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Y2M Handleiding Beta3     

Installeer
a) Java Runtime  --  jre-6u22-windows-i586-s.exe  http://www.java.com
b) Microsoft .NET Framework 3.5 kan nodig zijn op PC’s waar dit niet op is 
geïnstalleerd. Zoek met Google om dit te downloaden.

1

Kopieer de map  met al zijn inhoud op je C schijf of 
kopieer indien gewenst deze map naar een willekeurige lokatie op je PC of op de 
Mede8er interne harddisk. 

“Y2M_BETA3_YAMJ_r1978_32Bit”

4
Open de map “YAMJ_To_Mede8er_Beta_3" en zoek naar het bestand 
“YAMJ_To_Mede8er.exe” en maak een shortcut op je desktop. 

2
Download de laatste versie van Y2M vanaf www.mede8er.com  
Huidige laatste versie is Y2M_BETA3_YAMJ_r1978_32Bit_27Nov2010.rar 
Unrar het bestand en je zal een map met de naam “Y2M_BETA3_YAMJ_r1978_32Bit” 
vinden. Pas de mapnaam aan indien gewenst.

Windows 64 Bit 
Download MediaInfo_CLI_0.7.27_Windows_x64.zip, pak deze uit en vervang de 
bestanden in de "MediaInfo" map met deze bestanden.
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5 Voorbereiden Film Verzameling 

Voorbereiding
Als eerste stap zal YAMJ alle redundante delen van een bestandsnaam „verwijderen“ (bestand 
wordt niet hernoemd, YAMJ werkt met een interne naam). De delen die worden genegeerd zijn 
gedefinieerd in het configuratie bestand. Zie de parameters: Skip Keywords en Version 
Keywords. Alles wat is geconfigureerd binnen deze parameters zal compleet worden 
genegeerd voor verdere bewerking. Alle "removed" keywords worden gezien als „divider“.

Het "-" Karakter
Het min (-) teken is een speciaal karakter binnen YAMJ bestand namen. Het geeft het einde 
van een te scannen bestandsnaam aan en het begin van de bestands of episode titel. Alles na 
de "-" zal worden genegeerd en gebruikt worden als titel.

Name
De Film naam moet aan de begin positie van de bestandsnaam staan. Het mag spaties, punten 
en onderline karakters bevatten.

Year
Bevat het jaartal met formaat YYYY (4 cijfers). Moet tussen 1919 - 2099 zijn. Moet meteen na 
de filmnaam worden gebruikt. Kan zowel gevat zijn in vierkante haken [] of ronde haken ().

Languages
Op dit moment slechts één taal ondersteund voor het tonen van een vlag op de cover. 
Zie FilenameLanguage voor meer info.

Multi-Part Videos
Zie MultiPartVIdeos voor info hoe films te noemen die meer dan één bestand hebben.

Episodes, Seasons
Zie TVSeriesNaming

Boxed Sets
Zie BoxedSets

Trailers and other extras
Zie Trailers#Trailers_Naming

Voorbeelden
Bestand naam Film naam Jaar
My Best Movie.avi My Best Movie -
My.Best.Movie.avi My Best Movie -
My_Best_Movie_2000.avi My Best Movie 2000
1984.DivX.avi 1984  - 

Voorbeelden

Taxi Driver 1976.mkv
Citizen_Kane_[1941].avi
Gone.With.The.Wind.1939_1080p_DTS.mkv

De Film Verzameling mag zich bevinden op de Mede8er’s interne HDD, een extern USB 
apparaat of PC of een Netwerk locatie.

a

Plaats elke film in een aparte map.b

Gebruik een correcte bestandsnaam conventie. Raadpleeg de YAMJ Wiki voor meer details.  
http://code.google.com/p/moviejukebox/wiki/FileNaming

c
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6 Voorbereiden Film Verzameling - NFO Bestand - optioneel 

a Plaats elke film in een aparte map. 

b Maak .nfo bestanden aan in mappen waar nodig. Om een NFO bestand aan te maken, gebruik 
Kladblok (notepad) om een tekst bestand aan te maken. Hernoem de .txt extensie naar .NFO 
en gebruik kladblok om het bestand te bewerken.

c Zoek de film details op en de weblink daarvan op IMDB (Engels) of MovieMeter (Nederlands)
 of   en kopieer de IMDB pagina weblink of de MovieMeter 

weblink in het NFO bestand. Voor configuratie van Nederlandse film beschrijvingen, zie eerst de 
instructie op pagina 8.

www.imdb.com www.moviemeter.nl

d Sla het .NFO bestand op in de film map.

e Hernoem het .NFO bestand naar dezelfde naam als het film bestand.

.NFO

f Herhaal bovenstaande stap voor elke film in je verzameling. 

YAMJ vindt over het algemeen de juiste film inhoud als de juiste bestandsnaam conventie wordt 
gebruikt. Voor extra nauwkeurigheid kan gebruik worden gemaakt van de NFO methode om 
probleem films van juiste informatie te voorzien.
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7 Open Y2M

a

b

c d

a Selecteer de YAMJ settings knop en een Instelling dialoog zal openen.

b Stel het path in waar het YAMJ programma zich bevindt. 

c Stel het path in van de map die gescanned moet worden (bv MOVIE COLLECTION).

d Maak een nieuwe map aan (op je Mede8er of PC of USB Disk of Netwerk) en noem het YAMJ 
(Je kan het elke map naam geven die gewenst is) Y2M zal de Jukebox in deze map aanmaken.

e Wanneer gereed selecteer de “Done” knop.
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f Wanneer Y2M een lege YAMJ map vindt (bv Jukebox), zal er een dialoog scherm 
openen die vraagt of je YAMJ nu wilt starten of op een later moment.

g Selecteer “yes” en YAMJ zal starten met het scraping proces.

h De duur van het scraping proces hangt af van de hoeveelheid films in de MOVIE 
COLLECTION map en de snelheid van de internet verbinding. Y2M zal continu de 
voortgang laten zien in het “Running YAMJ” scherm.
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i Wanneer het scraping proces is voltooid zal dit worden weergegeven in het Running YAMJ 

scherm. Informatie zoals voltooid en totale looptijd zal worden getoond.

J Selecteer “Done” en het “Running YAMJ” scherm zal sluiten. Het Y2M hoofdscherm 
zal worden getoond met een lijst van films welke zijn gescanned in het “titles” paneel. 
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k Selecteer een film in het Titles paneel en het resultaat zal worden getoond in het  Preview 

scherm. Je kan elke film selecteren om het scraping resultaat te zien. 

l Als je niet tevreden bent met het scraping resultaat van een film, controleer dan of de 
film van een correcte naam was voorzien of voeg een nfo bestand toe aan de 
betreffende film map. Wanneer gereed, selecteer dan “Run YAMJ” en YAMJ zal 
opnieuw de mappen scannen die zijn veranderd.

m Om de film beschrijving plaatjes en covers aan te maken kan je alle titels selecteren 
of alleen die zijn gewenst. Selecteer nu de “RUN YAMJ TO MEDE8ER” knop. Y2M zal 
nu alle covers en filmbeschrijvingen automatisch in de juiste mappen plaatsen.  

n Het proces is nu afgerond.
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Nederlandse Film Beschrijvingen
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Zorg dat je eerst een keer het 

Zoek nu in de YAMJ map naar het bestand moviejukebox-Mede8er.properties.
Open dit bestand met Kladblok (Notepad) en voeg de volgende regels toe:

plugin.plot.maxlength=350
mjb.internet.plugin=com.moviejukebox.plugin.MovieMeterPlugin
thetvdb.language=nl

Sla het bestand met deze wijzigingen op en ga verder met de rest van de instructies vanaf 
pagina 3.

YAMJ_To_Mede8er.exe hebt gestart, sluit het daarna weer af.
Het zal nu een configuratie bestand hebben aangemaakt: moviejukebox-Mede8er.properties


