Tworzenie szablonowych opisów CMDI
oprac. Marcin Oleksy

1. Do tworzenia opisów CMDI dla narzędzi/zasobów w CLARINPL zostały wybrane
następujące profile:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

ToolProfile
AnnotatedCorpusProfile
MonolingualDictionaryProfile
TreebankProfile
SpeechCorpus
WebLichtWebService
WordListProfile
WordNetProfile
BilingualDictionaryProfile

j.

MultimodalCorpus

2. Ze względu na możliwe trudności w kompletnym wypełnieniu tych profili metadanymi
wybrane zostały kluczowe miejsca, w których powinny znaleźć się odpowiednie
informacje. Ich zestawienie w odniesieniu do każdego profilu znajduje się 
tutaj
. W
tym samym dokumencie została przedstawiona lista narzędzi/zasobów, które
powinny zostać opisane z wykorzystaniem danego profilu oraz linki do profili w
rejestrze komponentów.
3. Każdy profil wykorzystuje charakterystyczne dla siebie kategorie metadanych.
Odpowiednie definicje można odnaleźć po otwarciu profilu w rejestrze komponentów
i kliknięciu na ConceptLink, np.

4. Ze strony 
http://clarinpl.eu/pl/metadane/ można pobrać częściowo uzupełnione
szablony. Miejsca istotne zostały w nich oznaczone hasłem: “TU ZMIENIĆ”, np.

Niektóre informacje (np. dane na temat Projektu CLARIN) zostały uprzednio
wprowadzone do tych profili.
5. Do tworzenia opisów nie trzeba używać edytora 
Arbil
. Można również wykorzystywać
dowolną aplikację umożliwiającą modyfikację .xmli. Co ważne jednak, niektóre
elementy nie dopuszczają wykorzystania wartości spoza zamkniętego słownika.
Odnalezienie tego typu kategorii umożliwia edytor Arbil. Informacje te znajdują się
również w plikach .xsd, do których linki znajdują się na stronie:
http://clarinpl.eu/pl/metadane/
.
6. W tym dokumencie oprócz wskazówek dotyczących jakości metadanych znajduje się
zestawienie najczęściej popełnianych błędów, do którego warto zajrzeć przed
rozpoczęciem pracy.
7. Opis CMDI związany jest z publikacją narzędzi i zasobów w repozytorium DSpace.
W
tym dokumencie została opisana odpowiednia procedura. Podstawowa metoda to:
"Dodawanie zasobu/narzędzia z opisem całości". Druga metoda (“Dodawanie
zasobu/narzędzia z opisem całości i poszczególnych elementów”) jest
charakterystyczna dla korpusów. Niemniej, korpusy mogą być również zamieszczane
w repozytorium według pierwszej metody  wybór zależy od autora publikacji
8. Na stronie 
http://clarinpl.eu/pl/metadane/ oprócz wyżej wymienionych materiałów
można znaleźć pomocne inne pomocne informacje, instrukcje i linki.

