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Abstract 
In the report CODA-META, a description of the evaluation of four tools for meta data 
extraction is found. The tools have been evaluated by testing them on a total of 27 files of 
different formats and versions. The analyze was made using the following norms, produced 
by the CODA group: 

• General technical and describing meta data 
• Technical meta data for video formats 
• Technical meta data for sound files 
• Technical meta data for the format .tiff 
• Technical meta data for text formats 

 
Test results were compared and the metadata tools were ranked. The best software turned out 
to be Exiftool which extracts metadata from a majority of the files tested against pre-
determined protocols. 

Sammanfattning 
 I rapporten CODA-META beskrivs en undersökning av fyra verktyg för 
metadataextrahering. Bedömningen av de undersökta verktygen har skett mot totalt 27 
stycken filer av olika format och version. Norm vid test har varit följande metadatalistor 
framtagna av CODA gruppen: 

• Generell teknisk och beskrivande metadata 
• Teknisk metadata för videoformat 
• Teknisk metadata för ljud 
• Teknisk metadata för formatet tiff 
• Teknisk metadata för textformat 

 
Utfallet vid testerna mot ovanstående listor gav efter analys en rangordning av 
metadataverktygen. Bästa programvara blev Exiftool som visar goda resultat genom att kunna 
extrahera metadata ur flertalet av de filer som testades mot givna testprotokoll.  
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1. Projekt CODA-META 
CODA-projektet är ett samarbetsprojekt mellan LDB-centrum (Centrum för långsiktigt 
digitalt bevarande), Riksarkivet (RA), Kungl. biblioteket (KB) samt Statens ljud- och 
bildarkiv (SLBA). Planerna för projektet startade under andra halvåret 2006 och vid årsskiftet 
2006/2007 startade CODA-projektet. Två olika delprojekt har färdigställts, CODA-POP 
respektive CODA-FORM där samtliga parter har medverkat. 
 
Test och utvärdering av programvaror för extrahering av metadata ur filer var en punkt under 
CODA-FORM som ej gjordes klar till stoppdatum för FORM rapporten. Det beslutades under 
partnermötet som hölls i januari månad 2008 att även denna punkt skulle färdigställas under 
år 2008. Detta projekt som kallas för CODA-META skall utföra ovanstående punkt. 

1.1 Syfte 
Syftet med CODA-META är att utvärdera och rangordna fyra stycken programvaror för 
metadataextrahering.  

1.2 Målgrupp 
Rapporten riktar sig i första hand till teknisk och administrativ personal på KB, SLBA och 
RA. Eftersom stora delar av rapporten är skriven på en generell nivå kan delar av texten också 
vara av intresse för personer i andra organisationer som arbetar inom området långsiktigt 
digitalt bevarande.  

1.3 Disposition 
I kapitel 2 redogörs kort för värdet med att extrahera metadata ur filformat. 
Kapitel 3 beskriver allmänt testmetod och testverktyg, testens begränsningar samt ger 
information om de olika programvarorna.  
I kapitel 4 undersöks programvarorna mot allmän metadatalista från Kungl. Biblioteket (KB) . 
Resultat analyseras och presenteras i grafer och tabeller samt en sammanställning för kapitlet.   
I kapitel 5 testas programvarorna mot framtagna tekniska metadatalistor med ett mindre urval 
av format. Resultat undersöks och analyseras för att sen presenteras i tabeller och grafer.   
I kapitel 6 görs en sammanställning och slutanalys för hela metadatatesten, programvarorna 
rangordnas samt deras för- och nackdelar beskrivs.  



 CODA-META
Författare Avd Telefon Datum Version Sid

Göran Lindqvist  0921-57307 2008-09-18 1.0 6 (32)
Projekt Anmärkning 

CODA  
 

1.4 Arbetsgrupp 
I projektarbetet med CODA-META har följande personer ingått: 
Stina Degerstedt, KB. Projektledare 
Göran Lindqvist, LDB. Projektadministratör 
Lena Lindbäck, LDB 
Jan Aspenfjäll, LDB 
Allan Arvidson, KB 
Martin Jacobson, SLBA 
Göran Konstenius, SLBA 
Tomas Gertz, SLBA   
Magnus Geber, RA 
Johan Ekdahl , RA 
 
Projektarbetet har pågått från februari till och med september 2008. Under projekttiden har 
fem stycken Marratechmöten hållits för att avstämma arbetets gång samt en workshop i 
Stockholm. Allt testarbete har skett på LDB-centrum i Boden. 

2. Problembeskrivning 
För att säkerställa en fils tillgänglighet över tiden behövs kunskap om dess tekniska 
uppbyggnad, filens innehåll samt eventuellt samband med övrigt digitalt material och vad som 
har skett och gjorts med filen över tiden. Här är det viktigt att ha metadata, dvs. information 
om objektet. Metadata kan delas in i teknisk-, beskrivande- samt administrativ metadata. En 
del av denna information finns lagrad i själva filen. Dock finns det olika mycket metadata i 
olika filformat. Ett sätt att ta fram viktig metadata som en fil innehåller är att använda 
programvaror som extraherar metadata ur filformatet. 

3. Test av programvara 
De olika tester av programverktyg som genomförts i denna rapport har haft som syfte att 
undersöka möjligheten av att extrahera metadata ur olika filer. De krav som ställts på 
verktygen är dels att få fram metadata till KB:s föreslagna minima lista, samt undersöka de 
olika programvarornas möjlighet att ta fram specifik teknisk metadata till några utvalda 
filformat. Verktygen som har används är samtliga fria programvaror som nerladdats från 
webben.  
Verktyg som har används är följande: 

• Exiftool 
• Jhove 
• Metadata extraction tool 
• File identifier 

 
Den testdator som har används är en pc 2.8 GHz, 1 Gb ram minne med operativsystem 
Windows XP och MS Office installerat. I denna dator har även samtliga metadata 
programvaror installerats. 
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Det testmaterial som har används är 27 filer varvid 16 stycken har delats upp i kategorierna: 

• Text (7st) 
• Bild (7st) 
• Ljud/video (2st) 
 

Övriga 11 filer används i specifik teknisk metadatatest. Urvalet av filtyper är baserad på en 
sammanställning av de formatlistor1 som varje institution KB, SLBA och RA tog fram i 
samband med CODA-FORM projektet. De filer som används har skapats på olika sätt, via 
scanner, digitalkamera, programvara och konvertering från ett format till ett annat.  
 
I 16 filer har extra metadata ifyllts detta för att få ett så rikligt innehåll som möjligt av 
metadata i testfilerna. Filerna har sen undersökts med en hexadecimal editor (HxD hexeditor) 
för att ta fram eventuell missad metadata. All metadata för en fil har sedan dokumenterats för 
att sen finnas tillgänglig vid testning. 

3.1 Metod 
Sättet att betygsätta programvarorna sker mot ett antal metadatalistor2 framtagna av CODA-
gruppen. Listorna är följande: 

• Generell teknisk och beskrivande metadata från KB 
• Teknisk metadata för formatet tiff 
• Teknisk metadata för textformat 
• Teknisk metadata för ljudformat 
• Teknisk metadata för videoformat 
 

Först görs en bedömning mot en generell metadatalista från KB som undersöker allmän 
teknisk samt beskrivande metadata. Sedan görs en utökad kontroll på vad för teknisk metadata 
som programvarorna kan leverera ut. Här granskas några olika textformat, video och 
audioformat samt formatet tiff mot speciellt framtagna metadatalistor. Därefter görs en 
sammanställning av all testdata. Denna sammanställning kommer därefter att ligga som grund 
för den slutliga bedömningen av programvarorna. 

3.2 Begränsningar 
Viktigt är testernas begränsningar, först den test som utförs mot generell metadatalista från 
KB. Alla resultat från denna test är mått på de olika programvarornas skicklighet att uppfylla 
given lista med ett begränsat urval av filer. De riktade testerna på tekniskt metadata 
undersöker några olika typer och versioner av filformat såsom tiff, mpeg samt textfiler. Här är 
begränsningarna också de speciellt framtagna tekniska testprotokollen, alla resultat är 
uträknade mot de olika testprotokollen. 

                                                 
1 Se bilaga 1, fillistor och testfiler. 
2 Se bilaga 2 till 6. 
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3.3 Exiftool 
Metadataprogrammet Exiftool [1] är ett plattformsoberoende Perl bibliotek och en 
kommandostyrd applikation. Finns även som Windows exekverbar fil för Microsoft 
plattformar samt för Macintosh OS X package.  
Programmet kan läsa, skriva samt editera metadatainformation i bild, ljud och videofiler. Det 
stödjer ett stort antal olika typer av metadata såsom: 
 
EXIF GPS IPTC XMP 
JFIF GeoTIFF ICC profil Photoshop IRB 
Flashpix AFCP ID3  
Tabell 1. Typer av metadata standarder som stöds av Exiftool 
 
Verktyget kan även läsa metadatainformation från kameratillverkarna: 
Canon Casio Fujifilm Hewlett packard 
JVC/Victor Kodak Leaf Minolta/Konica 
Nikon Olympus/Epson Panasonic/Leica Pentax/Asahi 
Ricoh Sanyo Sigma/Foveon Sony 
Tabell 2. Typer av metadata (kameratillverkare) som stöds av Exiftool 
 
Programmet är utvecklat av Phil Harvey och licensen är fri (gäller under GNU). Det finns 
möjligheter att göra förändringar i perl scriptet för att skapa egna specifika programlösningar. 
En viss utveckling sker även kring programverktyget.  
 
Indata/Utdata 
Inmatning kan ske via det kommandostyrda fönstret (exiftool.exe), en fil för sig, alternativt en 
hel katalog. Utdata från programvaran kan fås ut via textfil, HTML-fil eller på skärm 
beroende på hur metadatainformationen skall presenteras. Den information som genereras kan 
också sorteras och struktureras på olika sätt, exempelvis efter grupp (EXIF, XMP osv). Eller 
om man vill begränsa information till endast en kategori (ex. endast IPTC ) av metadata så går 
det att göra detta via medskickade kommandon vid exekvering av programvaran. Utdata kan 
presenteras i kolonseparerad lista. Alternativt tabbseparerad lista, mer information om detta 
läs hjälpen i programmet. Den version som testas av Exiftool är version 7.30. 

3.4 Jhove 
Jhove-jstor/Harvard Object Validation Environment version 1.1 [2] är ett verktyg framtaget 
av Harvards universitetsbibliotek för identifiering, validering samt extrahering av metadata ur 
filformat. Programmet är skrivet i programspråket java och är plattformsoberoende samt fullt 
dokumenterat. Varje filformat har sin egen modul skriven i Java som identifierar, validerar 
och extraherar metadata. I dagsläget finns 12 stycken olika moduler för filformat till Jhove. Se 
tabell nedan, här presenteras 11 formatmoduler.  
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Textdokument Bild Audio/Video Markup languages 
Ascii Aiff Wave HTML 
Utf-8 Tiff  XML 
PDF Gif   
 Jpeg   
 Jpeg 2000   
Tabell 3. Format som stöds av Jhove 
 
Klarar Jhove inte av att identifiera/validera formatet så väljer programmet den 12:e modulen, 
bytestream modulen. 
 
I och med att programvara/källkod är tillgänglig under GNU Lesser General Public License 
(LGPL) finns det möjlighet att utveckla egna nya formatmoduler i programspråket Java. 
Utveckling sker kring programvaran och en ny version av Jhove håller på att utvecklas.  
Kommunikation med programmet sker via grafiskt gränssnitt (jhoveview.jar) eller ett 
kommandostyrt gränssnitt (jhoveapp.jar). 
Indata/Utdata 
Fil eller filer som skall extraheras på metadata kan inmatas katalogvis, alla filer i en katalog 
analyseras av Jhove, eller om endast en specifik fil skall undersökas så går även det bra. 
Resultat från Jhove visas på skärm, kan fås som en XML-strukturerad utskrift eller som en 
textfil. Även en granskningsfil (audit) kan genereras. Informationen som genereras är väldigt 
innehållsrik, filnamn, version, status samt mycket metadata om filen.  

3.5 Metadata extraction tool 
Metadata extraction tool [3] är byggt av Sytec Resources för National Library of New 
Zeeland år 2003. Det beslutades att programvaran skulle släppas som Open Source år 2007.  
Programmet är byggt för att extrahera metadata ur filer för digitalt bevarande. Verktyget är 
skrivet i Java och har ett kommandostyrt fönster för Unix samt grafiskt användargränssnitt för 
Windows plattform, alternativt kommandostyrt fönster. Bra dokumentation finns och följer 
med nerladdat komprimerat programpaket såsom installationsguide, information om 
mjukvarustruktur samt användarmanual. Tillgång till källkod finns för egen utveckling, 
alternativt för att skräddarsy programvaran för sin egen interna verksamhet. Programmet är 
uppbyggt kring ett antal formatmoduler som extraherar metadata ur filer.  
De filformat som stöds av Metadata extraction tool är: 
 

Textdokument Bild Audio/Video Markup languages 
MS Word v 2-6 Tiff Wav HTML 
MS Power point Jpeg Mp3 XML 
MS Excel Bmp   
MS Works Gif   
Word perfect    
Open Office v 1.0    
PDF    
Tabell 4. Format som stöds av Metadata extraction tool 
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Indata/Utdata 
Inmatning av filer kan ske via det grafiska användargränsnittet eller alternativt genom en lista 
med filer som programvaran arbetar emot. Extraheringen av metadata kan ske ur en fil, en hel 
katalog med filer eller samtliga filer i en skapad fillista. Resultat kan visas på skärm eller fås 
ut via en strukturerad XML-fil. Två alternativ för utdata finns, varje fils metadata i egen 
XML-fil (en för varje fil) eller samtliga undersökta filer i en XML-fil beroende på det val som 
gjorts i programvaran.  
 
Då Metadata extraction tool:s källkod är tillgänglig så kan man förvänta sig att det sker en del 
utvecklingsarbete kring programvaran, senaste utgivna version är version 3.1GA och det är 
den version som testats vid denna metadatatest.   

3.6 File identifier 
File identifier 0.6.1 [4] är en betaversion framtagen för att identifiera och extrahera metadata 
ur filformat. Programmet är skapat av Optima SC Inc och den version som testas är en 
freeware. Plattformar som File identifier stödjer är Windows 32 bitar samt Linux x86. 
Kommunikation med programmet sker via kommandofönster (file.exe) och i dagsläget stöds 
ca 600 filformat som kan identifieras samt ett 30-tal som programvaran kan extrahera 
metadata ur.  
 
Indata/Utdata 
Filer som skall extraheras på metadata kan undersökas katalogvis, dvs. alla filer i en katalog, 
alternativt en fil för sig. Utdata från programmet är filnamn, filklass, mimetyp, absolut sökväg 
till fil samt lite metadata såsom skapandedatum, modifieringsdatum och lite data bundet till 
given filklass. Resultat från File identifier kan visas på skärm, fås ut som en HTML-rapport 
eller en SFV-rapport. 
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4. Generell metadatalista från KB 
Denna test har provat programvarornas skicklighet att uppfylla KB:s metadatalista3. 
Metadatalistan är uppdelad i generell teknisk metadata samt beskrivande metadata. De två 
sista taggarna i teknisk metadata, ”om filen trunkerad” respektive ”checksumma och 
algoritm” togs ej med i beräkningarna. Detta på grund av att ingen av de filer som används är 
trunkerad samt för att checksumma är något som skapas utanför filen för att säkerställa filens 
binära innehåll mot förändring. Det vill säga metadata som inte finns inuti filen och kan 
därför ej tagas ut med de program som används i denna test.  
 
Totalt har 16 stycken filer av olika format och version använts för att avgöra programmens 
möjlighet att läsa ut metadata. Filerna har uppdelats i kategorierna text/HTML, bild samt 
video och ljud för att få en struktur på testmaterialet4.  
 
Fyra stycken olika analyser har gjorts utifrån detta testprotokoll:  

• Analys av fördelning kategori/totalt 
• Analys av fördelning av teknisk och beskrivande metadata/totalt  
• Analys av fördelning av teknisk och beskrivande metadata/totalt på format tiff, 

pdf/a, mp3 
• Test av programvarornas möjligheter att öppna/läsa en fil 

4.1 Analys av fördelning kategori/totalt 
Utifrån framtagna testdata har det gjorts en analys för att bedöma vilken kategori av filer som 
programmen är bra på att få fram metadata ur. Exiftool är totalt bäst på att få fram information 
till taggarna i generell metadatalista från KB med en träffsäkerhet på 52 procent. Metadata 
extractor tool klarar av 34 procent, Jhove 32 procent samt File identifier endast 28 procent 
enligt graf 1 nedanför. Grafen visar också fördelningen mellan kategorierna text, bild samt 
ljud och video av samtliga taggar. 

                                                 
3 Se bilaga 2, generell metadatalista från KB 
4 Se bilaga 1, uppdelningen av filer i kategorier visas i fillista 1  



 CODA-META
Författare Avd Telefon Datum Version Sid

Göran Lindqvist  0921-57307 2008-09-18 1.0 12 (32)
Projekt Anmärkning 

CODA  
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Exiftool File identifier Jhove MetaExt Tool

text bild ljud/video
 

Graf 1. Analys mellan kategorierna text, bild och ljud/video. Källa: Eget 
 
Det görs en beräkning på varje kategori för sig enligt nedanstående formel.  

kategori för varje lt värdeProcentuel
koll) testproto(antalkategori)given för  taggar (alla

)kategorigiven för  protokoll alla i funnataggar (
=

⋅
∑  

 
Då blir resultatet tabell 5, procentuell beräkning på varje kategori. 

  Exiftool File identifier Jhove MetaExtr tool 
Text 46% 22% 34% 42% 
Bild 62% 35% 36% 29% 
ljud/video 41% 23% 9% 27% 

Tabell 5. Procentuell beräkning för varje kategori. Källa: Eget 
 
Enligt ovanstående tabell är det enklast att få fram metadata för kategorin bild med resultat för 
Exiftool på 62 procent, Jhove 36 procent, File identifier 35 procent och Metadata extractor 
tool 29 procent. Därefter kommer kategorin text. Svårast är att få fram metadata för ljud och 
video där bästa programvara Exiftool klarar 41 procent och de övriga visar ännu sämre 
resultat enligt tabellen.  
 

4.2 Analys av teknisk och beskrivande metadata 
Det har även gjorts en analys på fördelningen mellan allmän teknisk metadata och 
beskrivande metadata räknat på samtliga 16 filer. 
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Graf 2. Analys mellan teknisk och beskrivande metadata. Källa: Eget 
 
Exiftool har en jämn fördelning med 24 procent på teknisk respektive 28 på beskrivande 
metadata. För File identifier och Jhove samt Metadata extractor tool skiljer sig det mer mellan 
teknisk och beskrivande metadata, vilket syns i graf 2 respektive nedanstående tabell.  
 
  Exiftool File identifier Jhove MetaExtTool 
Teknisk 24% 10% 20% 27% 
Beskrivande 28% 18% 12% 7% 

Tabell  6. Procentuell skillnad mellan teknisk och beskrivande metadata. Källa: Eget 
 
En intressant observation är att Metadata extractor tool är bästa program på att få fram allmän 
teknisk metadata till KB:s metadatalista, sämre är det dock med beskrivande metadata.  
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4.3 Analys av teknisk och beskrivande metadata på få format 
Vid denna analys har tre filformat används, ett format ur varje kategori.  
Följande filer har används: 

• Text (PDF/A-fil) 
• Bild (tiff-fil) 
• Ljud och bild (mp3-fil) 
 

Urvalet av filer ovan är gjord för att nästan samtliga programvaror kan öppna och läsa dem, 
undantaget är mp3 formatet och Jhove. Intressant är att se hur mycket metadata de kan ta ut 
på begränsat antal öppningsbara filer.   
 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

TIFF PDF/A MP3 TIFF PDF/A MP3 TIFF PDF/A MP3 TIFF PDF/A MP3

Exiftool File identifier Jhove MetaExtTool

Tekn Besk
 

Graf 3. Analys på tre olika format. Källa: Eget 
 
Grafen ovan visar att Jhove får fram 82 procent av all metadata för tiff och PDF/A, ett bra 
resultat. Sämre är det för mp3, detta visar på Jhoves brist. Jhove kan endast hantera ett fåtal 
format och får programmet problem med valideringen av ett för Jhove känt format blir 
resultatet av utdata nära noll. 
 
 Exiftools resultat är 73 procent för tiff och PDF/A samt 55 procent för mp3. Något mindre än 
Jhove på tiff och PDF/A, dock från övriga analyser gjorda ovan vet vi att Exiftool hanterar 
skickligare en större bredd med olika format på ett bättre sätt.  
 
Metadata extractor tool visar sin duglighet på teknisk metadata, den ligger på samma nivå 
som Jhove. Dock kan denna programvara hantera ett bredare utbud av format än Jhove enligt 
analyserna ovan. File identifier visar sämsta resultat med bästa värde för tiff på endast 46 
procent ifyllnadsgrad mot generell metadatalista från KB.    
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4.4 Test läsbarhet av filer 
Slutligen presenteras en tabell över vilka av de 16 filer de olika programvarorna kunde öppna 
och läsa. Exiftool och File identifier klarade av att öppna och läsa 14 filer medan Metadata 
extractor tool klarade 13 filer. Sämst gick det för Jhove med endast 7 filer som programmet 
kunde öppna. De format programmen hade störst problem med var Open Office textfil och 
endast Metadata extractor tool kunde öppna och läsa detta format. Dock var ingen fil oläsbar 
för samtliga programvaror.  
 
 
Filer 
 

Exiftool File identifier Jhove MetaExtTool 

Textfil utf 8 Nej Nej Ja Ja 
HTML fil L4.01 Ja Ja Nej Ja 
HTML fil L1.0 Ja Ja Nej Ja 
MS Word Ja Ja Nej Ja 
Open Office text Nej Nej Nej Ja 
PDF/A-1b Ja Ja Ja Ja 
PDF v1.3 Ja Ja Ja Ja 
Tiff 6.0 Ja Ja Ja Ja 
Tiff 6.0,EXIF 2.2 Ja Ja Ja Ja 
Jpeg v1.01 Ja Ja Nej Ja 
Jpeg v1.02 Ja Ja Nej Ja 
Jpeg 2000 Ja Ja Ja Nej 
Png v1.1 Ja Ja Nej Nej 
Gif 89a Ja Ja Ja Ja 
MPEG Layer 3 Ja Ja Nej Ja 
MPEG 1 video Ja Ja Nej Nej 
Tabell 7. Vilka filer som de olika programvarorna kan läsa. Källa: Eget 
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4.5 Sammanfattning för test mot generell metadatalista från KB 
Slutsatsen som framkommer av ovanstående fyra analyser är att Exiftool är bästa programvara 
på att hantera de 16 olika filerna vid denna test. Den misslyckas bara med att öppna två filer, 
ren textfil (utf-8) och Open Office textdokument. Exiftool visar bästa resultat från test analys 
av fördelning/totalt med 52 procents ifyllnadsgrad mot KB:s metadatalista och jämn 
fördelning mellan teknisk och beskrivande metadata. 
 
Jhove visar bra resultat på test analys av teknisk och beskrivande metadata på få format. När 
programvaran kan öppna filen med rätt formatmodul levererar Jhove rikligt med utdata, 
problemet är som skrevs (4.3) ovan: Jhove handhar för få format, misslyckas valideringen för 
programmet (även om filen är känd av Jhove) blir den metadata som ges ut obefintlig. 
 
Metadata extractor tool är den programvara som är bäst på att ta fram allmän teknisk metadata 
till generell metadatalista från KB. Detta syns väl i testerna analys av teknisk och beskrivande 
metadata och analys av teknisk och beskrivande metadata på få format. Den klarade av att 
öppna 13 av de 16 filer som används i testerna och var det enda program som kunde öppna 
Open Office textfilen. Däremot är inte beskrivande metadata detta programs starka sida.  
 
File identifier är bra på att öppna filer, 14 av 16 filer kan öppnas med detta program. Dock 
levererar programvaran alldeles för lite metadata som utdata, vilket syns på samtliga 
ovanstående tester. 
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5. Riktade tester 
De tester som gjorts under punkt 5 är mer styrda mot tekniskt metadata. Här undersöks 
filformaten tiff samt enkla textfiler. Några videoformat och audioformat undersöks också mot 
framtagna tekniska metadataprotokoll.  

5.1 Teknisk test på tiff-format   
Vid denna analys av tiff-formatet har sju olika tiff-filer använts. Programvarorna bedöms mot 
ett testprotokoll5 som består av ett generellt teknisk avsnitt samt en utökad teknisk 
metadatadel.  
 
Generell teknisk del kontrollerar: 

• Vilket format 
• Vilken version 
• Eventuell kodning 
• Filstorlek 
 

Medan den utökade tekniska metadatatesten kontrollerar följande taggar i tiff filen: 
 

Tag namn Nummer 
NewSubfileType 254 
SubefileType 255 
BitsPerSample 258 
Compression 259 
PhotometricInterpretation 262 
Threshholding 263 
SamplesPerpixel 277 
XResolution 282 
PlanarConfiguration 284 
IPTC/NAA 33723 
Tabell  8. Utökad teknisk metadata. 

                                                 
5 Se bilaga 5, teknisk metadatalista för formatet tiff. 
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Graf 4 visar träffprocent för programmen på den allmänna tekniska delen, utökad teknisk 
metadata samt sammanställd totalt träffprocent. 
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Graf 4. Analys av tiff-format. Källa: Eget 
 
Metadata extractor tool:s första stapel i grafen visar att den är 100 procentig på samtliga 
taggar i den generella delen i testprotokollet för samtliga tiff-filer. Medan Jhove har en 79 
procentig träffsäkerhet och Exiftool når upp till 75 procent. Sämst resultat visar File identifier 
med endast 25 procent. 
 
Undersöker vi tabell 9 (nedan) på de första fyra raderna som motsvarar generell teknisk 
metadata så kan man utläsa ur tabellen att det är formatets version som Exiftool inte kan få 
fram. För Jhove är det problem att kunna läsa alla filerna, detta syns på att 71 procent av 
filerna endast kunde läsas, undantaget för filstorlek. 
 
För utökad teknisk metadata enligt tabell 8 så är Exiftool bästa programvara med 70 procent, 
Jhove med 60 procent och Metadata extractor tool med 40 procent. Sämst är File identifier 
med 10 procent. Görs en analys från tabell 9 på den utökade tekniska metadatan så ser vi att 
SubfileType (255) ej hittas av någon programvara. Detta beror på att NewSubfileType (254) 
har använts i stället. Fortsätter vi och jämför de två bästa programmen på utökad teknisk 
metadata, Jhove och Exiftool genom att granska tabell 9 så klarar Jhove att få fram 
information till samtliga taggar. Dock klarar den inte att öppna alla filer utan endast fem av 
sju testade (71 procent). För taggen IPTC/NAA (33723) visas resultat 29 procent, dock 
innehöll bara två filer av sju metadatainformation till denna tagg, vilket motsvarar 29 procent.  
 
Exiftool lyckas inte ta fram någon information till Threshholding (263), dock är denna 
programvara inte så känslig på filformatet som Jhove och visar en bättre öppningsprocent på 
de filer som den har testats emot. Metadata extractor tool klarar sig sämre vid denna utökade 
test efter teknisk metadata och klarar bara taggarna NewSubfileType (254), BitsPersample 
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(258), Compression (259) samt XResolution (282). Övriga fyra taggar missar den. File 
identifiers resultat är så dåligt att vi kan gallra ut programvaran vid denna test.  
 
Totalt summerat på samtliga taggar i testprotokollet blir resultatet enligt graf 4, Exiftool 70 
procent, Jhove 65 procent, Metadata extractor tool 57 procent och File identifier 14 procent. 
 
Program 
 Exiftool File identifier Jhove MetaExt-tool 
Vilket format  100% 100% 71% 100% 
Vilken version  0% 0% 71% 100% 
Eventuell kodning, BASE64 o dyl  100% 0% 71% 100% 
Storlek 100% 0% 100% 100% 
NewSubfileType (254) 100% 0% 71% 100% 
SubfileType (255) 0% 0% 0% 0% 
BitsPerSample (258) 100% 0% 71% 100% 
Compression (259) 100% 0% 71% 100% 
PhotometricInterpretation (262) 100% 0% 71% 100% 
Threshholding (263) 0% 0% 71% 0% 
SamplesPerPixel (277) 100% 0% 71% 0% 
XResolution (282) 100% 100% 71% 100% 
PlanarConfiguration (284) 71% 0% 71% 0% 
IPTC/NAA (33723) 29% 0% 29% 0% 
Tabell 9. Procentuell fördelning på programvarornas skicklighet att returnera svar. Källa: Eget 

5.2 Teknisk test på txt-format 
Vid detta försök har fem stycken enkla testfiler används mot framtaget tekniskt protokoll6. 
Följande taggar testas, för allmän teknisk metadata: 

• Vilket format 
• Vilken version 
• Eventuell kodning 
• Filstorlek 
 

För utökad teknisk metadata testas: 
• Teckenrepresentation 
• Packade numeriska format 
• Fasta post/radlängder 
 

Resultatet visar att endast två programvaror kan läsa enkla textfiler, Jhove och Metadata 
extractor tool. Jhove klarar också att ge information till utökad teknisk metadata vilket syns i 
tabell 10.  

                                                 
6 Se bilaga 6, teknisk metadatalista för textformat. 
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Program Exiftool File identifier Jhove MetaExt-tool 
Allm tekn 0% 0% 55% 50% 
Utv tekn 0% 0% 20% 0% 
Totalt 0% 0% 40% 29% 

Tabell 10. Fördelning mellan allmän och utökad teknisk metadata. Källa: Eget 
 
Dock klarade programmet bara av att öppna tre av fem textfiler samt kunde bara hitta 
information till taggen teckenrepresentation i utökad teknisk metadata. Dock bättre än de 
övriga programvaror presterade, fast även detta resultat är rätt medelmåttigt.  

5.3 Teknisk test på video och audioformat 
Vid test av video och audioformat har fyra stycken filer används. Tre stycken videoformat 
samt ett audioformat. Testerna har genomförts mot två protokoll7, ett för video samt ett för 
ljud. 
 
Bedömningen av videoformat görs i en allmän del samt en utökad teknisk del för video. För 
audioformat utförs det endast i en teknisk metadatadel. Grafen 5 nedan presenterar resultat 
både från video som audio. 
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Graf 5. Analys av metadata för video och audio. Källa: Eget 
 
Undersöker vi grafen ovanför märker vi att Jhove inte klarar av att öppna någon av de filer 
som ingått i testen. File identifier samt Metadata extractor tool klarar endast av att få fram 
information till formattaggen för video. Grafen ovanför samt tabell 11 nedan visar entydigt att 
endast en programvara kan hantera video och audio, detta är Exiftool.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Se bilaga 3, teknisk metadatalista för videoformat och bilaga 4 teknisk metadatalista för ljudformat  
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Program 
 Exiftool File identifier Jhove MetaExt-tool 
Container 33% 0% 0% 0% 
bit rate 67% 0% 0% 0% 
No. of video streams 0% 0% 0% 0% 
No. of audio streams 33% 0% 0% 0% 
Format 100% 67% 0% 67% 
Profile 0% 0% 0% 0% 
bit rate mode 0% 0% 0% 0% 
bit rate 33% 0% 0% 0% 
Picture size 100% 0% 0% 0% 
Aspect ratio 67% 0% 0% 0% 
frame rate 100% 0% 0% 0% 
Standard 33% 0% 0% 0% 
Chroma 0% 0% 0% 0% 
Tabell 11. Procentuell fördelning på programvarornas skicklighet att returnera svar.  Källa: Eget 
 
Programmet klarade att läsa ut information till taggarna format, picture size samt frame rate 
för samtliga videofiler. Övriga taggar med varierat resultat mellan 33 till 67 procent enligt 
tabell 11. 
  
Störst problem hade Exiftool med taggarna chroma, bit rate mode, profile samt no of video 
streams. För ljud var det bit rate mode samt resolution som Exiftool ej kunde hitta information 
till. Övriga taggar i testprotokollet8 för ljud klarade programmet av.  

5.4 Sammanfattning riktade tester 
Ser vi på resultaten från ovanstående tester under punkt 5 så blir slutsatsen följande: Exiftool 
uppvisar bästa resultat i tekniskt test på tiff-format, då programvaran får fram bästa resultat på 
utökad teknisk metadata samt totalt (summerat allmän samt utökad teknisk metadata) på de 
sju undersökta filerna. Sämre går det vid granskning av enkla textfiler, där programvaran inte 
kan öppna någon fil. Slutligen vid test av video och audioformat gör programvaran åter bästa 
resultat jämfört mot de övriga. 
 
Jhove visar mycket bra resultat på att ta fram information till taggarna i utökad teknisk 
metadata vid test av tiff-formatet. Som vid tidigare tester har programvaran problem med de 
filer den skall undersöka. Den kunde enbart öppna fem av sju filer som ingick i analysen, 
detta avspeglar sig i testresultaten. I teknisk test på txt format så är Jhove det enda 
programmet som kan uppfylla allmän och utökad teknisk metadata. Bland övriga 
programvaror gav endast ett program data till allmän teknisk metadata, de resterande två 
programmen gav noll i resultat. För video och audioformat så är resultatet noll, Jhove kunde 
inte öppna och läsa någon fil vid denna test. 
 
Metadata extractor tool tar fram all information till allmän teknisk metadata för tiff, ett bra 
resultat. Dock blir resultatet sämre för utökad teknisk metadata, där kan programvaran bara 

                                                 
8 Se bilaga 4, teknisk metadatalista för ljudformat 
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hitta information till fem av tio taggar9. För test av enkla textformat klarar programmet endast 
av den allmänna tekniska delen, att uppfylla utökad teknisk metadata gav resultatet noll. Vid 
sista test, analys av video och audioformat är resultatet dåligt med 7 procent för video och 17 
procent för audio .  
 
File identifier visar sämsta resultat på två av tre tester, teknisk test på tiff-formatet samt 
teknisk test på txt-format. För video och audioformat är inte resultatet så mycket bättre. Denna 
programvara är totalt sämst på ovanstående tester under punkt 5. 

                                                 
9 Se tabell 9, procentuell fördelning på programvarornas skicklighet att returnera svar 
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6. Slutsats 
Den slutsats som vi kan dra utifrån de tester som har gjorts med de fyra programvarorna är 
följande: Det man kan utläsa från kapitel 4 är att det går enklast att få fram metadata för 
kategorin bildformat, detta syns också i kapitel 5.1. Alla programvaror gör ett relativt bra 
resultat, detta kan bero på att bildformaten innehåller mycket metadata och på ett strukturerat 
sätt. Även till kategorin text ger programvarorna en hel del metadata. Svårast att få fram 
metadata är till video och audioformat vilket resultaten i både i kapitel 4 och kapitel 5.3 
understryker. Här måste nog program speciellt framtagna för video respektive audio 
användas.  
 
Exiftool bästa programvara 
Skall vi rangordna programvarorna enligt genomförda tester så blir resultatet följande. Bästa 
programvara enligt testerna blir Exiftool version 7.30. Den visar goda resultat i testerna i 
kapitel 4, är bra på att hantera stor bredd av olika filformat (läser 14 av 16 testade filer). Visar 
också jämn fördelning mellan allmän teknisk och beskrivande metadata i kapitel 4.2. Vid de 
riktade testerna mot tiff formatet samt video och audioformat uppvisar programvaran bra 
resultat. För video och audio är det den enda programvara som gör en någorlunda bra insats. 
Exiftool:s enda upptäckta nackdel är att den inte kan hantera några enkla textfiler (ändelse 
txt), dessa filer kan programvaran inte öppna. 
Jhove 
Programvaran Jhove version 1.1 gör ett bra resultat i test av teknisk och beskrivande metadata 
för några få kända format (kapitel 4.3) med bäst resultat för filerna tiff samt PDF/A. Vid 
teknisk test på tiff format är det den enda programvara som får fram information till alla 
taggar i den utökade tekniska metadatatesten. Vid testerna i kapitel 4 så ligger Jhove på plats 
nummer tre enligt graferna ett respektive två. Detta visar lite av de problem Jhove har med att 
hantera ett större utbud av olika filformat. Samt de problem som nämns i ovanstående kapitel, 
där en misslyckad validering av ett för Jhove känt format resulterar med nära noll metadata. 
Detta genomsyrar alla tester och gör att resultaten blir något sämre, exempelvis vid test av 
teknisk metadata för tiff-formatet (kapitel 5.1) där programmet endast kan öppna fem av sju 
tiff-filer. Video och audioformat hanterar ej Jhove, där blir resultatet noll. 
Metadata extractor tool 
Metadata extractor tool version 3.1GA är den programvara som är bäst på att få fram allmän 
teknisk metadata till det testprotokoll som användes i kapitel 4. Detta syns tydligt i graf 2 och 
kan vara en alternativ programvara för att ta fram allmän tekniska metadata. Programmet 
klarar en relativt bra bredd av format (13 av 16 filer) och är det enda program som kan öppna 
en Open Office textfil av testade programvaror. Skall vi se på dess nackdelar så är det att få 
fram beskrivande metadata (kapitel 4) samt utökad teknisk metadata (kapitel 5).  
File identifier 
File identifier version 0.6.1 enda bra resultat var att den kunde öppna 14 av 16 filer (kapitel 
4). Problemet med denna programvara är att de metadata som programmet lämnar som utdata 
är alldeles för lite och uppfyller långt ifrån all metadata som testprotokollen kräver. Detta  
bidrar till det dåliga resultat som File identifier får vid ovanstående tester.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Fillistor och testfiler 
En lista med de mest förekommande formaten som togs fram av KB, SLBA samt RA i 
samband med projektbeställningen för CODA-FORM år 2007. Urvalet är de fem mest 
förekommande formaten för varje institution och presenteras i tabell nedan.  
Urval 1 

KB SLBA RA 
txt/html mpeg-1 layer3 tiff 
Jpeg mpeg-1 video txt/html 
Tiff mpeg-2 jpeg 
Pdf motion jpeg-2k pdf-a 
Gif Wave wave BWF 
 
 
De filer (16 st) som använts i försöken i kapitel 4 är de under kategorierna text/HTML, bild 
samt ljud och video. I kategorin övriga filer (11 st) med underklasserna tiff, text samt video 
och audiotest, där finns de filer som använts i kapitel 5, se fillista 1.     
 
För att få fram filernas version har identifieringsverktyget Droid använts samt i vissa fall 
kontroll mot format-registren Pronom respektive WARC.  
 
Fillista 1 

Filformat Version 
Text/HTML   
 Text fil-utf 8  
 HTML-fil  HyperTextMarkup L 4.01  
 HTML-fil ExtensiveHyperTextMarkup L 1.0 
 MS word fil  
 Open office textfil Version 1.0 
 PDF/A-1b Version 1.4 
 PDF Version 1.3 
Bild   
 Tiff 6.0  
 Tiff 6.0 profil, EXIF 2.2 
 Jpeg Version 1.01 
 Jpeg Version 1.02 
 Jpeg 2000 Part 2 
 PNG 1.1 
 Gif 1989a 
Ljud/Video   
 MPEG Layer 3  
 MPEG-1 Videoformat 
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Övriga filer   
Tiff test Tiff 6.0 (RA) 
 Tiff (LZW) 6.0 (RA) 
 Tiff 6.0 (RA) 
 Tiff 6.0 (RA) 
 Tiff 6.0 (RA) 
 Tiff 6.0  
 Tiff 6.0 profil, EXIF 2.2 
Text test Text-ascii  (RA) 
 Text-ascii_pd (RA) 
 Text-EBCDIC (RA) 
 Text-EBCDIC_pd (RA) 
 Text fil-utf 8  
Video/audio MPEG-2 Video (SLBA) 
test MPEG-4 Video (SLBA) 
 MPEG-1 Videoformat 
 MPEG Layer 3  
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Bilaga 2: Generell metadatalista från KB 
I denna bilaga visas det testprotokoll som har använts vid test av programvara mot allmän 
teknisk- och beskrivande metadata. Totalt användes 64 ifyllda testprotokoll i de beräkningar 
och sammanställningar som gjordes i kapitel 4.  
 
Generell metadatalista från KB 
 
Datum: 
Program: 
Fil: 
Teknisk metadata 
Metadata tag Ja Nej Anmärkning 
Vilket format     
Vilken version     
Eventuell kodning, BASE64 o dyl     
Speciellt karaktärsset     
Storlek    
Om filen trunkerad     
Checksumma och algoritm     
Summa tekn    
Beskrivande metadata 
Title/Titel    
Idenifier/Identifikator    
Date/Datum    
Creator/Author/Författare    
Publisher/Utgivare    
Subject/Keyword    
Summa besk    
Summa totalt:    
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Bilaga 3: Teknisk metadatalista för videoformat 
I denna bilaga visas det testprotokoll som har använts vid test av programvara mot 
videoformat. Totalt användes 12 ifyllda testprotokoll i de beräkningar och sammanställningar 
som gjordes i kapitel 5.3.  
 
 
Teknisk metadatalista för videoformat (SLBA) 
 
Datum: 
Program: 
Fil: 
Generell metadata 
Tag Ja Nej Anmärkning 
Container    
bit rate    
no. of video streams    
no. of audio streams    
Summa gen metadata    
Teknisk metadata 
Format    
Profile    
bit rate mode    
bit rate    
Picture size    
Aspect ratio    
frame rate    
Standard    
Chroma    
Summa tekn metadata    
Summa totalt:    
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Bilaga 4: Teknisk metadatalista för ljud 
I denna bilaga visas det testprotokoll som har använts vid test av programvara mot 
audioformat. Totalt användes 4 ifyllda testprotokoll i de beräkningar och sammanställningar 
som gjordes i kapitel 5.3.  
 
 
 
Teknisk metadatalista för ljudformat (SLBA) 
 
Datum: 
Program: 
Fil: 
Generell metadata 
Tag Ja Nej Anmärkning 
Format    
bit rate mode    
bit rate    
no. of channels    
sample rate    
Resolution    
Summa:    
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Bilaga 5: Teknisk metadatalista för formatet tiff 
I denna bilaga visas det testprotokoll som har använts vid test av programvara mot formatet 
tiff. Totalt användes 28 ifyllda testprotokoll i de beräkningar och sammanställningar som 
gjordes i kapitel 5.1 
 
Teknisk metadatalista för formatet tiff (RA) 
 
Datum: 
Program: 
Fil: 
Teknisk metadata 
Metadata tag Ja Nej Anmärkning 
Vilket format     
Vilken version     
Eventuell kodning, BASE64 o dyl     
Speciellt karaktärsset     
Storlek    
Om filen trunkerad     
Checksumma och algoritm     
Summa Tekn    
Utvidgad tekn metadata 
NewSubfileType (254)    
SubfileType (255)    
BitsPerSample (258)    
Compression (259)    
PhotometricInterpretation (262)    
Threshholding (263)    
SamplesPerPixel (277)    
XResolution (282)    
PlanarConfiguration (284)    
IPTC/NAA (33723)    
Summa utv tekn metadata    
Summa totalt:    
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Bilaga 6: Teknisk metadatalista för textformat 
I denna bilaga visas det testprotokoll som har använts vid test av programvara mot enkla 
textformat. Totalt användes 20 ifyllda testprotokoll i de beräkningar och sammanställningar 
som gjordes i kapitel 5.2. 
 
 
Teknisk metadatalista för textformat (RA) 
 
Datum: 
Program: 
Fil: 
Format:  
 
Teknisk metadata 
Metadata tag Ja Nej Anmärkning 
Vilket format     
Vilken version     
Eventuell kodning, BASE64 o dyl     
Speciellt karaktärsset     
Storlek    
Om filen trunkerad     
Checksumma och algoritm     
Summa Tekn    
Utvidgad tekn metadata 
Teckenrepresentation      
Om packade numeriska format    
Om fasta post/radlängder    
Summa utv tekn metadata    
Summa totalt:    
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