
1. Har du digitale fotos i en opløsning, der er passende for plakater?
2. Er din billeders filnavne tåbelige uden nogen information?

Howto:
Krymp megastore fotofiler med ImageMagick

Omdøb fotofilnavne til dato/tid med jhead

jhead var ikke installeret
terminalen fortæller hvordan du gør

jhead
Exif Jpeg header manipulation tool,
fylder bare 40 kByte

Både i Windows og Linux styres løjerne i
jhead fra en kommandolinie.

Jhead kan meget, men her bruger vi kun
værktøjet til at udskifte billedfilnavn
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Information
Command Line Interface (CLI) Graphical User Interface (GUI)

En terminal er et CLI vindue, du bruger til at få en eller flere ting til at ske.

Terminaler kan åbnes fra menuen, ved tasterne (Ctrl+Alt+T), eller kan åbnes i din
file manager. Det sidste er smart, for så er den åbnet i den folder, du evt. skal
gøre noget ved! Min file manager (PCmanFM) trykker du F4.

Terminalen husker alt, skriv history så får du dine tidligere kommandoer at se.

Manualen og hjælp er ved hånden i din terminal:

Skriv man jhead [eller programnavnet]

Husk at i Linux er jpg og JPG ikke det samme.

Installer
aptget er et program til at installere programmer i Debian baserede Linux
operativsystemer som Ubuntu, Lubuntu, Mint eller mit LXLE og mange flere.

Åbn en terminal Ctrl+Alt+T. Tjek om du allerede har installeret jhead, skriv jhead
i terminalen. Fig.1

ImageMagick
Sæt af foto manipulation tool, fylder
bare 40 kByte, er fra 1998.

Løjerne i ImageMagick styres fra en
kommandolinie.

Imagemagick kan meget, men her
bruger vi kun modulet mogrify!

Ønsket opfyldes med kommandolinetrylleri

Copy/paste 2 kommandoer i et terminalvindue
Her bliver Uffe's Mbyte store filer konverteret til Kbyte og får dato/tid som filnavn



Og nu til det sjove
For en sikkerheds skyld: Kopier din filer til en ny folder (arbejdsmappe)

Åbn en terminal i den nye folder (Open Current Folder in Terminal = F4 i min file
manager, PCmanFM) .

Hvis din filmanager ikke kan trylle, så din flyt teminalen med change directory:

cd ~/Pictures/2017  Fig. 2, altså sti/folder

Fig. 2

Installer jhead
I terminalen efter prompten $ skriver du, eller brug copy/paste

sudo aptget install jhead
Sudo er Super User Do, install er hvad aptget skal gøre.

Installer imagemagick
sudo aptget install imagemagick

Krymp dine filer med mogrify (ImageMagick)
Åbn en terminal i din Folder/Arbejdsmappe dine store billeder, copy/paste:

mogrify *.jpg resize 1024x768 *.jpg

Mogrifi finder alle filer i folderen som ender på .jpg og returnerer dem converteret.
Her er valgt et format 1024x768, men prøv dig frem indtil du synes, at de har en
passende størrelse til skærm og printer! Prøv først med få filer, 520 stykker, jeg
startede med 1000 filer, det har jeg slet ikke arbejdsmemory til.

Skift filnavn til yyyymmdd_hh:mm
Copy/paste i din terminal:

jhead n%Y%m%d_%H:%M *.JPG

Hvis du udskifter det stor Y med et lille y, så får du kun de 2 sidste cifre med af
året, altså 2018 bliver til 18. Jeg her ikke taget sekunderne med (%S).

Hvis kommandoen indeholder '/' ( '\' under windows), får du foldere! Det kan
være smart at dele filerne op i foldere med år og måned med

jhead n%Y/%m/%F_%R *.jpg

Skift Modified datoen ud i din File Manager
Modified dato i din File Manger viser den dato, hvor du sidstændrede el. flyttede
filerne. Det kan du imidlertid ændre:

jhead ft *.*

Modified i File Manageren viser nu datoen, da du tog billedet!




