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Metadane

Informacja na temat informacji!

Microsoft Office umożliwia dodanie metadanych do dokumentów.

Metadane można zapisywać w dokumentach HTML w znacznikach meta/title

<meta name="Keywords" content="digitalizacja, skanowanie, biblioteka, biblioteka cyfrowa, prawa autorskie, reprodukcja, bibliotekarstwo, biblioteka 2.0, dlibra">

<meta name="Description" content="Forum spoecznoci i bibliotekarzy cyfrowych. Wszystko co moe si przyda do stworzenia biblioteki cyfrowej.">

<title>Biblioteka 2.0 :: Zobacz temat - Biblioteka 3.0 / Semantyczna biblioteka</title>

...

Użyteczność takich prostych metadanych jest ograniczona ponieważ:

– Można opisywać tylko dokumenty i to takie, które możemy modyfikować

– Zbiór metadanych to zbiór napisów (niejednoznaczność)



Resource Description Framework (RDF)

Możliwe jest opisywanie nie tylko dokumentów

Rozszerzalny

Serializowany (zapisywany) w formacie XML

Zasoby

Zasób (resource) obiekt opisywany nie musi być dokumentem, może być dowolnym obiektem
(fizycznie istniejącym lub abstrakcyjnym)

Zasoby mogą być identyfikowane przez URI (lub napis)

Universal Resource Identifier:

http://purl.org/dc/elements/1.1/creator

Przestrzeń nazw

http://purl.org/dc/elements/1.1/

Nazwa lokalna

creator

Identyfikator przestrzeni nazw

dc

Zapis skrócony

dc:creator



Resource Description Framework cd.

Metadane zapisujemy w postaci zdań:

Podmiot (Subject) + Własność (Property) + Dopełnienie (Object)

Podmiot/Własność = zasób (tzn. coś identyfikowanego przez URI)

Dopełnienie = napis lub zasób

RDF nie ma żadnej semantyki, do tego potrzebne są uzgodnione schematy

Schemat RDF: przestrzeń nazw + zbiór zasobów (w tym własności) + interpretacja zasobów



Uzgodnione schematy

Dublin Core Metadata Initative

Namespace URI http://purl.org/dc/elements/1.1/

Elements (15) Title Creator Description

Exif

Exchangable Image File Format for Digital Still Cameras. Wykorzystywany przez producentów
aparatów cyfrowych. Metadane Exif mogą zawierać: opis zdjęcia (rozdzielczość, wielkość, czas
wykonania); dane aparatu (producent/model, wersja oprogramowania); ustawienia aparatu
(przysłonę, czas, tryb, ogniskową, itd.); opis bibliografixzny (prawa autorskie, opis, autor); dane
geograficzne.

exiftool -all PLIK

XMP (ISO 16684-1:2012)

Standard wykorzystujący model RDF. XMP zawiera DC/Exif oraz kilkanaście innych schematów
metadanych. Rozszerzalny o własne schematy.

XMP was designed to be easily extensible by the addition of custom namespaces. If your metadata
needs are not already covered by the core namespaces, you can define and use your own
namespaces



Metadata modele

Słownik (Controlled vocabulary): nie posiada relacji między hasłami, Uncontrolled vocabulary:
folksonomy, tags

Taksonomia: to słownictwo kontrolowane posiadające relacje hiperonimii (pojęcie szersze/pojęcie
węższe) rodzic-dziecko

Tezaurus – to taksonomia posiadająca także niektóre „inne” relacje, na przykład skojarzeniowe

The associative relationship is a relationship between two concepts which do not belong to the same
hierarchical structure, although they have semantic or contextual similarities RT = related term

Other useful relations: equivalent/synonim (auto=car); foreign languages equvalents

Ontology (informal definition) An ontology is a model of (a relevant part of) the world, listing the
types of object, the relationships that connect them, and constraints on the ways that objects and
relationships can be combined.



Flickr



Emacs



Co jest dodawane

exiftool -a -X IMG20170304094013.jpg > IMG20170304094013.ex1

xmlns:IFD0=’http://ns.exiftool.ca/EXIF/IFD0/1.0/

xmlns:ExifIFD=’http://ns.exiftool.ca/EXIF/ExifIFD/1.0/

xmlns:XMP-pdf=’http://ns.exiftool.ca/XMP/XMP-pdf/1.0/

xmlns:GPS=’http://ns.exiftool.ca/EXIF/GPS/1.0/

<IFD0:Artist>Creator: Tomasz Przechlewski</IFD0:Artist>

<XMP-pdf:Author>Creator: Tomasz Przechlewski</XMP-pdf:Author>

<IFD0:Copyright>Licence: CC Attribution</IFD0:Copyright>

<ExifIFD:UserComment>test, selfportrait, cycling [http://www.flickr.com/photos/tprzechlewski/33248495615/]</ExifIFD:UserComment>

<ExifIFD:ImageUniqueID>http://www.flickr.com/photos/tprzechlewski/33248495615/</ExifIFD:ImageUniqueID>

<GPS:*> ... </GPS:*>

exiftool -ImageUniqueID=’flickrURL ’ -UserComment=’flickrTags ’ -Artist=’tp ’

-Author=’tp ’ -Copyright=’Licence: CC Attribution’

-ImageDescription=’Opis (if any) ’

#exiftool -GPSLongitudeRef=E -GPSLongitude=18.559

# -GPSLatitudeRef=N -GPSLatitude=54.439 -GPSAreaInformation=’Sopot#Molo-poczatek’



Co jest dodawane cd. (współrzędne geograficzne)

exiftool -GPSLongitudeRef=E -GPSLongitude=18.559 -GPSLatitudeRef=N

-GPSLatitude=54.439 -GPSAreaInformation=’Sopot#Molo-poczatek’

# zmiana nazw plikow na unikatowe

My_rename_photo_files.sh

# ustalenie/zapisanie przesuniecia czasu

My-exif-datetime -b gps_display_time -f picture -o GMT_offset

# dodanie wsprzednych GPS (na trzy sposoby!!)

My-photo-sync.sh -f ~/GPS/20160212.gpx -a

#gpsPhoto.pl --dir=DIR --gpsfile=FILE --timeoffset=OFFSET --overwrite-geotagged --kml NAME.kml

# KML ze zdjeciami (import na google maps/OSM)

mk_kml.pl -gpx PLIK.gpx -log PLIK.log -name ’nazwa pliku kml’ > PLIK.kml



Google mymaps

https://www.google.pl/maps/d/



KML (google maps)

<Placemark><name>IMG_20170304_094013.jpg</name>

<description><![CDATA[<a href=’http://www.flickr.com/tprzechlewski/33248495615’>

<img src=’https://farm4.staticflickr.com/3852/33248495615_1537851166_m.jpg’

width=’200’ /></a><br><a href=’http://www.flickr.com/tprzechlewski/33248495615’>#fullSize</a>]]>

</description>

<ExtendedData>

<Data name=’gx_media_links’>

<value>https://farm4.staticflickr.com/3852/33248495615_1537851166_m.jpg</value>

</Data>

</ExtendedData>

<Point>

<coordinates>18.05169167,54.71651111</coordinates>

</Point>

</Placemark>

Markdown (umap.fr)

<description>

{{https://farm4.staticflickr.com/3852/33248495615_1537851166_m.jpg}}

[[http://www.flickr.com/tprzechlewski/33248495615|enlarge/powieksz]]

</description>



umap.fr

https://umap.openstreetmap.fr/en/map/italy2016 71547#13/45.4687/9.1960



Exiftool – przykłady wykorzystania

#Writes Artist tag to a|b|c.jpg (or directory ./images). Since no group is specified,

#EXIF:Artist will be written and all other existing Artist tags

exiftool -artist="Phil Harvey" -copyright="2011 Phil Harvey" a.jpg b.jpg c.jpg

exiftool -artist="Phil Harvey" -copyright="2011 Phil Harvey" ./images

# Writes ImageUniqueID|UserComment|Artist|Author|Copyright|ImageDescription to file

#exiftool -ImageUniqueID=’flickrURL’ -UserComment=’tags’ -Artist=’tp’

# -Author=’tp’ -Copyright -ImageDescription=’Opis’ file.jpg

#

# Writes geocoordinates to file

#exiftool -GPSLongitudeRef=E -GPSLongitude=139.7513889

# -GPSLatitudeRef=N -GPSLatitude=35.685 -GPSAreaInformation=’Sopot’ file.jpg

# Extract Camera Model

exiftool -Model IMG_20170304_161946.jpg

Camera Model Name : Redmi 3S

#Extract all author-related XMP information from an image.

exiftool -xmp:author:all -a image.jpg



Exiftool – przykłady wykorzystania cd.

#Copy all tags from src.jpg to dst.jpg

exiftool -tagsfromfile src.jpg dst.jpg

# Erase all meta information from dst.jpg image, then copy EXIF tags from src.jpg.

exiftool -all= -tagsfromfile src.jpg -exif:all dst.jpg

# Add (+=) 32 seconds to all times in all files from ./Images directory

exiftool -alldates+=00:00:32 ./Images

# Create KML from set of images

#!/bin/bash

# Create KML from geotagged photos

FMTDIR=$HOME/.config/exiftool

cat $FMTDIR/kml-header.fmt > out.kml

# -n -r -q numerical tags/resursive/quiet

# -p FMTFILE = Print output in specified format

exiftool -n -r -q -p $FMTDIR/kml-placemark.fmt . >> out.kml

cat $FMTDIR/kml-trailer.fmt >> out.kml
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