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gesproken toont je mobiel dit 
meteen met een duidelijke melding. 
Zie je niets, swipe dan de statusbalk 
van je mobiel naar beneden om de 
USB-opties te zien. Daar zie je dan de 
mogelijkheid om via USB bestanden 
over te zetten. Sommige merken 
schermen dit overigens flink af. Je 
moet dan bijvoorbeeld bij de instel-
lingen op je mobiel de developer 
modus kiezen om de USB-opties te 
ontgrendelen.

TRANSFER 
MOGELIJKHEDEN
Door je mobiel of digitale camera 
met je laptop te verbinden, be-
schouwt Linux dat als een USB-op-
slagmedium, net zoals een externe 
harde schijf bijvoorbeeld. In de 
melding van de taakbalk of de pop-
up van je desktop krijg je daarom de 
mogelijkheid om de file browser te 
openen. Afhankelijk van de instellin-
gen op je mobiel of camera reageert 
die net wat anders. Je hebt namelijk 
twee mogelijkheden om bestanden 
over te zetten (afbeelding 1).

Bij Android vind je die bij de 
USB-opties onder namen, zoals 
Transfer files en Transfer photos 
(PTP), of Storage en Camera (PTP). 

Hierbij staat PTP voor Picture Trans-
fer Protocol. Zonder PTP gebruik je 
de smartphone als gewoon USB-op-
slagmedium. Net als hierboven bij 
direct gebruik van het geheugen-
kaartje moet je dan zoeken naar de 
juiste folder. Door te kiezen voor 
PTP-modus zie je in de file browser 
alleen nog maar de folders met 
foto’s. Met PTP hoef je dus niet meer 
te zoeken naar de juiste folder.

Digitale camera’s gebruiken vaak 
standaard PTP. Bij sommige came-
ramodellen kun je in de instellingen 
daarvan als modus kiezen voor 
‘Mass Storage’ of een andere naam 
van die strekking. Dan gedraagt 
de camera zich als een gewoon 
USB-opslagmedium.

Je komt inmiddels steeds vaker 
de term MTP tegen, zowel bij 
smartphones als camera’s. Dat staat 
voor Media Transfer Protocol. Ook 
daarmee krijg je alle folders van het 
USB-apparaat te zien.

FOTOVIEWER
Als je al een fotoviewer, zoals Gwen-
view, Pix of gThumb, op je systeem 
hebt staan, dan geeft je desktopom-
geving je tevens de mogelijkheid 
om de viewer te openen in plaats 

van de file browser. Het voordeel 
is dat je daarmee de foto’s meteen 
kunt importeren naar de juiste plek 
op je laptop (afbeelding 2). Zie je 
de viewer niet in de pop-up van je 
desktop, gebruik dan de applicatie 
zelf om de foto’s te importeren. In 
Pix op Linux Mint bijvoorbeeld ga je 
daarvoor naar File -> Import From -> 
Removable Device.

Net als zojuist bij de file browser 
is het aan te raden om je mobiel in 
PTP-modus te zetten. Enerzijds heb 
je het voordeel dat de fotoviewer je 
alleen de folders met foto’s toont, 
zodat je meteen aan de slag kunt 
met het importeren. Anderzijds 
krijg je geen conflict als je tegelij-
kertijd de file browser gebruikt om 
de bestanden te bekijken. In geval 
van ‘Transfer files’ gebeurt dat wel. 
Slechts één applicatie mag dan 
namelijk het USB-opslagmedium 
claimen.

RAPID PHOTO 
DOWNLOADER
Rapid Photo Downloader is tenslot-
te specifiek ontwikkeld voor het 
overbrengen van foto’s (en video’s 
trouwens), maar is niet beperkt tot 
enkel het kopiëren van de foto’s naar 

je laptop. Als je een bepaalde naam-
geving voor je foto’s of folders wilt, 
dan maakt hij die aan. Desgewenst 
gebruikt hij daarvoor de EXIF-data. 
In tegenstelling tot fotoviewers 
houdt Rapid Photo Downloader 
bij welke foto’s al overgezet zijn. 
Zodoende hoef je niet zelf de juiste 
selectie van de foto’s op je mobiel of 
camera te maken. Wil je meteen een 
back-up? Geen probleem, ook dat 
regelt hij voor je.

Let wel op dat je minstens versie 
0.9 gebruikt. Die herkent namelijk 
smartphones en camera’s als externe 
USB-apparaten. Oudere versies kun-
nen alleen met het geheugenkaartje 
overweg. Op Linux Mint heb je in 
ieder geval de recentste versie tot je 
beschikking.

TOT SLOT
Zoals zo vaak op Linux zijn er meer-
dere wegen die naar Rome leiden. 
Dat geldt ook voor het overzetten 
van foto’s naar je laptop. Zo kan 
ieder voor zich de beste keuze 
maken.

LINKS
Rapid Photo Downloader
damonlynch.net/rapid

  Afbeelding 2: Met Gwen-
view foto’s importeren.
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