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Plan prezentacji

� Multimedia i ich przydatność w pracy 
infobrokera

� Sposoby indeksowania multimediów 
do celów wyszukiwawczych 

� Sposoby wyszukiwania multimediów 
w internecie

� Wybrane przykłady
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Multimedia

� środki komunikacji wykorzystującymi róŜne 
formy informacji oraz róŜne formy ich 
przekazu w celu dostarczania odbiorcom 
informacji lub rozrywki

� do najwaŜniejszych form przekazu naleŜą:
� tekst
� dźwięk, w tym muzyka
� obrazy, w tym grafika i zdjęcia oraz film i animacja

� połączenie przynajmniej dwóch z w/w form 
przekazu
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InteraktywneWideoAnimacje

Obrazy statyczneAudioTekst

Multimedia s ą zestawieniem takich form:

Źródło: Wikipedia http://pl.wikipedia.org/wiki/Multimedia



Multimedia
� zdjęcia
� obrazy
� animacje
� filmy wideo, w tym wykłady
� audycje radiowe
� audycje telewizyjne
� podcasty
� interaktywne kursy, tutoriale
� mapy interaktywne
� prezentacje
� . . . . . . . . . . 
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Multimedia w pracy infobrokera
� jakiego rodzaju informacji udzielają

infobrokerzy? 

� przydatne multimedia
� fachowe prezentacje
� wykłady
� audycje radiowe i telewizyjne, wywiady
� komentarze na temat firm, osób i produktów
� materiały promocyjne 

� monitoring prasy i mediów! 
� kształtowania wizerunku swojej firmy przy 

pomocy multimediów
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Wizytówka serwisu infobrokerskiego w YouTube (video)



Sposoby indeksowania multimediów

Indeksowanie na podstawie tekstu - roboty
� robot wyszukiwarki analizuje strony www pod kątem 

występowania plików graficznych/wideo/audio (na 
podst. rozszerzeń plików)

� do indeksu wyszukiwarki zapisywane są:
� nazwy plików
� tekst bezpośrednio towarzyszący plikowi
� metadane
� tekst „dalszy”
� ew. wielkość zdjęcia, rozmiar pliku, kolorystyka, data, czas 

trwania nagrania
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Plan prezentacji
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Rezultaty wyszukiwania grafik w Onet.pl – pytanie „ametyst”



Sposoby indeksowania multimediów

Indeksowanie na podstawie tekstu - ludzie
� do indeksu katalogu/wyszukiwarki zapisywane są

(opcjonalnie):
� nazwy plików
� tytuł
� opis (streszczenie)
� słowa kluczowe
� typ pliku
� ew. wielkość zdjęcia, rozmiar pliku, kolorystyka, data, czas 

trwania nagrania
� inne w zaleŜności od potrzeb, np. nazwisko twórcy, biogram
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Sposoby indeksowania multimediów

Indeksowanie na podstawie tekstu –
serwisy społeczno ściowe (ludzie)

� do indeksu katalogu/wyszukiwarki zapisywane są
(opcjonalnie):
� nazwy plików
� tytuł
� opis (streszczenie)
� tagi (słowa kluczowe)
� typ pliku
� ew. wielkość zdjęcia, rozmiar pliku, kolorystyka, data, czas 

trwania nagrania
� inne w zaleŜności od wymagań serwisu
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Sposoby indeksowania multimediów

Indeksowanie na podstawie zawartości
� do indeksu katalogu/wyszukiwarki zapisywane są (opcjonalnie) 

wcześniej wymienione elementy – niektóre pochodzą z 
automatycznie wbudowanych metadanych

� do indeksu katalogu/wyszukiwarki zapisywane są teŜ (w zaleŜności 
od technologii) rezultaty:
� analizy ścieŜki dźwiękowej (wykrywanie i rozpoznawanie mowy, 

przekształcenie mowy na tekst, rozpoznawanie dźwięków itd.)

� analizy obrazów (kolor, kształt, tekstura, wykrywanie i rozpoznawanie 
twarzy)

� analizy wideo (w/w oraz rozpoznawanie klatki filmu, wytwórni, 
wykrywanie i rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie tekstu w filmie itd.)
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Sposoby indeksowania multimediów
Indeksowanie audio/wideo na podstawie zawartości
� niektóre pliki zawierają tekst, np. audycje telewizyjne - tekst cyfrowy jako 

napisy na ekranie i tytuły scen, napisy z wideo - rozpoznawanie przy 
pomocy OCR

� rozpoznawania mowy i przekształcania mowy na tekst - wyszukiwanie 
„słowa mówionego” w treści np. audycji radiowej czy fragmentów nagrań
wideo

� podczas konwersji słów na tekst powstaje indeks, słuŜący potem do 
indeksowania kolejnych plików oraz wyszukiwania

Indeksowanie obrazów na podstawie zawartości
� kształt

� kolorystyka 

� tekstura

� rozpoznawanie twarzy – wygląd i model 
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http://www.everyzing.com/

librarian
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Exalead http://www.exalead.com/
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http://www.like.com/
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Sposoby wyszukiwania multimediów 
w internecie

� internauci coraz częściej przeszukują sieć pod 
kątem zdjęć i obrazków - w 2006 r. wzrost o 91 % 
w stosunku do 2005 r.

� analitycy przewidują, Ŝe wzrost zapytań moŜe 
dotyczyć takŜe plików audio i wideo

� internauci coraz chętniej korzystają z 
wyodrębnionych narzędzi, jak wyszukiwarka 
grafiki, czy zakupów, oczekując, Ŝe otrzymają
bardziej trafne wyniki

Na podstawie badań Nielsen//NetRatings
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Sposoby wyszukiwania multimediów 
w internecie

� specjalne opcje standardowych wyszukiwarek
� specjalistyczne wyszukiwarki wszystkich 

multimediów w sieci albo wybranego typu, np. 
zdjęć

� kolekcje wybranego typu zasobów multimedialnych 
tworzone przez wyspecjalizowane firmy, biblioteki 
czy wspólnie przez internautów (tzw. serwisy 
społecznościowe)

� repozytoria, katalogi tematyczne (subject
gateways), w których spotyka się kategorie 
„multimedia”
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1. Standardowe wyszukiwarki
� odrębna zakładka w formularzu do wyszukiwania, np. Images, 

Video, Audio, Grafika
� odrębny interfejs, np. Google video
� wyszukiwanie proste i zaawansowane
� ograniczanie wyszukiwania wg róŜnych kategorii, np.:

� formatu pliku
� kolorystyki
� rozmiaru
� kategorii tematycznej

� bazy danych wyszukiwarek
� własna kolekcja zdjęć/wideo/audio
� własna kolekcja + bazy danych wyszukiwarek 

specjalistycznych, np. nagrań wideo YouTube
� na ogół indeksowanie/wyszukiwanie tekstowe 
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właściciel/dostawca
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Google � Sieć� Szukanie zaawansowane � Format pliku, np. ppt, swf
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Google � Sieć� Szukanie zaawansowane � Format pliku, np. ppt, swf
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2. Specjalistyczne wyszukiwarki 
multimediów

� obszar przeszukiwanej sieci - wyłącznie multimedia
� wyszukiwarki

� wszystkich zasobów (obrazów, wideo i audio)
� wyspecjalizowane dla jednego typu, np. zdjęć

� własne kolekcje albo wszystkie, np. audycji 
radiowych

� niektóre - zaawansowane technologie 
rozpoznawania mowy czy obrazów

� wyniki wyszukiwania duŜo bardziej precyzyjne niŜ
w wyszukiwarkach ogólnych
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2. Specjalistyczne wyszukiwarki 
multimediów

� wyszukiwarki plików graficznych
� wyszukiwarki audio i wideo
� wyszukiwarki nagrań dźwiękowych
� wyszukiwarki nagrań filmowych (wideo)
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Morguefile http://www.morguefile.com/ (pliki graficzne)



Plan prezentacji
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FindSounds - Search the Web for Sounds http://www.findsounds.com/
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Podscope - http://www.podscope.com/
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ResearchChannel http://www.researchchannel.org/ - wideo + 
prezentacja PPT + streszczenie + biogram wykładowcy



3. Kolekcje i serwisy specjalne, 
bazy danych
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� bazy danych
� katalogi
� biblioteki cyfrowe
� niewielkie kolekcje specjalne, np. fotografie historyczne 

z danego regionu lub kolekcja sztuki
� zasoby są profesjonalnie katalogowane i opisywane 

przez ludzi
� rezultaty wyszukiwanie bardzo dobre
� zasoby tzw. niewidzialnej sieci!
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Bankier.TV http://www.youtube.com/bankiertv
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BIRTH http://www.birth-of-tv.org/birth/pages/static/ProjectBirth.jsp



Plan prezentacji
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Visit4info http://visit4info.com/ - wyszukiwarka reklam
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SlideShare http://www.slideshare.net/
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Internet Archive http://www.archive.org/



4. Repozytoria, katalogi tematyczne
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� serwisy wielodziedzinowe
� rejestrują róŜne typy dokumentów
� moŜliwość ograniczania wyszukiwania wg 

typów dokumentów, np. obrazy, wideo/audio
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OAIster http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/



Lidia Derfert-Wolf „Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie”, III seminarium INFOBROKER, CPI, W-wa 8.11.2007

Dziękuję za uwagę!

Lidia Derfert-Wolf

lidka@utp.edu.pl


