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Tot un món de documents



Significat de «Metadada»

Un quadre, una fotografia, una peça musical, en si mateixa és el 
document que volem transmetre o mostrar.

Degut a la ingent quantitat de documents que es generen 
constantment, ens cal un mètode de gestió (identificació, 
catalogació, descripció, etc) que ens ajudi a poder-lo utilitzar.

Aquestes dades que ens identifiquen els documents, és el que es 
coneix com a «metadades», o sigui «les dades de les dades».



Identificació



Alguns reproductors MP3 ens mostren informació addicional



Metadades en un PDF (document trobat a internet, nom autora eliminat)



On trobem les metadades en els arxius electrònics?



Metadades en una fotografia (dades EXIF)



Contingut d’un arxiu digital d’una fotografia



Contingut dels camps EXIF

● Hi ha vàries versions de les dades EXIF, depenent de l’època i de 
les necessitats s’han inclòs diferents camps d’informació.

● Els fabricants de càmeres no sempre utilitzen tots els camps 
disponibles.

● Les càmeres fotogràfiques els omplen automàticament amb 
diferents dades.

● Aquests camps són modificables amb les eines adequades.



Mostra d’un llistat de «tags» EXIF



Primeres utilitats per a nosaltres

● Ens trobem amb una fotografia i no recordem amb quina 
càmera, objectiu, paràmetres, data, etc. la vam fer.

● Si hem mantingut les dades EXIF a l’arxiu, podem llegir-les i 
trobar bona part de la informació que ens interessa.

● Cal recordar que aquestes dades EXIF són modificables, es poden 
eliminar i els programaris d’edició gràfica, depenent dels seus 
ajustos, les poden variar i/o eliminar.



Analitzem una fotografia sense conèixer l’autor



Lectura dades EXIF amb utilitat «online»



Llegint les dades EXIF amb Lightroom



Llegint les dades EXIF amb ExifPro



Llegint dades amb ExifPro



Llegint dades EXIF amb ExifTool



Mètode simple amb propietats d’arxiu de Windows



Una altra fotografia aportada per J.J. Micolau



Llegint les dades Exif



Llegint i/o modificant les metadades amb Irfanview



Les dades EXIF amb Irfanview



Les dades IPTC, el «mercat» de les imatges



Les dades IPTC amb Irfanview



Modificar les dades IPTC amb Lightroom



La correcció de les distorsions de la lent (Lightroom)



La correcció de les distorsions de la lent (Lightroom)



La correcció de les distorsions de la lent (Lightroom)



Diferents utilitats per visionar / manipular les metadades

● Visionador de metadades «online» : http://exif.regex.info/exif.cgi

● Lector instalable (Windows) ExifPro: (actualment no disponible)

● Lector instalable (Windows) ExifTool: https://exiftool.org/

● Normativa EXIF: https://www.exif.org

● Normativa IPTC per fotografia: https://iptc.org/standards/photo-metadata/

Agraïm a Frederic Monmany, J. Javier Micolau, Josep Torras i Miguel Ureña el permís atorgat per a poder utilitzar
fotografies seves en aquesta xerrada.

Podeu utilitzar aquesta informació sempre que en citeu la procedència:
Xerrades fotogràfiques Il·lumina’t de l’Associació Fotogràfica Jaume Oller
www.afjaumeoller.cat

Xerrada preparada per Cesc Llopart

Granollers – gener de 2021

http://exif.regex.info/exif.cgi
https://exiftool.org/
https://www.exif.org/
https://iptc.org/standards/photo-metadata/
http://www.afjaumeoller.cat/


Moltes gràcies!!

                 Granollers – gener de 2021


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31

