map-re ez jön fel.

képre kattintottunk a középső panelen. Megkapjuk a
kép teljes nézetét csakúgy, mint egy filmcsíkot a
könyvtár további képeivel. Itt látható a művünk
vízjellel ellátott változata.

A Címkék fül lehetővé teszi a képekhez, vagy
videókhoz jelölések adását, amiket elsősorban a
kutatásra és visszakereséséhez használ. Ez a fajta
címkézés nem azonos az EXIF-ével, amivel a
digitális kamerával készült fényképhez információk
kapcsolhatók, noha a célja azonos.

… az
aláírásommal a vízjelben.
A Teljes képernyős mód gombja lehetővé teszi a
DigiKam-nak a teljes képernyő elfoglalását. A
Bemutató-ra akár a könyvtár összes, akár
kiválasztott képeiből a képernyőn bemutatót futtat.
Ha érdekel a csillagászat, akkor ezt látnod kell,
mivel a csillagképek neveit megmutatja. Most akkor
kattintsunk az Előnézet-re. (középen
Az előző számban ezt már láttuk, amikor a kijelölt
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Az F9-re elindul a bemutató az éppen feldolgozás
alatt lévő könyvtár összes képével. <Alt>-F9-et
nyomva csak az aktuális könyvtár kiválasztott képeit
mutatja be. Végül, <Shift>-F9-et nyomva, az aktuális
könyvtár alatti összes alkönyvtárat bevonja a
bemutatóba.
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A DigiKam-nak van Címkekezelője. A címkék
elrendezése az Albumokéhoz hasonló. A DigiKam
fejlesztői egy Emberek címkét is beépítettek,
egyetlen Undefined nevű alcsoporttal. Kinyitottam az
Emberek címkét, hogy lássátok a teljes címkét.

A Címke a szerkeszthetőséghez a Címkekezelőben
legyen kiválasztva. A Címkéhez tartozó ikon, a
könnyebb
azonosíthatóság
érdekében
megváltoztatható. Amikor az Ikonra kattintasz, a
DigiKam megnyit egy párbeszédet ikonválasztáshoz.
Ez ugyanaz a párbeszéd, amit a KDE más részeiben
ikonválasztásra használsz, mint pl. a Plasma asztal
indítójánál, ezért kell egy kis idő, amíg betöltődik.
Billentyűparancsok kapcsolhatóak a címkékhez,
hogy gyorsabban lehessen címkézni. Egyszerűen
kattints a Billentyűparancs melletti gombra és az
adott címkéhez írd be a kívánt billentyűt.

A Címkekezelőnek három funkciója van, az
Organize (rendezés), a Szinkronizálás exportálás
és a Címke tulajdonságok.

Amikor készen van, kattints a Mentés gombra, a
változások elfogadtatásához, vagy az Elvet-re az
eldobáshoz.

Amennyiben a Címkekezelőben kijelöltél néhány
címkét, akkor átválthatod a kijelölést a többi, ki nem
választott elemre, közben a kiválasztottak kijelölését
megszüntetheted úgy, hogy a menüben a Kijelölés
megfordítására kattintasz.
A Címkefa kinyitása és a Kijelölt csomópontok
kinyitása lehetővé teszi a címkéid teljes tartalmának
megtekintését.
A Címke eltávolítása a képekből, pontosan ezt
teszi az adott címkékkel rendelkező képekkel.
A Delete Unassigned Tags eltávolítja a
Címkekezelőből azokat a címkéket, amikhez kép
nem tartozik.

A Rendezésre kattintás ezt a menüt adja fel.

Ez a menü felelős a fényképek címkézésének
feladatai egy részéért. Itt, a DigiKam adatbázisa által
kezelt képek címkéi kiírhatóak a fotókra, kiolvashatók
a fotókból, vagy a fotókhoz rendelt adatbázis összes
címkéje törölhető.
A Címke tulajdonságok lehetővé teszi a fénykép
címkéinek szerkesztését. Egy címke csak három
tulajdonsággal ruházható fel. Egyedül a Cím
kötelező, ami a címke saját neve.

Az Edit tag Title (F2) ugyanaz, mintha a Címke
tulajdonságoknál a Címre kattintottál volna és
begépelnéd a címke nevét.
A „Címkeikon alaphelyzetbe” a hozzáadott ikont
leváltja az alappal, pontosabban egy árcédulával,
ami Címke tulajdonságoknál látható.
A Címke létrehozás a címjegyzékből csak akkor
működik, ha használod a Plasma asztallal adott
címjegyzéket.
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…
és végül címkét a listába létrehozhatsz úgy, hogy a
kereső mezőbe beírsz és a + jelre kattintasz. A
címkék az aktuálisan kiválasztott címkéhez adódnak.
(következő oldal balra fent)
A Labels (jelölések) mások, mint a tag-ek abban az
értelelmben, hogy csak a DigiKam adatbázisához
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A Keresés funkció elég egyértelmű és akkor
működik a legjobban, amikor a képek tag-eltek,
Mielőtt a Keresésbe kezdenénk, szeretném
megmutatni a Similarity fület. Amikor erre első ízben
kattintunk, ezt az üzenetet kapjuk:

Kattints a Yes-re, hogy a DigiKam digitális
ujjlenyomatot rakjon a fotógyűjteményedhez. Egy kis
időbe telik, amíg felépíti az ujjlenyomatot
különösen, ha nagy a fényképgyűjtemény.
tartoznak elletétben azokkal, amik közvetlenül a
fotókhoz tartoznak. (A PCLinuxOS tárolójában is
megtalálható Shotwell is rendelkezik ugyanezzel,
ugyanebből a célból.)
A Labels-ek alapvetően arra szolgálnak, hogy a
fényképeket
csoportosítsuk
az
egyszerűbb
kiválasztáshoz. A DigiKam-ben (és a Shotwell-nél is)
három típusú label van, ezek az Értékelés (egytől öt
csillagig), a Választás és a Szín.
Ehhez a panelhez, ha bárhová kattintasz rajta, akkor
a kiválasztott label-nek megfelelő képeket és
videókat mutatja. (középen, fent)
A fényképek megtekinthetőek dátum szerint is (a
Shotwell-ben is van erre mód), noha ez nem a
megfelelő módszer a képek kiválasztására, mivel ez
a fényképhez adott UNIX időbélyegtől függő
lehetőség, ami köztudottan nem feltétlenül egyezik
meg a fénykép készítésének a dátumával, hanem a
fénykép
tárolásának,
illetve
merevlemezről,
háttérlemezről kinyerésének, vagy az adat bármikor
történő mentésének dátuma. (középen, alúl)
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Hasonlóképpen, az Idővonal tulajdonság egy másik
grafikus módja a fényképek megjelenítésének. Ez a
tulajdonság nagyon hasznos abban az esetben,
amikor a teljes gyűjtemény összes képének
dátuma helyes, egyezik a fénykép készítésével.

Amikor készen van, a DigiKam értesítést dob fel az
effektusról (legjobban akkor dolgozik, ha KDE
Plasma asztallal használjuk). (ketkező oldal, balra
fent)
A Similarity (Kettőzések) eszköz erőteljes
fényképkereső eszköz. Hatékonysága az adatbázis
képei ujjlenyomatainak naprakészen tartásától függ.
A duplikátumok érzékelése a képek ujjlenyomatai
eltéréseinek vizsgálatából ered. Az Ujjlenyomatok
frissítése
gomb
az
adatbázis
képeinek
ujjlenyomatait frissíti. Hogy megkeresd azokat,
amiket a DigiKam duplikátumoknak tart, kattints az
Azonosak keresésére. (következő oldal, balra lent)
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Itt a DigiKam talált pár duplikált képet a
fényképgyűjteményben.
Elsősorban
hogy
keletkezhetnek a duplikátumok?
• Amikor digitális kameráról töltesz fel képeket anélkül, hogy előbb ellenőriznéd a kettőzéseket.
• Amikor egy képből több verziót készítesz úgy
mint egyet vízjellel és egyet anélkül.
• Amikor másolatot készítesz egy képről, hogy
legyen eredeti változatod.
• Amikor egy képet két különböző név alatt mentesz.

Végül a Vázlat lehetővé teszi a gyűjtemény
átnézését úgy, hogy készítesz egy színes vázlatot,
ami megközelítőleg megfelel a keresett képnek.
(Hacsak nem vagy képes elég jó, a DigiKam által
felismerhető vázlatot készíteni, akkor azt javaslom,
címkézd fel inkább a fényképeidet a kereséshez).

A Kettőzések mellett két fület találsz, név szerint a
Kép-et és a Vázlatrajz-ot.

A Map fül arra való, hogy a geotag-elt képeket
keresse, amik olyan földrajzi információkkal megjelölt
képek, mint ország, város, állam, vagy tartomány.
Amikor a „Kép”-ben vagy, egyszerűen ragadj meg
egy képet és húzd erre a panelre, így a DigiKam meg
tudja keresni a duplikátját.

…
és végül az Emberek címke arckeresésre való. Ezért
vették
fel
az
Emberek
kategóriába
az
„Undefined”
(azonosítatlan)
címkét
a
Címkekezelőbe alapból.

PCLinuxOS Magazine

Page 6

DigiKam: a fotókezelés alapjai
Most, hogy láttuk a DigiKam fényképkezelési
képességeit, ezután a következő dolog jut az
eszembe:

digitális SLR-ek) által generált tömörítetlenek színés képadatok, amelyek feldolgozását sokkal inkább
olyan szoftverek végzik, mint a DigiKam és a GIMP,
mintsem a kamera maga.

Első sorban hogyan tudunk a DigiKam-hez
képeket fűzni? A válasz a kérdésre, hogy négy mód
van ennek végrehajtására.
Az első, hogy képet másolunk a home könyvtárunk
Képek könyvtárába (remélhetőleg valahogy olyan
módon, ahogy a DigiKam készít alkönyvtárakat a
Képek könyvtárba), majd elindítjuk a DigiKam-et. A
DigiKam átnézi a könyvtárat összevetve az
adatbázissal a gyűjtemény változásait keresve.
A második út, hogy feltöltünk képeket a digitális
kamerá(k)ról,
USB
meghajtóról,
vagy
kártyaolvasóról.
A harmadik út, hogy digitalizáljuk a képeket
szkennerrel
(vagy
olyan,
minden-az-egyben
eszközzel, mint az Epson Stylus NX-215).
A negyedik módszer, hogy kinyerjük a képeket az
Interneten
megtalálható
olyan
fotómegosztó
kiszolgálók egyikéről, mint a Google Photos, vagy
Smugmug
(vagy
egyszerűen
importálunk
fényképeket tartalmazó fájlszerverről).

A kamera csomag a Plasma asztal része, ami
lehetővé teszi a KDE-nek a digitális kamerák
kezelését a gphoto2 csomagon keresztül. Beállítása
az Eltávolítható háttértárak alatt található a
Rendszerbeállításoknál lehet.

Sok digitális kamera a PCLinuxOS-hez USB
háttértároló eszközként, vagy PTP eszközként
csatlakozik (a PTP Picture Transfer Protocol-t jelent
és a digitális kamerák, illetve nyomtatók közötti
kapcsolattartás alapvető eszközét jelentő PictBridge
protokoll alapja). Nagy valószínűséggel ez az, ahogy
a kamerádat a DigiKam-mal össze fogod tudni kötni.

Ezt csak akkor kezeld, ha tényleg használnod kell
olyan digitális kamerát, ami gphoto2-n keresztül, de
nem USB háttértárolóként, vagy PTP kameraként
csatlakozik. Erre példa az első generációs digitális
gépek, amik soros porthoz csatlakoznak (vagy egy
soros port-USB adapterhez), és amit a DigiKam,
vagy a Plasma asztal értelemszerűen nem ismer fel,
mivel soros eszköz. (jobbra fent)

A gphoto2 csomagot jóval az USB háttértárolók
protokolljának kifejlesztése előtt készítették és a
digitális kamerák (közte a telefonoké is) szabványos
protokollja lett. Ez a csomag továbbra is fejlesztés
alatt áll, különösen a RAW módú képeket továbbító
kamerák miatt, amik a digitális kamerák (főleg
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A DigiKam rendelkezik saját gpohot2 konfigurációs
párbeszédablakkal. Ez a párbeszéd az Import →
Kamerák … → Kamera hozzáadása kézzel
menüvel indul el. Ha a kamerád az USB porthoz
kapcsolódik, akkor automatikusan felismeri a
megfelelően elnevezett gombra kattintva. (jobbra)

Szintén, a DigiKam 5.8-as változata képes fényképet
importálni a SmugMug-ról és a Google Photo-ról. Itt
most az USB-meghajtó és a kártyaolvasó opció
szürke. Ha van kamerád, ami támogatja az USBtároló protokollt, akkor az a kamera az USB-tárolók
alatt jelenik meg. Ugyanez igaz a fényképeket
tartalmazó USB flash meghajtókra (vagy a külső CD/
DVD olvasó-írókra, amikben CD vagy DVD van). A
Kártyaolvasók opció akkor érhető el, ha
memóriakártyát illesztettél a (külső, vagy belső)
kártyaolvasóba.
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DigiKam: a fotókezelés alapjai
A laptopomban, HP Compaq 8510p, van beépített
kártyaolvasó, ami támogatja az SD/MMC. SD-HC és
PCMCI kártyákat. Az utóbbi a régi szerkezet,
nemcsak memóriatárolókhoz, hanem hálózati
adapterekhez, USB adapterekhez, memóriakártya
olvasókhoz (Compact Flash-hez, SD/MMC-hez,
Sony Memory Stick-hez és az elavult SmartMediahoz) és (meg kell mondjam) 56k modemhez is való.
Két külső kártyaolvasóm van, amik majdnem minden
létező típusú, vagy valamikor létezett memóriakártyát
támogatnak. Egyik Kodak márkájú memóriakártyaolvasó, a másik pedig GFM típusú (a Meijer
áruházlánc árusította) memóriakártya-olvasó.

Itt a DigiKam az Epson Stylus NX-415-öt érzékelte
és a fénykép-szkennelés alap opcióit mutatja. Az NX415-hoz a DigiKam 600 dpi felbontást választott
(történetesen én is ezt használom általában
képszkennelésre). Akár az xsane-nél előnézet
kérhető (300 dpi-vel) a szkennelést ténylegesen
végrehajtása előtt. Az NX-415-höz a DgiKam az
epson2 meghajtót használja az Epson által
kifejlesztett epkow meghajtó helyett (ami szintén
nyílt forráskódú).

Az Importálás távoli meghajtóról, a Képek
hozzáadása és a Könyvtárak hozzáadása
alapvetően ugyanazt csinálják. Távoli meghajtóról
importálás ugyanakkor lehetővé teszi fényképek és
videók UNIX-fájlrendszerhez kötött szerverekről
kinyerését. Ez a funkció a szabványos KDE
fájlpárbeszédet használja és nem a helyi fájlok
importálásának egy testre szabott változatát.
Az Import from Scanner elindítja a DigiKam
beépített szkenner-eszközét. Akár az xsane-nál,
vagy más olyan eszköznél, mint az Epson iScan for
Linux, a szkennelő először megkeresi a szkennert.
A Szkenner-specifikus opciók ugyanazoknál
ugyanazok a vezérlőket találhatók, mint az Epson
iScan Linux eszköznél.
DigiKam beállítható úgy, hogy a Google Photos-ról
(PicasaWeb-ként is ismert) importáljon vagy oda
exportáljon. Az Import from Photos/PicassaWeb
megnyitja a Firefoxot, hogy lehetővé tegye a kipikiterjesztésnek a Google szolgáltatások elérésére.
(jobbra, fent)
Rákattintva az Engedélyezésre, kapsz egy hatjegyű
kódot, amit a DigiKam-be be kell írni, hogy a Googlefelhőben tárolt képek elérésének engedélyét
nyugtázzuk. (jobbra, lent)

PCLinuxOS Magazine

Ezután lehet elérni a Google-felhőben tárolt
fényképeket. Ha a legutolsó Androidos verziójú okos
telefonod, vagy táblagéped van, akkor azokat a
képeket a DigiKam-be képes leszel importálni.
Hasonlóképpen, a DigiKam által támogatott a felhőszolgáltatóktól importálás, vagy oda exportálás
ugyanígy történhet.
Ezek lettek volna a fényképkezelés alapjai. A
DigiKam-mal ennél sokkal többet lehet csinálni, amit
azt a PCLinuxOS és a digitális fotózás nagy
képességű eszközévé teszi.
A következő számban megnézzük a DigiKam
ShowFoto-ját,
a
fotószerkesztőt,
ami
a
funkcionalitást tekintve versenyre kel a GIMP-pel.
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