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Integracja i wykorzystywanie Integracja i wykorzystywanie Integracja i wykorzystywanie Integracja i wykorzystywanie 

metadanych w publikacjachmetadanych w publikacjachmetadanych w publikacjachmetadanych w publikacjach

DjVuDjVuDjVuDjVu



Publikacja elektroniczna  Publikacja elektroniczna  Publikacja elektroniczna  Publikacja elektroniczna  ±±±± metadanemetadanemetadanemetadane

Razem czy osobno ?                       Razem i osobno !Razem czy osobno ?                       Razem i osobno !Razem czy osobno ?                       Razem i osobno !Razem czy osobno ?                       Razem i osobno !

System bazodanowy 

przetwarzający metadaneprzetwarzający metadane

Cyfrowy zasób

udostępnianych 

publikacji

+ metadane

+ metadane

+ metadane
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Metadane o publikacji, drukowalne stopki i nagłówki, 

położenie, tryb wyświetlania, powiększenie kolejno 

wyświetlanych stron, kolor tła wokół stron publikacji

Drzewko spisu 

treści

Opisowe nazwy stron

Rozszerzenia 

formatu DjVu
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Jedyny komponent, w 

którym prowadzone jest 

poszukiwanie tekstu

Metadane pojedynczej strony, 

interaktywne spisy treści, 

hiperłącza, powiększenie, 

kolor tła, tryb wyświetlania, 

położenie, adnotacje graficzne, 

rozszerzenia formatu DjVu



Metadane o publikacjiMetadane o publikacjiMetadane o publikacjiMetadane o publikacji

Metadane o pojedynczej stronieMetadane o pojedynczej stronieMetadane o pojedynczej stronieMetadane o pojedynczej stronie

Postać metadanych wg specyfikacji formatu DjVuPostać metadanych wg specyfikacji formatu DjVu

(metadata (Atrybut_1 „Wartość atrybutu 1”)

(Atrybut_2 „Wartość atrybutu 2”) 5(Atrybut_2 „Wartość atrybutu 2”) 5

(Atrybut_N „Wartość atrybutu N”) )

1. Długość bloku metadanych jak i ilość atrybutów oraz ich wartość nie jest 1. Długość bloku metadanych jak i ilość atrybutów oraz ich wartość nie jest 

ograniczonaograniczona

2. Nazwa atrybutu 2. Nazwa atrybutu -- nie może zawierać znaków innych niż alfabet łaciński oraz nie może zawierać znaków innych niż alfabet łaciński oraz 

spacji lub dwukropka. spacji lub dwukropka. 

3. Wartość3. Wartość atrybutu atrybutu -- zaleca się, by znaki inne niż alfabet łaciński określić za zaleca się, by znaki inne niż alfabet łaciński określić za 

pomocą liczb ósemkowych. Kilka znaków określonych jako specjalne, należy pomocą liczb ósemkowych. Kilka znaków określonych jako specjalne, należy 

poprzedzić znakiem backslash „poprzedzić znakiem backslash „\\” np. cudzysłów lub ” np. cudzysłów lub \\”” backslash backslash \\\\



Kontener adnotacji dokumentuKontener adnotacji dokumentuKontener adnotacji dokumentuKontener adnotacji dokumentu

(background #nr_ koloru )

(mode sposób wyświetlenia strony )

(zoom powiększenie wyświetlanej strony )

(align poziomo pionowo )

(metadata (Atrybut_1 „Wartość atrybutu 1 ”)(metadata (Atrybut_1 „Wartość atrybutu 1 ”)

(Atrybut_2 „Wartość atrybutu 2”) 5

(Atrybut_N „Wartość atrybutu N”) )

(phead ”lokalizacja::treść” ”lokalizacja::treść” ”lokalizacja::treść” )

(pfoot ”lokalizacja::treść” ”lokalizacja::treść” ”lokalizacja::treść” ) 

(nie_rozpoznany 5 5 5 )



Kontener adnotacji pojedynczej stronyKontener adnotacji pojedynczej stronyKontener adnotacji pojedynczej stronyKontener adnotacji pojedynczej strony

(background #nr_ koloru )

(mode sposób wyświetlenia strony )

(zoom powiększenie wyświetlanej strony )

(align poziomo pionowo )

(metadata (Atrybut_1 „Wartość atrybutu 1 ”)(metadata (Atrybut_1 „Wartość atrybutu 1 ”)

(Atrybut_2 „Wartość atrybutu 2”) 5

(Atrybut_N „Wartość atrybutu N”) )

(maparea „adres/#numer”  „opis/komentarz”  (opis_obiektu ) )

(nie rozpoznany 5 5 5 )



1.1.

2.2.

3.3.



Import pliku adnotacji do publikacji DjVu za Import pliku adnotacji do publikacji DjVu za Import pliku adnotacji do publikacji DjVu za Import pliku adnotacji do publikacji DjVu za 

pomocpomocpomocpomocą programu DjVuSEd.exeprogramu DjVuSEd.exeprogramu DjVuSEd.exeprogramu DjVuSEd.exe

(Import Annotations.Bat)

Set PlikDjVu=belza.djvu

C:\Apps\DjVuLibre\djvused %PlikDjVu% -s -f Annotations.Txt



Standardy metadanychStandardy metadanychStandardy metadanychStandardy metadanych

C:\Konferencja\_Pictures



Standard metadanych XMP Standard metadanych XMP Standard metadanych XMP Standard metadanych XMP 

w plikach w formacie DjVuw plikach w formacie DjVuw plikach w formacie DjVuw plikach w formacie DjVu

Sposób zapisuSposób zapisu metadanych wg specyfikacji formatu DjVumetadanych wg specyfikacji formatu DjVu

(metadata (Atrybut_1 „Wartość atrybutu 1”)

(Atrybut_2 „Wartość atrybutu 2”) 

5
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5

(Atrybut_N „Wartość atrybutu N”) )

Sposób zapisu metadanych XMPSposób zapisu metadanych XMP

(xmp „Pakiet metadanych XMP”)



Opisowa nazwa strony

Adnotacje o publikacji =

Adnotacje dokumentu   + 

Adnotacje strony 1 + 5 + 

Adnotacje strony ostatniej 



Metadane o publikacji oraz metadane stronMetadane o publikacji oraz metadane stronMetadane o publikacji oraz metadane stronMetadane o publikacji oraz metadane stron



Metadane XMP o publikacji oraz Metadane XMP o publikacji oraz Metadane XMP o publikacji oraz Metadane XMP o publikacji oraz 

metadane XMP stronmetadane XMP stronmetadane XMP stronmetadane XMP stron

Strona nr 1Strona nr 1Strona nr 1Strona nr 1

Strona nr 5Strona nr 5Strona nr 5Strona nr 5

PublikacjaPublikacjaPublikacjaPublikacja



Integrowanie przeszukiwanych metadanych Integrowanie przeszukiwanych metadanych Integrowanie przeszukiwanych metadanych Integrowanie przeszukiwanych metadanych 

z publikacjami DjVuz publikacjami DjVuz publikacjami DjVuz publikacjami DjVu

Metadane 

rdf
Metadane Metadane

Przeniesienie 

metadanych

Konwersja 

+ OCR  

Ekstrakcja warstwy

tekstowej

Konwersja

Modyfikacja publikacji wModyfikacja publikacji w

formacie DjVuformacie DjVu

Publikacja DjVu z Publikacja DjVu z 

przeszukiwanymi przeszukiwanymi 

metadanymimetadanymi



Proces powstawania publikacji Proces powstawania publikacji Proces powstawania publikacji Proces powstawania publikacji 

zawierajzawierajzawierajzawierających przeszukiwane metadanecych przeszukiwane metadanecych przeszukiwane metadanecych przeszukiwane metadane

� Przygotowanie pliku publikacji,

� Przygotowanie (pustej) strony zawierającej metadane,

� Przygotowanie – opcja – pliku drzewka spisu treści,

� Przygotowanie – opcja – pliku z innymi adnotacjami, które umieszczone 

będą w finalnej postaci publikacji,

� Wprowadzenie odpowiednich parametrów do pliku Modify_publication,
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� Wprowadzenie odpowiednich parametrów do pliku Modify_publication,

� Wykonanie modyfikacji.



Wyświetlenie metadanych podstawowych 

oraz opisowych nazw stron



Wyświetlenie panelu zakładek oraz adnotacji 

stron (interaktywny spis treści) dodanych 

podczas modyfikacji publikacji



Wyświetlenie pakietu XMP metadanych 

zintegrowanych podczas modyfikacji publikacji



Export metadanych podstawowych lub XMP 

metadanych z powstałej publikacji



Dodawanie nagłówków i stopek podczas 

wydruków publikacji na drukarce lub do innego 

formatu



Przeszukiwanie zasobów sieci lokalnej wg określonej 

wartości atrybutu metadanych zintegrowanych z publikacją



Integracja i wykorzystywanieIntegracja i wykorzystywanieIntegracja i wykorzystywanieIntegracja i wykorzystywanie

metadanych w publikacjachmetadanych w publikacjachmetadanych w publikacjachmetadanych w publikacjach DjVuDjVuDjVuDjVu

Dziękuję za uwagę

Poznań, 24-25.XI.2008 r.

Grzegorz Bednarek

grzegorz@djvu.pl

GB Soft sp.j.
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