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Digitool - SIBUL

Dublin Core
É um conjunto de elementos standard descritivos, que permitem definir, da melhor
maneira, a estrutura de informação do objecto digital a que os elementos pertençem,
catalogando o objecto digital.
Estes elementos, designados por metadados descriptivos (dados que fazem referência a
outros dados), incluem a referência bibliográfica sobre o objecto digital, como por exemplo, o
título, o autor, o publicador, o formato, a data, entre muitos outros.
No Digitool entre muitas operações, pode-se criar e editar um formulário, e com os
diversos elementos do dublin core, há a possibilidade de adicionar campos a esse mesmo
formulário, e também se pode no Meditor
, mais propriamente no Editor
remover, ou editar metadados á estrutura do objecto.

, adicionar,

Endereço útil com exemplos de como preencher os metadados, em registos de Monografias,
Imagens, Journal, e Arquivo
http://dizzy.library.arizona.edu/sitesrch/usersm.html
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Descrição dos Elementos
Title – Nome dado ao objecto digital (ex.: documento, imagem, ...), pelo autor/criador
ou o publicador. Exemplo:
"Históris da Arte"
Creator – Nome do autor/criador. Exemplo:
"Shakespeare, William"
Subject – Tópico. Tipicamente, é expresso por palavras-chave ou frases que descrevem
o tópico ou o contéudo do objecto. Exemplo:
"Arte Moderna"
Description – Descrição textual do conteúdo do objecto. Exemplo:
Title do objecto = "Shakespeare : a arte da persuasão"
Description = "Abri este site pensando em divulgar minha experiência, teórica e prática,
com a propaganda ideológica, a comunicação persuasiva de forma geral. A idéia se ampliou e
passei a reproduzir textos clássicos que se caracterizassem por, de alguma forma, conter
elementos de persuasão. Daí Shakespeare, Voltaire, Maquiavel e tantos outros. Nunca cobrei
nada por isso, os textos podiam ser lidos, gravados ou impressos. "
Publisher – Entidade responsável por tornar o objecto disponível. Exemplo:
"Universidade de Lisboa "
Contributor – Uma pessoa ou organização que contribuiu para o conteúdo do objecto.
Exemplo:
"Davies, John"
Date – Data da criação/publicação, se possível segundo o ISO 8601 (YYYY-MM-DD).
Exemplo:
"1998-02-16"
"1998-02"
"1998"
Type –Natureza do conteúdo do objecto. Exemplo:
"Imagem"
"Áudio"
"Texto"
"Catálogo"
Format – Manifestação fisica ou digital do objecto. Exemplo:
(Exemplo de um ícone Dublin Core)
Identifier do objecto ="http://purl.org/metadata/dublin_core/images/dc2.gif& quot"
Type do objecto ="Image"
Format do objecto = "imagem/gif"
Format do objecto = "4 kB"
Format do objecto = "40 x 512 pixels"
(Exemplo de uma imagem, por exemplo, de uma escultura)
Identifier="http://www.not.iac.es/newwww/photos/images/satnot.gif "
Title do objecto ="O tronco"
Creator do objecto ="Frederic Remington"
Type do outro objecto ="Objecto físico"
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Format do objecto = "bronze"
Identifier – Identificador do objecto (URI – Uniform Resource Identifier, URL – Uniform
Resource Locator, DOI – Digital Object Identifier, ISBN e ISSN - International Standard Serial
Number). Exemplo:
"http://purl.oclc.org/metadata/dublin_core/& quot"
"ISBN:0385424728"
"H-A-X 5690B" [número do publicador]
Source – Informação sobre um outro objecto que deriva do actual objecto. Exemplo:
"RC607.A26W574 1996" [é o número da versão impressa do objecto original, que foi
digitalizada]
"Imagem correspondente á página 54 da edição 1922 do Romeo and Juliet"
Language – Linguagem do conteúdo do objecto, se possível segundo o ISO 639 (em
anexo). Exemplo:
"en" (inglês)
"fr" (françês)
"pt" (português)
"Primeiramente Inglês, com alguns abstractos em Françês."
"en-US" (americano)
Relation – Relações a outros objectos, de preferência com os identificadores dos objectos
referenciados. Exemplo: ver Identifier
isVersionOf – O objecto descrito é a versão, edição, ou adaptação do objecto
referenciado. Exemplo:
Title do outro objecto ="Candle in the Wind"
Subject do outro objecto ="Diana, Princesa de Wales"
Date do outro objecto ="1997"
Creator do outro objecto ="John, Elton"
Type do outro objecto ="Áudio"
Description do outro objecto ="Tributo a uma princesa."
isVersionOf do objecto = "Elton John's 1976 música Candle in the Wind" [Parte de uma
relação com um outro objecto]
hasVersion - O objecto descrito é uma versão, edição, ou adaptação do objecto
referenciado. Exemplo: ver isVersionOf
isReplacedBy - O objecto descrito é suplantado, deslocado, ou substituído pelo objecto
referenciado. Exemplo: ver replaces
replaces - O objecto descrito é suplantado, deslocado, ou substituído pelo objecto
referenciado. Exemplo: ver replacedby
isRequiredBy - O objecto descrito é requerido pelo objecto referenciado, seja fisicamente
ou logicamente. Exemplo: ver requires
requires - O objecto descrito é requerido pelo objecto referenciado para suportar a sua
função, entrega, ou coerência do conteúdo. Exemplo:
Title do outro objecto ="História da Arte"
requires do objecto = "Arte Moderna" [Derivação, adaptação ou interpretação de um
outro objecto]
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isPartOf - O objecto descrito é a parte fisíca ou lógica do objecto referenciado. Exemplo:
Title do outro objecto ="Lendo Turgenev"
isPartOf do objecto = "Duas Vidas" [O objecto é a colecção de duas novelas, em que uma
delas é "Lendo Turgenev"]
hasPart - O objecto descrito inclui a referência do objecto seja fisicamente ou
lógicamente. Exemplo: ver isPartFor
isReferencedBy - O objecto descrito é referenciado, citado, ou pelo contrário apontado
pelo objecto referenciado. Exemplo:
Title do outro objecto = "História da Arte"
isReferencedBy do objecto ="A história da Arte dos nossos dias" [O objecto deriva de
uma reprodução]
references – As referências do objecto descrito, cita, ou pelo contrário aponta ao objecto
referenciado. Exemplo: ver isReferencedBy
isFormatOf – O objecto descrito tem o mesmo conteúdo intelectual do objecto
referenciado, mas apresentado de formato diferente. Exemplo:
Title do outro objecto ="Electronic AACR2"
isFormatOf do objecto = "Regras da Catalogação Anglo-American, 2nd edition –
AACR2" [O objecto é uma edição ou histórico de outro objecto, do mesmo
criador/autor]
hasFormat – O objecto descrito já existe antes do objecto referenciado, que é essencial
para o mesmo conteúdo intelectual presente noutro formato. Exemplo:
Title do outro objecto ="História de Arnhemland, NT, Australia"
hasFormat do objecto ="arnhem.gif"
Coverage – Caracteristicas da localização fisica, de onde foi construido o objecto
(cidade, país, data, entidade administrativa). Exemplo:
"1995-1996"
"Boston, MA"
"Século 17 "
"Upstate New York"
Rights – Informação acerca dos direitos do autor sobre o objecto. Exemplo:
"Accesso limitado a membros"
"http://cs-tr.cs.cornell.edu/Dienst/Repository/2.0/Terms& quot"
Link – Endereço / URL da origem do objecto. Exemplo:
Title do objecto = "nemo"
Subject do objecto ="Nemo, o peixe mais procurado"
Type do objecto ="imagem"
Link do objecto =
"http://www.rtp.pt/programas/index.php?article=456&visual=4&area=sugestoes"
Alternative – Alternativa ou abreviação ao título do objecto. Exemplo:
Title do objecto = "American Meteorological Association newsletter"
Alternative ="AMA newsletter"
Title do objecto ="Oito semanas"
Alternative = "Ocho semanas"
tableOfContents – Lista de sub unidades do contéudo do objecto. Exemplo:
"Introdução; Vertebrados; Invertebrados; Moluscos"
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Abstract – Sumário do conteúdo do objecto. Exemplo:
"Este artigo descreve o trabalho do Comité IFB Chaos, incluindo um sumário das mais
importantes descobertas."
created – Data da criação do objecto.
valid – Data (pode ser um intervalo) da validade do objecto.
available – Data (pode ser um intervalo) de quando o objecto ficou disponível.
issued – Data formal da emissão (ex.: publicação) do objecto.
modified – Data em que o objecto foi modificado.
extent – Tamanho ou duração do objecto. Exemplo:
"899 Kb"
"21 minutos"
"120 páginas"
medium – Material de que o objecto é constituido. Exemplo:
"tela de algodão"
"bronze num suporte de madeira"
"óleo na madeira"
conformsTo – A referência a um standard já definido ao qual o objecto se segue.
Exemplo:
title do outro objecto = "Call Center"
identifier do outro objecto = "0-619-14858-6"
title do objecto = "Gestão do Call Center"
conformsTo do objecto = "0-619-14860-8"
spatial – Características a nível de localização, do conteúdo intelectual do objecto.
Exemplo:
"Chicago, Ill."
"Lat: 44 00 00 S Long: 068 00 00 W Nome: Patagónia"
temporal – Características temporais do conteúdo intelectual do objecto. Exemplo:
" Período Jurássico"
"1922-1978"
"Século Vinte"
audience – Classe ou entidade para quem o objecto se destina. Exemplo:
"Estudantes da escola elementar"
"Professores do ESL "
"Adultos com defeciência auditiva"
accessRights – Informação dos direitos de acesso, ou seja, de quem pode aceder ao
conteúdo do objecto ou indicação dos estados de segurança. Exemplo:
"Diponível apenas a subscritores."
"Acesso Livre."
"Acesso limitado apenas a funcionários."
"Visível pela equipa de segurança e cancelada apenas os funcionários."
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provenance – Indicação de quaisquer mudanças de posse e custódia do objecto desde a
sua criação, que seja significante para a sua autenticidade, integridade e interpretação. Exemplo:
"Esta cópia possuída por Benjamin Spock"
"Propriedade de Thompson"
"Roubado em 1999, e recuperado pelo museu em 2003"
rightsHolder – Pessoa ou organização que possui ou gere os direitos sobre o objecto.
Exemplo:
"António Pereira"
"Universidade de Lisboa"
dateAccepted – Data de aceitação do objecto.
dateCopyrighted – Data do aviso de copyright.
dateSubmitted – Data de submissão do objecto.
mediator - Classe ou entidade que medía o acesso ao objecto e para quem o objecto se
destina. Exemplo:
"Especialista de Leitura"
"Professores do ESL "
educationLevel – Indicação geral descrevendo o contexto educacional ou de treino.
Exemplo:
"Estudantes da escola elementar"
"5ª e 6ª classe"
bibliographicCitation – Referências bibliográficas para o objecto. Exemplo:
"ESOP, v.2, no. 1, Abr. 2003, p. 5-8"
"Nature, v.87, p. 200"
license – Documento legal dando permissão official para fazer algo ao objecto. Exemplo:
"http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ legalcode"
"Licença para uso sob Creative Commons Attribution 2.0"
Elementos por adicionar ao Dublin Core
titleAdditional – Título onde o objecto foi publicado ou submetido para publicação (ex.:
publicado numa revista). Exemplo:
"nome de uma revista"
Ambito – Se a “revista” onde o objecto foi publicado é de circulação nacional ou
internacional. Exemplo:
"nacional"
Volume – Número do volume ou a série da “revista” em que o objecto foi publicado.
Exemplo:
"3"
Information – Informação adicional que descreva o objecto, ou comentários que possam
ser úteis para os utilizadores do objecto e que não possam ser introduzidas noutro campo.
Exemplo:
"Existem mais objectos relacionados com este"
"Este objecto no momento é o mais procurado pelos utilizadores"
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Exemplos de Registos
Biblioteca Digital da Biblioteca da Reitoria da Universidade de Lisboa
http://aleph.sibul.ul.pt:8881
Registo de uma imagem

Registo de um documento pdf
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Registo de um vídeo

Biblioteca Digital da Universidade Lusíada
http://aleph.por.ulusiada.pt:8881
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Formato Standard

Formato Etiquetas Marc
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Bibliotecas Digitais Estrangeiras
http://cwis.fcla.edu/edl/

http://content.lib.washington.edu/cgi-bin/advsearch.exe
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Exemplo de Registos em XML
Registo no Resource Discovery

Ficheiro DTL02000000095000002.descriptive.dc.1.1427.N.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <record xmlns="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
<dc:title>Girl at table.</dc:title>
<dcterms:alternative>Le Gourmet</dcterms:alternative>
<dc:creator>Picasso, Pablo, 1881-1973.</dc:creator>
<dc:subject>Blue Period</dc:subject>
<dc:subject>Figures</dc:subject>
<dc:publisher>Barcelona.</dc:publisher>
<dcterms:created>1901</dcterms:created>
<dc:format>VM</dc:format>
<dcterms:extent>Oil on canvas.</dcterms:extent>
</record>

Metadados no Meditor – Editor
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Registo no Resource Discovery

Ficheiro 1313.descriptive.dc.1.2609.N.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <record xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<dc:title>Onde está o nemo?</dc:title>
<dc:creator>Tânia Santos</dc:creator>
<dc:format xsi:type="dcterms:IMT">imagem</dc:format>
<dcterms:created>11/07/2006</dcterms:created>
<dc:description>Imagem do nemo, onde não sei :-S</dc:description>
<dcterms:rightsHolder>freeware</dcterms:rightsHolder>
<dcterms:conformsTo xsi:type="dcterms:URI">k</dcterms:conformsTo>
</record>

Metadados no Meditor – Editor
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