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Rhino’s verhandelingen – TC-K04 
 

Foto’s beoordelen (Gebruik van aangepaste kolommen). 
 

Tijdens de vakantie hebben velen foto’s gemaakt. In dit digitale tijdperk schiet je er 
zelfs vaak heel veel. Al die foto’s moeten beoordeeld worden. Ook voor die klus kan 
Total Commander worden gebruikt.  
Het kan ons op een overzichtelijke manier de foto en de gegevens  van  die foto 
tonen. 
Vanwege de 2 vensterstructuur is Total Commander heel geschikt voor het in het ene 
venster  tonen van gegevens (Bestandsnaam en gegevens vanuit dat bestand) en in 
het ander venster m.b.v. de voorbeeldweergave tonen van de inhoud (de afbeelding). 
 
We willen bereiken dat we een overzicht van exif gegevens krijgen, met daarnaast de 
geselecteerde foto zodat beoordeeld kan worden wat sluitertijd en diafragma doet, of 
hoeveel pixels de afbeelding heeft etc.. Bij mij ziet dat er als volgt uit zoals in figuur 1. 
 

 

Figuur 1 
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Uitgangspunten 

Om de functies, genoemd in dit artikel, uit te kunnen voeren dient Total Commander 
zo te zijn geconfigureerd dat of IrfanView/Xnview of de lister-plugin Imagine 
geïnstalleerd is. Alleen dan krijgt u met “snelle weergave” Ctrl-Q een afbeelding in 
het tegenoverliggend venster wanneer een afbeeldingbestand (*.jpg, *.png etc) onder 
de cursor staat. Is dat niet het geval, dan adviseer ik om de lister-plugin imagine te 
installeren. Dat geeft de meeste mogelijkheden binnen TC.  

Het installeren van Imagine staat in een apart kader of onderaan dit artikel.  

Voor de overige voorbeelden die zijn genoemd is het noodzakelijk om de lister-
plugins AMPview en ListDoc te instaleren. Verder zijn voor de “snelle weegave” de 
volgende lister-plugins aan te bevelen: 

- Excelence   toont Excel bestanden 
- OOview  toont Open Office formaten 
- Synplus  Toont bestanden met syntaxkleuring 

                               het accentueren van termen en secties 
- IEview  Alle door IE ondersteunde bestanden. 

    alleen voor krachtige computers! 
 
Al deze plugins zijn te vinden op www.totalcmd.net en installeren op dezelfde wijze 
als imagine. 
 

EXIF gegevens m.b.v. inhoud plugin 

In de NL helpfile staat: “Inhoud plugins (content plugins) zijn er voor verscheidene 
functies: zoeken naar speciale bestandseigenschappen en inhoud, weergeven van 
die eigenschappen in bestandslijsten en ze bijv. gebruiken in de naamswijziging tool 
om ze aan de bestandsnaam toe te voegen. Voorbeelden: 

• Mp3 id-labels (Artiest, Titel, Album enz.) 

• digitale foto informatie uit JPEG bestanden met EXIF formaat (Dat is wat  we 
hier gaan gebruiken.) 

• bestandsattributen zoals datum/tijd van het maken bestand, programma versie 
nummer enz. 

• En nog veel meer. Afhankelijk van de geïnstalleerde plugin”. 
 
 

Installeren van de exif-plugin 
 
De plugin moet eerst worden opgehaald van de site 
http://www.ghisler.com/plugins.htm#lister.  Het is de exif-plugin die door 
Christian Ghisler zelf is geschreven. 
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Figuur 2 

 

 

 

 

Figuur 3 

 

 

 

Figuur 4 

 

Om goed met het programma te kunnen werken, moeten we eerst de kolommen 
aanpassen. Dat doen we met aangepaste kolommen. “Aangepaste kolommen” wordt 
gestart door met de RMK te klikken op de ‘tabstop kopregel’ 

  
Vervolgens kiezen voor <Aangepaste kolommen configureren> 
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Figuur 5 

 

 

 

Figuur 6 

 
We klikken op <Nieuw>  
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Figuur 7 

 
Eerst klikken op <Kolom toevoegen> 
 
Dan op het plusje <+> achter de toegevoegde kolom. Naast de  standaard inhoud 
plugin, die van Total Commander zelf, zie we nu ook exif staan.  Wanneer we daar 
met de muis op gaan staan, zien we diverse soorten exif informatie. Uit die soorten 
kiezen we de informatie die we in de kop boven het bestand willen. Deze informatie 
komt straks in de plaats van de kolomkoppen: Grootte, Datum en tijd en Attr.  
 



 

© 2006 Rein de Jong Aangepaste kolommen TC-04 pag:- 6 -      

 

Figuur 8 

 
Nu kiezen we de eerste kolom die we wensen. In dit geval <Width> Breedte van de 
foto in pixels, <Height> De hoogte van de foto in pixels, <ExposureTimeFraction> 
(Sluitertijd), <Fnumber> (Diafragma), <ISO> (gevoeligheid) en tot slot kiezen we een 
naam (bv. Foto-oordeel) 
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Dat ziet er dan uit als: 
 

 

Figuur 9 

Achter de “veld waarde” zien we: .Daarmee kunnen we de plaats van elk veld 
(kolom) verschuiven. Met de <+> is het mogelijk om nog een veld toe te voegen aan 
de betreffende kolom (voorbeeld in figuur 10). Als we klaar zijn, is een klik op <OK> 
voldoende om de kolomdefinitie op te slaan. 
 
In de Nederlandse help staat als verklaring voor dit venster: 
======================================================= 
Dialoogvenster : Aangepaste kolommen   
 
Hier kunt u de inhoud definiëren van de kolommen in de aangepaste kolommen 
weergave. 
 
Configureer view nr: Er zijn 29  instellingen mogelijk van de weergave van 

aangepaste kolommen. Dit veld toont de huidige 
ingestelde kolomweergave. 

 
Naam De naam van de geselecteerde weergave, zoals die in 

het menu getoond wordt. Wanneer dit vak niet wordt 
ingevuld, wordt de configuratie niet getoond in het 
menu, maar kan nog steeds bereikt worden met een 
knop of sneltoets met het interne commando 
cm_SrcCustomView1 of cm_SrcCustomView2 enz. 

 
Titel De titel van de kolom zoals getoond in de sorteerkop 

boven het bestandsvenster. 
 

Breedte Breedte van de kolom, in dialoog eenheden 
(afhankelijk van de modus grote of kleine lettertypes 

Uitlijning Ofwel links uitgelijnd, bijv. voor tekstvelden, of rechts 
uitgelijnd, bijv. voor numerieke velden zoals grootte. 
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Veld waarde De inhoud van het veld. Een veld kan meerdere 
waarden bevatten, zowel als tekst.  
Om een veldwaarde toe te voegen klikt u op de [+] 
knop en kiest een waarde. U kunt extra plugins voor 
inhoud installeren vanaf onze homepage, om velden 
met meer details weer te geven, bijv. mp3 ID tags, 
EXIF digitale foto informatie enz. 
De syntax is als volgt (vergelijkbaar met de 
naamswijziging tool): 
[=pluginname.fieldname.unit] 
Voeg het veld met de naam "fieldname" uit een plugin 
voor inhoud genaamd "pluginname" toe.  
De "unit" kan een optionele eenheid zijn (indien 
ondersteund door dat veld), of een formatteer routine 
zoals YMD voor datumvelden, zie de notitie hieronder. 
U kunt de [+] knop gebruiken om plugin velden in te 
voegen. 
[=pluginname.fieldname.unit:4-7] 
Zelfde als hierboven, maar dan voor een deelstring 
(hier: letters 4-7). 
[="prefix"pluginname.fieldname.unit”suffix"] 
De string prefix en/of suffix zal alleen weergegeven 
worden wanneer het veld "fieldname" bestaat en een 
geldige waarde heeft in de plugin "pluginname”. 
Voorbeeld: U kunt dit gebruiken om een eenheid aan 
te geven wanneer het veld aanwezig is en niets 
wanneer het veld er niet is. 

 
[+] Hiermee kunnen meerdere plugin velden worden 

toegevoegd. 
 
Omhoog/omlaag pijl Voor het handmatig sorteren van kolommen. Plaats de 

cursor in de kolom die u wilt verplaatsen.  
Er verschijnen er twee kleine pijlknopjes. Klik op de 
omhoog/omlaag pijlen om de kolom te verplaatsen. 

 
Kolom toevoegen Deze knop voegt een nieuwe kolom toe aan het einde. 
 
Wis geselecteerde kolom Verwijdert de kolom waarin de cursor zich bevindt. 
 

 
Tabs aan venstergrootte aanpassen  

Wijzigt de breedte van de kolom ‘Naam’ wanneer de 
breedte van het hoofdvenster veranderd wordt, op 
dezelfde manier als in configuratie - tabstops voor 
volledige weergave. 
 

Horizontale schuifbalk Creëert een horizontale schuifbalk voor het geval dat 
de weergegeven velden meer ruimte nodig hebben 
dan de beschikbare vensterbreedte. 

 
Opmerkingen: 
Datum, tijd en datum/tijd velden kunnen de volgende veld formatteer routines 
gebruiken in plaats van eenheden: 
Y 4 cijfers jaar 
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y 2 cijfers jaar 
M 2 cijfers maand 
D 2 cijfers dag 
h 2 cijfers uur (24 uur formaat) 
m 2 cijfers minuut 
s 2 cijfers seconde 
a 2 cijfers uur (12 uur formaat voor am/pm) 
 
P 2 letters "am" of "pm", afhankelijk van de tijd van de dag 
p 1 letter "a" of "p", afhankelijk van de tijd van de dag 

 
Kijk nu hoef ik u het niet meer uit te leggen. Het staat allemaal al in de helpfile. Ik heb 
dit gewoon via knippen en plakken ingevoegd. Lekker makkelijk! 
 
Eigenlijk ben ik nog niet tevreden met het resultaat. Ik wil graag de kolomnamen in 
het Nederlands hebben. Ook wil ik graag de belichtingsfactoren Sluitertijd en 
Diafragma in één kolom en nog een paar combinaties. Dat kan. Het ziet er dan uit 
zoals in figuur 10 en 11. 
 

 

Figuur 10 
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Figuur 11 

 
Dit wat betreft het beoordelen van foto’s. Uiteraard kan er nog veel meer met 
aangepaste kolommen. Een paar voorbeelden daarvan treft u hieronder aan. 
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Andere mogelijkheden met aangepaste kolommen: 
 
 

 

Figuur 12 

 
Documentinformatie. Kolommen aangepast m.b.v. de inhoud-plugin CDocProp. 
 

 

Figuur 13 

 
Informatie over MP3 bestanden m.b.v. inhoud plugin AudioInfo en de listerplugin 
AmpView. Je selecteert in het linkervenster een muziekbestand, druk op Ctrl-Q 
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(Voorbeeldweergave) Ampview start. Steeds wanneer je dan op een ander bestand 
klikt of m.b.v. de pijltjestoetsen over de bestanden “wandelt” wordt dat bestand 
afgespeeld. Informatie via de tekst en het geluid m.b.v. Ampview. Meer dan 
voldoende informatie om je muziekverzameling bij te werken. 
 
 
Inhoud plugins die ik gebruik: Zie de afdruk van Configuratie – Opties – Plugins – 
Knop <Configureren> bij “Plugins voor inhoud” figuur 14: 
 

 

Figuur 14 

 
Wat kunnen bovenstaande inhoud plugins voor velden met informatie tonen? Heel 
veel en het wordt steeds uitgebreid door de programmeurs. Ook kun je kolommem 
samenstellen op basis van gegevens uit verschillende plugins. De informatie uit de 
gebruikte plugins wordt getoond in afbeeldingen aan het eind van het artikel (figuur 
15 t/m figuur 19). De plaatjes spreken denk ik voor zichzelf.  
 
Het echte leren doe je door te oefenen en uit te proberen. Kijk wat de resultaten zijn 
en pas die steeds aan. Gaandeweg zul je steeds meer leren en de inhoud-plugins in 
combinatie met de lister-plugins gaan waarderen. 
 



 

© 2006 Rein de Jong Aangepaste kolommen TC-04 pag:- 13 -      

 

Figuur 15 
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Figuur 16 
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Figuur 17 

 

 

 

 

 

           

Figuur 18 
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Figuur 19 
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[Onderstaand in een apart kader of aan het eind van het  artikel] 

 

Installeren van de lister-plugin Imagine 
 
De plugin moet eerst worden opgehaald van de site 
http://www.totalcmd.net/plugring/imagine.html.  
 
Wanneer het bestand is opgehaald zal het zich na activeren (dubbelklik) vanuit 
TC automatisch instaleren. (figuur 1) 

 

Imagine 1 

 

Wanneer Imagine correct geïnstalleerd is dan wordt bij de opdracht “Snel 
bekijken” (Ctrl-Q) de onderliggende afbeelding in het tegenoverliggende 
venster getoond. Voordat Imagine goed gebruikt kan worden eerst een paar 
instellingen in Imagine aanpassen. Klik met RMK op de getoonde afbeelding 
en kies Options – Preferences. (figuur 2) 
 

 

Imagine 2 
 
Wijzig de taal in het tabblad “Lanquage” Doe dit in beide kolommen. Ook is het 
verstandig om in het tabblad “View” een vinkje te plaatsen bij “Fit only big 
images/Grote afbeeldingen passend maken”. (figuur 3) 
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Imagine 3 
 
Nu staat Imagine goed ingesteld om bij “snel bekijken” de afbeeldingen juist te 
tonen. Imagine ondersteund de formaten getoond in figuur 4. 
 

 

Imagine 4 

 
Imagine heeft allerlei handige functies. De help geeft meer informatie.  
Probeer en ontdek! 


