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Práce s metadaty souborů 

Účelem tohoto cvičení je praktické využití metadat pro klasifikaci neutříděných 

souborů. Studenti jsou seznámeni s adresářem, obsahujícím 27 neutříděných 

souborů (PDF dokumenty a fotografie) z projektové dokumentace, jejichž názvy jsou 

částečně neznámé. Jejich úkolem je přiřadit každý soubor k jedné ze čtyř událostí. 

Studenty může odrazovat chaos v úvodním adresáři. To je přesně pocit, který zažívá 

každý, kdo narazí na špatně uspořádané soubory dat. Smyslem tohoto cvičení je 

tento pocit překonat a zavést systém klasifikace.  

Požadavky 

● Délka: asi 15 min, 

● Počítačové stanice s volným prostorem na harddisku o velikosti 1 Mbyte pro 

každou skupinu. 

Příprava 

Zkopírujte obsah balíčku exercise_data_4-2 na každý z počítačů. Můžete také 

nakopírovat cvičné listy a rozdat je studentům nebo použít prezentaci to 

exercise_slides_4-3. 

Rozvrh 

1. Rozdělte studenty do skupin nebo přidělte úkol každému zvlášť.  

2. Rozdejte cvičné listy nebo vysvětlete situaci.  

3. Studenti mají úkol vyřešit za 15 minut. Jestliže některý student nebo skupina 

absolutně nejsou schopni obrázky roztřídit, můžete jim pomoci nápovědou ze 

sekce „Řešení“.  

4. Každý, kdo si myslí, že našel správné řešení, je může přednést a vysvětlit. 

Zaměřujeme se na to, jak probíhalo třídění. 

Řešení 

Kompletní řešení není možné bez odkazu na metadata, ačkoli evaluace obsahu 

souborů může vaše zjištění podpořit. Pro metadata platí tři základní pravidla, 

částečně zmíněná také v Handoutu 4.3: 

● U Microsoft Windows „datum vytvoření“ indikuje poslední datum, kdy byl soubor 

kopírován a nemá žádnou hodnotu. Stejně tak „datum posledního přístupu“. 

„Datum poslední úpravy“ se týká poslední změny v obsahu souboru a nebyl-li 

dále zpracováván, shoduje se s datem vytvoření souboru. 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm
http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm
http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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● Jedinou spolehlivou metodou datování fotografií je podle jejich data vytvoření – 

EXIF. Datum poslední úpravy souboru se může týkat zpracování snímku. Jestliže 

se však datum poslední úpravy shoduje s datem událostí, je velmi 

pravděpodobně správné. 

● U PDF dokumentů musíme dát pozor na datum poslední úpravy, protože se týká 

PDF exportu z textového dokumentu, který mohl být napsán dříve. 

Je zřejmé, že prvním krokem musí být prohlédnutí textových dokumentů, abychom si 

mohli udělat přehled o jednotlivých událostech. Zdokumentovány jsou čtyři události: 

● První schůzka, 14. prosince 2011, 

● První exkurze, 4. dubna 2012,  

● Druhá exkurze, 16. dubna 2012,  

● Poslední schůzka, 8. června 2012.  

V průběhu třídění je nutno vytvořit odpovídající složky a do nich přesouvat jednotlivé 

soubory. Samotná klasifikace se provádí následovně: 

1. Dva snímky označené IMGxxxxx.JPG se podle EXIF data vytvoření mohou týkat první exkurze 

4. dubna 2012. Soubory PICTxxxx.JPG také obsahují EXIF metadata, ukazují na první 

schůzku 14. prosince 2011. 

2. Snímky excursion_x.JPG mohou být klasifikovány podle jejich „data poslední změny“ a 

přiřazeny k první exkurzi 16. dubna 2012. Totéž platí pro snímky označené meeting_x.jpg 

jejichž datum změny naznačuje na poslední schůzku 8. června 2012. Naštěstí žádný z těchto 

snímků nebyl následně upravován, protože neobsahují žádná EXIF data s výjimkou výrobce 

fotoaparátu a modelu v sadě exkurze_x.JPG. 

3. Zbývající tři snímky byly zjevně následně upravovány (všimněte si neobvyklého poměru), 

takže jejich datum poslední změny nemá žádnou hodnotu. Dají se však klasifikovat jinak: 

● Snímek proposals.JPG se může týkat první schůzky 14. prosince 2011 – podle EXIF data 

vytvoření. 

● In the woods.JPG zjevně nenabízí žádné vodítko. Naštěstí však, prohlédnete-li si 

metadata, zjistíte, že alespoň značka a typ fotoaparátu jsou zaznamenány, konkrétně  

CANON a SUPER 105. Tytéž údaje najdete u jiných snímků z první exkurze 16. dubna 

2012, což stačí pro jistou klasifikaci, protože tento fotoaparát není použit na jiných akcích. 

● Nakonec zde máme  By the lake.JPG – není uveden typ aparátu, což nám přesně říká, 

že se původně vztahoval k sadě meeting_x.JPG dokumentující poslední schůzku 8. 

června 2012. 

4. Zbývá krátký textový dokument nazvaný addendum.pdf. Tentokrát data nemají žádnou 

hodnotu: PDF byl zjevně vytvořen později. Při pohledu na PDF metadata (kliknout na Soubor 

> Vlastnosti ve vašem PDF prohlížeči) však vidíme, že autorem je Susan Sauer, která napsala 

pouze zápis z první schůzky, takže její addendum se pravděpodobně bude týkat této akce. 

Správné řešení je následující: 
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První schůzka, 
14. prosince 

První exkurze, 
4. dubna 2012 

Druhá exkurze, 
16. dubna 2012 

Poslední schůzka, 
8. června 2012 

 meeting.pdf 

 addendum.pdf 

 excursion 

report.pdf 

 Second 

excursion.pdf 

 Meeting minutes 

8 Jun 2012.pdf 

PICT0009.JPG 

PICT0011.JPG 

PICT0021.JPG 

PICT0025.JPG 

proposals.JPG 

IMG00012.JPG 

IMG00015.JPG 

excursion_1.JPG 

excursion_2.JPG 

In the woods.JPG 

excursion_4.JPG 

excursion_5.JPG 

 

meeting_04.JPG 

meeting_08.JPG 

meeting_09.JPG 

meeting_10.JPG 

meeting_11.JPG 

meeting_12.JPG 

meeting_15.JPG 

meeting_16.JPG 

By the lake.JPG 

meeting_22.JPG 
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Cvičný list 

SITUACE 

Jste zapojeni do plánovacího projektu, který je v poslední fázi. Vaši předchůdci, 

Susan Sauer, která opustila projekt na konci roku 2011 a Ted deBaer, který ji 

nahradil, zanechali adresář s neroztříděnými snímky a PDF dokumenty, 

týkajícími se čtyř různých událostí v průběhu plánování.  

Fotografie byly na jednotlivých akcích pořízeny různými přístroji, ale na jedné 

akci se vždy používal pouze jeden aparát.  

VÁŠ ÚKOL 

Vaším úkolem je přiřadit každý soubor k jedné z událostí tak, že ho 

přesunete do odpovídajícího adresáře, které pro tento účel vytvoříte. Abyste to 

mohli udělat, zhodnotíte obsah a metadata souborů.  

Některé ze snímků byly dodatečně upraveny, takže jejich datum poslední 

změny nenapoví, kdy byly pořízeny. 

Avšak pouhý fakt, že všechny snímky jsou velmi malé (méně, než je běžný 

výstup z digitálního fotoaparátu), by neměl být vodítkem, naznačujícím 

dodatečnou úpravu. Zmenšení bylo provedeno pouze pro účely tohoto cvičení a 

výsledné stopy v metadatech souboru byly pečlivě smazány. 
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