
COM OBTENIR LES DADES DE LES 

IMATGES DE FOTOTRAMPEIG UTILITZANT 

Rstudio + ExifTool

Segons el Protocol de trampeig fotogràfic associat al Pla de 

Seguiment del gat fer i altres mesocarnívors de Catalunya

Presentació a càrrec d’Ariadna Sanglas – Gat Fer Noguera



QUÈ ÉS R

• R és un llenguatge de programació dissenyat per realitzar anàlisis de dades, 

càlculs estadístics, simulacions i representació de gràfics.

• Gratuït i de codi lliure (o codi obert) → Tothom pot contribuir-hi

• Utilitza una “interfície de comandes” → Tu escrius unes ordres i ell et dóna resultats

• Disposa d’una “versió” més amigable per principiants anomenada R STUDIO

• Fàcil d’utilitzar mitjançant LLIBRERIES (o paquets) → Creats pels usuaris, són conjunts 

d’ordres preparades i agrupades per realitzar certes tasques d’interès.

Ex. Paquet “camtrapR”



QUÈ ÉS EXIFTOOL

• Exiftool és un software gratuït i de codi lliure per llegir, escriure i modificar o 

manipular les metadades d’arxius de vídeo, foto, àudio i PDF.

Ex. En una foto, les metadades són: hora i dia, model de la càmera, autor, velocitat 

d'obturació, ISO, etc.

• Pot llegir pràcticament qualsevol classe de format multimèdia (inclús de càmeres 

que tenen el seu propi), però sol editar i crear alguns formats determinats.

• Pot llegir pràcticament qualsevol classe de format de metadades en imatges JPEG, 

però sol editar i crear alguns formats determinats.

• Permet agrupar la “meta-informació” de milers d’imatges en qüestió de segons en 

arxius de text tipus CSV.  



DESCARREGAR 

! ! Per utilitzar R STUDIO, primer és necessari descarregar R ! !

1. Descarregar R – Tria el Sist. Op. del teu PC (Windows, Mac o Linux)

https://cran.r-project.org/




2. Executem l’arxiu .EXE que se’ns ha descarregat fent doble-clic

3. Seguim les instruccions d’instal·lació



4. Descarregar R Studio Desktop – Tria el Sist. Op del teu PC

https://rstudio.com/products/rstudio/download/


5. Executem l’arxiu .EXE que se’ns ha descarregat

6. Seguim les instruccions d’instal·lació



Benvinguts a R STUDIO

Això és la 

CONSOLA i on 

R et dona els 

resultats i t’avisa 

dels errors

Això és el teu PROJECTE i on 

escrius les instruccions (les línies 

de codi) perquè no es perdin!!

Aquí trobaràs els teus 

directoris (FILES), els 

gràfics que visualitzis 

(PLOTS), els paquets 

instal·lats o per 

instal·lar (PACKAGES) i 

les instruccions de com 

funcionen els paquets 

(HELP)

L’ENVIRONMENT ens indica les 

variables, les funcions i altres elements 

definits, i les taules o fitxers carregats

RUN



Per executar ordres a R teniu dues opcions:

- Escriure directament a la Consola i donar-li a la tecla ENTER perquè l’R ho

llegeixi i si s’escau, us torni una resposta. És una opció poc recomanada.

- Escriure totes les ordres en el Projecte i a continuació enviar-les una a una o totes

alhora a la Consola mitjançant el que es coneix com “fer córrer la línia” clicant

el botó RUN o CONTROL + ENTER un cop hàgiu seleccionat la línia que us

interessa. Aquesta opció és la més recomanada perquè en cas de voler repetir

l’ordre tan sols hem de tornar a seleccionar la línia del Projecte i donar-li a

RUN, en lloc d’escriure un altre cop la línia a la Consola.



DESCARREGAR EXIFTOOL

1. Descarregar ExifTool (opció del mig que diu: Windows Executable: exiftool-12.17.zip 6.4 Mb)

https://exiftool.org/


2. Descomprimim la carpeta .zip

3. Apareixerà un arxiu anomenat “exiftool(-k).exe” amb la icona d’un dromedari. 

Si el cliqueu s’obra la terminal amb l’explicació de com funciona.

ATENCIÓ

Pot ser que la extensió .exe

no sigui visible, però hi és!



Per fer-lo funcionar des de R STUDIO

4. Canviem el nom de l’arxiu de “exiftool(-k).exe” → “exiftool.exe” 

5. Agafem l’arxiu i el movem al costat de les carpetes amb les imatges de les càmeres trampa 

fent un senzill Cortar+Pegar



ESTRUCTURA DIRECTORIS JERÀRQUICS

PSPC_Noguera

Cam_01

Cam_02

Rev_1

Rev_2

Rev_1

Rev_2

Fel_sil Vul_vul Gen_gen

Mel_mel Mar_foi Fel_sil Gen_gen Hom_sap

Sus_scr Vul_vul Mel_mel

Cap_cap Sus_scr



EXTREURE LES METADADES DE LES FOTOS

1. Obrim R Studio

2. Anem a Packages i Install (finestra de 

baix a la dreta) i escrivim “camtrapR” 

per descarregar el paquet o llibreria.

1

2

3



3. Esperem que pari de sortir línies a la Consola (finestra de baix a l’esquerra). Si és la

primera vegada que fem servir R STUDIO, pot tardar una mica perquè conjuntament amb el

nostre paquet, R STUDIO instal·larà els paquets base o típics que fa servir tothom.

5. Indiquem la ruta on tenim l’arxiu d’ExifTool tal com es mostra a continuació

exiftoolPath(“C:/Users/usuario/Desktop/GrupFELIS”) 

ATENCIÓ

Assegureu-vos de que feu servir la 

barra “/” per les rutes i els directoris.  

Si poseu l’altra “\”, R no ho entén.

A partir d’aquí, copieu i enganxeu les línies de codi (blau) en el vostre projecte i modifiqueu les

rutes per tal que funcionin en el vostre ordenador.

4. Carreguem el paquet

library (camtrapR)



6. Indiquem el directori on tenim les carpetes de les fotos. 

DirPict <- ("C:/Users/usuario/Desktop/GrupFELIS/PSPC_Noguera")

7. Indiquem el directori on volem que guardi la taula amb la informació de les fotos

DirTable <- ("C:/Users/usuario/Desktop/GrupFELIS/Taula_Resultats")

8. Generem la taula mitjançant la funció “recordTable” que ve integrada en el paquet “camtrapR”

Les funcions tenen una sèrie de camps (les variables) que s’han d’especificar (color lila)¹.

Taula_Fotos <- recordTable(inDir=DirPict,

IDfrom = "directory",

writecsv = TRUE,

outDir = DirTable,

removeDuplicateRecords = FALSE)

Si voleu conèixer més detalls sobre 

la funció o quines opcions ofereixen 

les variables, introduïu 

help(recordTable) a la consola o 

baixeu-vos el manual.

DirPict, DirTable i Taula_Fotos són noms orientatius que jo m’he inventat, però podeu utilitzar els que vulgueu. Ara bé, si canvieu els noms, també els heu de canviar a 

la funció “recordTable”
¹

https://cran.r-project.org/web/packages/camtrapR/camtrapR.pdf


OBRIR LA TAULA GENERADA AMB LA META-INFO 
I CONVERTIR-LA EN UN EXCEL

L’arxiu generat es troba en format .CSV , és a dir, en format de text.

Si volem llegir-lo en format columnes i poder consultar les dades mitjançant filtres, hem 

de convertir-lo en un full de càlcul i guardar-lo en format .XLSX (format Excel).

Visió de les dades en 

format CSV i obert amb el 

bloc de notes. 

Fixeu-vos quin és el símbol 

que separa la informació. 

Aquí és “;” però podria ser 

un altre.



1. Obrim la taula que s’ha generat amb Excel.

Representa que la informació està per línies, però concentrada en la primera columna. Hem de 

separar les dades en columnes.



2. Anem a Datos i busquem Texto en columnas

3. Indiquem que tenim un arxiu Delimitat

Els CSVs també s’anomenen fitxers de 

text delimitat per comes.



4. Indiquem el símbol que fa de separador en les nostres dades

ATENCIÓ. No tots els ordenadors fan servir el mateix símbol per defecte. Podeu tenir “;” o “,”

Aquí podeu comprovar si 

les columnes se separaran 

com voleu vosaltres abans 

d’acceptar



5. Ignoreu la finestra que us demana que especifiqueu el format de les dades de la columna

6. Finalitzeu el procés. Hauríeu de veure la informació en columnes. 

7. Aneu a Arxiu → Guardar Com → Tipus d’arxiu: Llibre d’Excel



QUE SIGNIFIQUEN LES COLUMNES

Espècie detectada 

i en quina càmera 

s’ha detectat

El motiu de fer la classificació prèvia 

de les imatges en carpetes amb el 

nom de l’espècie o conjunt (Fel_sil, 

Aus...) és indicar-li a R quina espècie 

hi ha en aquella imatge

Dia i hora de la 

captura
Diferencial de temps 

entre la foto en 

qüestió i l’anterior de 

la mateixa sp. i 

càmera que no tingui 

el mateix temps 

registrat 

Aquí podem 

veure les 

ràfegues de 5 

fotos



1. Mai escrigueu res amb accents, dièresi o simbologia ni en les carpetes on vulgueu guardar 

les coses i després dirigir-vos-hi des de R, ni en el codi que escriviu en el vostre Projecte, 

perquè R de vegades no ho entén i surten errors o directament es penja.

2. Quan hàgiu de posar noms compostos a les carpetes o en l’script, mai poseu espais, feu 

servir la barra baixa “_” per posar un espai. També us estalviareu molts problemes.

CONSELLS PER EVITAR PROBLEMES AMB R


