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WORKSHOP

zoals het merk van de camera, de 
sluitertijd en of je de flitser gebruikt 
hebt. Deze gegevens legt de camera 
vast. Hier zie je alleen de belangrijk-
ste Exif data. Ga naar View -> Exif 
Window en je krijgt een hele waslijst 
aan gegevens. Als je camera de 
GPS-coördinaten opslaat, zie je die 
trouwens niet bij de Exif data staan. 
Die staan apart onder het kopje 
Location and GPS.

Het rechterdeel gebruik je ook 
om zelf gegevens over foto’s bij 
te houden. Informatie over de 
omstandigheden of wie er op de 
foto staan geef je op bij Comment. 
Het onderwerp van je foto bepaal 
je door Keywords te kiezen. Geeqie 
heeft er al een heel stel voorgepro-
grammeerd. Nieuwe onderwerpen 
voeg je toe door rechts te klikken 
in de lijst. In het context menu kies 
je vervolgens New keyword. Geeqie 
slaat deze gegevens automatisch 
op als je het programma afsluit. 
Gebruik Ctrl+S om ze op commando 
veilig te stellen.

FOTOBEWERKING
Geeqie heeft zelf nauwelijks editor 
functionaliteit aan boord. In het 

menu Edit -> Orientation zie je 
alleen maar de basale zaken, zoals 
een kwartslag draaien. Geeqie detec-
teert welke grafische programma’s 
op je systeem staan en toont die in 
het menu Plugins. Door hier in de 
lijst op een programma te klikken, 
opent Geeqie de foto in de betref-
fende applicatie. Vervolgens voer je 
daarin de fotobewerking uit.

ORGANISEER JE FOTO’S
Geeqie onthoudt niet vanzelf in 
welke directories je foto’s staan. 
Daarvoor moet je een shortcut 
maken. Links in het file browser 
venster zie je al enkele standaard 
shortcuts staan, waaronder je home 
directory. Klik beneden op het groe-
ne plusteken. Geef een naam aan 
de shortcut en navigeer naar je map 
met foto’s. Klik tot slot beneden op 
OK. Door nu in de lijst op je shortcut 
te klikken, krijg je meteen je foto’s 
te zien.

Standaard zie je in Geeqie de fo-
to’s per directory. Met een collectie 
groepeer je meerdere directories. 
Zo’n collectie maak je aan via File -> 
New collection. Vervolgens sleep je 
een directory vanuit de file browser 

naar het collectiescherm om de 
foto’s toe te voegen. Om de collectie 
uit te breiden, doe je hetzelfde met 
andere directories of losse foto’s. 
Pas bij het sluiten van het collectie-
scherm moet je een naam opgeven 
voor de collectie.

FOTO’S VINDEN
Om de juiste foto te vinden in een 
grote verzameling heb je in Geeqie 
uitgebreide zoekmogelijkheden (zie 
afbeelding 2). Via het menu File -> 
Search geef je allerlei criteria op, 
waaraan de foto’s moeten voldoen. 
Vanzelfsprekend kun je zoeken op 
Keyword, maar je kunt de resultaten 
ook beperken tot een bepaalde 
bestandsgrootte of resolutie. Of je 
laat Geeqie filteren op datum. Als je 
een bepaald soort foto zoekt, geef je 
aan op welke foto de gezochte foto’s 
moeten lijken. Door een percentage 
op te geven, bepaal je hoe sterk die 
gelijkenis moet zijn.

Als je foto’s GPS-coördinaten 
hebben, heb je zelfs de mogelijk-
heid de resultaten te beperken tot 
een bepaalde locatie. Je geeft een 
straal op waarbinnen of waarbui-
ten de foto’s moeten vallen. De 

coördinaten van het middelpunt 
tik je in als breedte- en lengtegraad. 
Voor Amsterdam bijvoorbeeld is dat: 
52.37403, 4.88969.

Een handig hulpmiddel hierbij 
is de site GeoNames. Door daar 
een plaatsnaam op te geven, krijg 
je een lijst van wijken, parken en 
bekende punten, zoals musea met 
coördinaten. Door op de kaart te 
klikken verschijnen die coördinaten 
eveneens. Nog makkelijker is een 
foto met de juiste GPS-informatie 
naar het invoerveld from te slepen. 
Geeqie neemt dan automatisch de 
coördinaten uit de Exif gegevens 
over.

CONCLUSIE
Geeqie werkt vlot en is makkelijk te 
bedienen. Als je net wat meer wilt 
dan alleen een viewer, dan is dit 
zeker een handige tool. 

LINKS
Geeqie
geeqie.org

GeoNames
geonames.org

  Afbeelding 2: Zoeken met GPS.
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