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Resumo  
Todos nós, no dia-a-dia, nos confrontamos com a necessidade de utilizar 

metadados quando recorremos aos índices de uma biblioteca, quando consultamos o 

catálogo de uma exposição, ou até quando analisamos a planta de uma cidade. O 

ponto comum entre esses dados é que nos faculta informação essencial para a 

identificação e interpretação da informação para que remetem. 

Face à necessidade de recorrer a linguagens e metadados descritivos que 

possibilitem o acesso à informação armazenada, foram criadas linguagens standard 

que permitem a descodificação de vários tipos de documentos e a apresentação dos 

dados armazenados sob a forma de texto organizado. O SGML (Standard Generalized 

Markup Language), o HTML (HyperText Markup Language) e o XML (eXtensible 

Markup Language) são metalinguagens, ou seja, linguagens para descrever outras 

linguagens. Estas metalinguagens são constituídas por um conjunto de códigos, ou 

tags, que são comandos que determinam a forma, a composição e (no caso do XML) o 

conteúdo com que o documento se apresentará. 

Indo de encontro a esta necessidade, foi desenvolvida uma aplicação que para 

além de permitir a segmentação de vídeos, faculta a sua classificação com recursos a 

metadados através da norma MPEG-7. Esta norma permite descrever através de um 

standard os formatos das descrições de ficheiros multimédia para que as descrições 

sejam compatíveis com todos os programas que possam vir a utilizar-se da 

informação. Com a norma MPEG-7, é possível descrever ficheiros multimédia com 

anotações textuais de alto nível, bem como com informações de baixo nível, como 

texturas, formas e movimentos. As descrições são gravadas no formato XML e os 

esquemas de descrição, que definem a sintaxe e a semântica das descrições, podem ser 

criados e estendidos através da Linguagem de Definição de Descrição (DDL). 

A introdução da pesquisa é uma das inovações introduzida por esta aplicação. 

Esta funcionalidade permite realizar pesquisas a segmentos através das anotações 



Resumo 

X Sistema de segmentação e classificação de vídeo através de metadados  

textuais de alto nível, como por exemplo, Who, When, What object, What action, 

Where. O utilizador poderá fazer Play Selection dos segmentos resultantes da 

pesquisa, passando à reprodução dos mesmos.  

Neste projecto é também apresentado de forma sucinta a norma MPEG-7 e um 

estudo comparativo das diversas ferramentas para descrição de conteúdos multimédia.  

Palavras-chave: metadados, multimédia, segmentação, Mpeg-7. 
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Abstract 

From day to day, we are faced with the need to use metadata when we use the 

contents of a library, when query the catalog of an exhibition, or even when 

discussing the plan of a city. The common point between these data is that we provide 

essential information for the identification and interpretation of information to refer.  

Given the need for a language and descriptive metadata that would allow 

access to stored information, standard languages have been created in order to 

permit the decoding of various types of documents and presentation of data stored in 

the form of organized text. SGML (Standard Generalized Markup Language), HTML 

(HyperText Markup Language) and XML (eXtensible Markup Language) are 

metalanguages, i.e. language to describe other languages. These metalanguages 

consist of a set of codes, or tags, which are commands that determine the shape, 

composition and (in the case of XML) with the content that the document will present. 

Going to meet this need, an application was developed to allow not only the 

targeting of videos, but also their classification using the MPEG-7 metadata 

resources. This will allow the description using the standard formats of multimedia 

files so that the descriptions are compatible with all programs able to use the 

information. With the standard MPEG-7, it is possible to describe media files with 

textual notes of high-level, as well as low-level information, such as textures, shapes 

and movement. The descriptions are written in XML format and the forms of 

description, which define the syntax and semantics of the descriptions, can be created 

and extended by the Description Definition of Language (DDL).  

The introduction of the research is one of the innovations introduced by this 

application. This feature allows you to perform searches through the segments of 

high-level textual notes, for example, Who, When, What object, action What, Where. 

You can make Play Selection of the segments from the search, going to play the same. 
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This project will also present in summary form the standard MPEG-7 and a 

comparative study of various tools for description of multimedia content. 

Keywords: metadata, multimedia, segmentation, MPEG-7. 
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1 Introdução 

Nos dias de hoje existem muitas formas de produzir, divulgar, procurar e 

controlar ficheiros multimédia. Graças ao crescente número de acessos de banda larga 

é possível disponibilizar áudio e vídeo de alta qualidade através da internet. Como 

resultado, os utilizadores têm à sua disposição inúmeras fontes de informação, no 

entanto navegar por essas fontes e encontrar o que se pretende tornar-se uma tarefa 

cada vez mais difícil. [Martínez, Koenen e Pereira 02] 

1.1 Enquadramento  

Existem muitas normas que permitem caracterizar vídeos recorrendo a 

metadados. No entanto, o que se pretende, neste projecto, é aplicar esse conceito a 

vários segmentos de um vídeo. 

1.2 Apresentação do projecto 

Neste projecto é apresentado de forma sucinta o standard MPEG-7, as suas 

diversas ferramentas para a descrição de conteúdos multimédia e o desenvolvimento 

de uma aplicação para segmentação, classificação, pesquisa e reprodução de arquivos 

de vídeo digital. 

O desenvolvimento da aplicação abrange os níveis superiores de abstracção 

onde o utilizador irá descrever o contexto (autor, título) e conteúdo (por exemplo: na 

cena Y, o personagem A conversou com o personagem B). Para efeitos de pesquisa e 

reprodução do segmento, serão inseridas marcas (Start/Stop) para que o utilizador 

possa posicionar-se na cena do vídeo a partir da descrição de conteúdo e visualizar as 

anotações textuais inseridas na classificação. 
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1.3 Objectivos 

O objectivo principal deste projecto passa por desenvolver uma aplicação que permita 

segmentar vídeos, classificá-los e pesquisá-los através de metadados. 

É objectivo do projecto que a aplicação desenvolvida permita as seguintes 

funcionalidades: 

• Classificar o documento na sua totalidade (Metadados); 

• Segmentar (Start-Stop) e classificar individualmente cada segmento 

(Metadados); 

• Implementar um motor de pesquisa; 

• Criar uma “Play Selection” através do resultado da pesquisa, com os 

segmentos previamente seleccionados. 

1.4 Estrutura do Relatório 

Na elaboração deste relatório foi adoptada uma estrutura organizada em seis 

capítulos, dando-se especial ênfase ao enquadramento do leitor com o tema abordado. 

Assume-se que o mesmo possui conhecimentos gerais na área de sistemas de 

informação, e em particular no ramo de multimédia, condição que facilitará 

certamente a compreensão de alguns pormenores abordados neste documento.  

Neste ponto e de modo a elucidar o leitor acerca de cada capítulo, é feita uma breve 

descrição destes no que respeita ao seu conteúdo, tendo-se para o efeito: 

� Capitulo 1: Introdução – Neste capítulo inicial é efectuada o enquadramento 

do leitor com o tema deste relatório, apresentando-se o projecto e seus 

objectivos. 

� Capitulo 2: Metadados – Este capítulo define o que são metadados, para que 

servem e onde são aplicados. 

� Capitulo 3: Ferramentas existentes – Neste capítulo vão ser abordadas 

algumas das ferramentas já existentes no mercado para segmentação e 

classificação de vídeo baseadas em metadados.  
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� Capitulo 4: Norma MPEG-7 – Este capítulo abrange a norma MPEG-7 e as 

suas principais características para a descrição de conteúdos multimédia. 

� Capitulo 5: Desenvolvimento da aplicação VM2S – Neste capítulo é 

apresentado o desenvolvimento da aplicação VM2S (Video Metadata 

Managment to Search).  

� Capitulo 6: Conclusões e Trabalhos Futuros – Neste capítulo final são 

apresentadas as conclusões retiradas dos testes realizados, bem como 

enunciados os possíveis trabalhos futuros. 
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2 Metadados 

Este capítulo define o que são metadados, para que servem e onde são aplicados. 

2.1 Definição de Metadados 

Metadados são dados estruturados que descrevem as características de um recurso 

(imagem, filme, etc.). Os metadados partilham muitas características semelhantes à 

catalogação que se realiza em bibliotecas, museus e arquivos.  

O termo "meta" de origem grega significa “sobre” pelo que metadados não são 

mais do que “dados sobre dados”. Uma definição de metadados utilizada por diversas 

organizações actualmente é: “Metadados representam informações descritivas em 

detalhe, como nomes dos elementos envolvidos no conteúdo multimédia, a duração do 

mesmo e outras definições em relação aos campos de dados utilizados [Martínez, 05]. 

Esta definição não inclui todas as potencialidades dos metadados, que por 

natureza são flexíveis e permitem a escolha dos elementos descritos. Para que se 

obtenha o máximo desses descritores, é necessária cada vez mais a inclusão de dados 

de maior complexidade.  

Cada metadado é composto por um esquema que normalmente tem as seguintes 

características:  

� Um número limitado de elementos; 

� O nome de cada elemento; 

� O significado de cada elemento. 
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A Tabela 1 apresenta um exemplo de um esquema de um metadado:  

Element name  Value  
Title Web catalogue 
Creator Dagnija McAuliffe 
Publisher University of Queensland Library 
Identifier http://www.library.uq.edu.au/iad/mainmenu.html 
Format Text/html 

Relation Library Web site 

Tabela 1 - Esquema de um metadado 

Alguns dos esquemas mais utilizados de metadados incluem:  

� Dublin Core 

� AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules)  

� GILS (Government Information Locator Service)  

� EAD (Encoded Archives Description) 

� IMS (IMS Global Learning Consortium) 

2.2 Principais funções desempenhadas pelos 

metadados  

Normalmente, a semântica é descritiva do conteúdo, da localização, dos 

atributos físicos, do tipo (por exemplo, texto ou imagem, mapa ou modelo) e da forma 

(por exemplo, cópia impressa, electrónica ou arquivo). Os principais elementos que 

compõem os metadados incluem o autor de uma obra, o título, quando e onde foi 

publicada e as áreas a que se destina.  

Os metadados devem ser ordenados em grupos de dados similares para facilitar 

a sua localização [VKSB, 05]. Esta catalogação deve ter em conta os requisitos 

específicos de cada metadado. Existem várias divisões possíveis de metadados, por 

exemplo, o conteúdo onde o metadado é utilizado (ex: Imagens, programas, Bases de 

Dados, etc.).  

Algumas sugestões de aplicações de metadados passam por: 

� Interoperabilidade entre objectos distribuídos em plataformas distintas; 
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� Troca de dados entre componentes distribuídos de uma forma standard; 

� Objectos de aprendizagem standard; 

� Descrição de serviços e conteúdos multimédia. 

O sucessivo aumento de conteúdo multimédia disponível criou a necessidade de 

ferramentas de descrição, que ao mesmo tempo de adicionam mais detalhe e 

informação facilitam a pesquisa e localização do mesmo.  

É necessário que a descrição do conteúdo em questão seja de forma semântica e 

deve ser compreensível para a máquina [Martínez, 02a)]. Esses dois problemas são 

resolvidos pelos metadados, que descrevem o conteúdo de forma semântica (baseada 

no contexto). Os metadados são menos subjectivos que outras formas de descrição de 

multimédia, tendo sido projectados de forma a serem acedidos de forma automatizada 

[VKSB, 05].  

Os metadados são extremamente complexos, e consequentemente o seu 

desenvolvimento tende a ser caro e inserir metadados num arquivo de multimédia 

aumenta muito a sua complexidade. Metadados de baixo nível que só levam em conta 

as qualidades físicas de uma imagem, arquivo de vídeo ou áudio, não são suficientes 

para os utilizadores actuais devido à necessidade de se trabalhar com informações 

abstractas sobre o conteúdo [GC, 05].  

O maior problema dos metadados de baixo nível é a diferença entre o que o 

utilizador percebe (os seus limites visuais, ou seja, diferenças de cores, contraste, 

sombras, etc. que o utilizador não é capaz de perceber através dos seus olhos) e o que 

a máquina percebe, trabalhando em informação binária (bits). Isso é um dos 

problemas que gera a necessidade dos metadados com semântica de alto nível 

[DHBEF, 02].  

Desenvolveram-se então formatos que permitissem a manipulação de metadados 

para utilização em conteúdo multimédia com os seguintes objectivos: 

� Facilitar o desenvolvimento e a codificação de metadados para multimédia; 

� Possuir mecanismos que estabeleçam contexto num conteúdo multimédia; 

� Dispor de esquemas de descrição flexíveis considerando o contexto em que 

são utilizados;  
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� Semântica flexível de modo a permitir a criação da descrição de conteúdo 

multimédia através de um processo dinâmico que possa ser sempre melhorado. 

Tendo em conta essas necessidades, foram criados dois novos formatos para a 

descrição de conteúdo multimédia interpretado por máquinas: O W3C Semantic Web, 

e ISO (International Organization for Standardization) denominado MPEG-7 

Multimedia Content Description Interface [Sonera, 03] que é o formato utilizado nesta 

tese.  

Para além da norma MPEG-7 existem outras normas que incluem esquemas de 

metadados para informação multimédia tais como o SMPTE Metadata Dictionary1, o 

Dublin Core2, o EBU3 ou o TV Anytime4. 

 

                                                 

1 SMPTE Metadata Dictionary (http://www.smpte-ra.org/mdd/index.html). 

2 Dublin Core (http://dublincore.org/). 

3 EBU (http://www.ebu.ch/). 

4 TV Anytime (http://www.tv-anytime.org/). 
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3 Ferramentas existentes  

Actualmente está-se perante uma explosão de produção profissional e doméstica 

de conteúdos audiovisuais, na qual é natural que surja a necessidade de descrever, 

armazenar e procurar em todos estes conteúdos, rápida eficientemente, a fim de 

poderem ser disponibilizados e utilizados nos mais diversos domínios de aplicação do 

processamento de imagem e vídeo. Mas a enorme dificuldade em aceder aos 

conteúdos audiovisuais pretendidos pode facilmente desmotivar qualquer consumidor 

menos determinado. 

Para minimizar esta dificuldade, foram surgindo ao longo dos anos, 

nomeadamente na Internet, vários mecanismos de descrição e de procura de imagens e 

vídeo. Um levantamento dos sistemas existentes de anotação de vídeo revelou que os 

seguintes sistemas foram os mais avançados: IBM VideoAnnEx Annotation Tool, 

Ricoh MovieTool, Videto e LogCreator. [RJD, 04] 

Existe ainda a ferramenta MuViNo que não vai ser considerada para análise 

comparativa das ferramentas estudadas, uma vez que infelizmente, não existe 

documentação para o utilizador e esta ferramenta não se encontra ainda disponível 

num formato compilado para utilização, existindo alguns problemas a serem ainda 

resolvidos. [MuViNo, 07]  

 O MuViNo é uma ferramenta open source, tendo sido desenvolvida em Linux. 

Esta ferramenta faz parte do projecto ViTooKi, desenvolvido em 2005, com o 

objectivo de criar metadados utilizando o standard MPEG-7. Consiste num programa 

de vídeo embutido e uma árvore XML que permite navegar e editar um documento 

MPEG-7. A ferramenta foi projectada para facilitar a criação e anotação de descrições 

de segmentos de vídeo MPEG-7, pelo que um vídeo pode ser dividido temporalmente 

numa hierarquia de secções semânticas, como os capítulos e secções de um livro 

impresso.  
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Os descritores de segmentos de vídeo são criados ao dividir o segmento actual em 

subsegmentos no ponto médio de tempo actual mostrado no programa de vídeo. Uma 

interface especial com controlos deslizantes facilita uma navegação rápida dentro da 

árvore de segmentos de vídeo. A anotação de dados pertencentes a um segmento de 

vídeo podem ser editadas numa interface de diálogo user-friendly, não há necessidade 

de manipular o XML directamente. [MuViNo, 07] 

3.1 IBM VideoAnnex Annotation Tool  

A ferramenta IBM Annotation Tool foi apresentada em Julho de 2002, 

permitindo a anotação no formato de metadados MPEG-7. Os vídeos a serem 

anotados devem estar originalmente no formato MPEG-1. As cenas de uma sequência 

de vídeo podem ser anotadas com eventos, objectos já vem com uma série pré-

definida de elementos que podem ser anotados, contudo, é possível criar um novo 

modelo com as definições voltadas para um objectivo específico de uma categoria de 

vídeo, como por exemplo: vídeos médicos; filmes de acção; documentários de 

animais e outros. Essa é uma grande vantagem da aplicação pois esta encontra-se de 

acordo com as definições da norma MPEG-7 no sentido de flexibilidade do que pode 

ser anotado. Também é possível alterar as definições ao contrário de começar tudo do 

zero. Cada esquema, assim como as descrições associadas a cada tomada de vídeo são 

armazenados em MPEG-7 no formato XML. [IBM, 03] 

3.1.1 Interface com o utilizador 

A ferramenta Video AnnEx Annotation é dividida em quatro secções gráficas. 

Como é ilustrado na 
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Figura 1, no canto superior direito da ferramenta é apresentada a janela Vídeo 

Playback com detecção de informações. No canto superior esquerdo da ferramenta 

são apresentadas as anotações das detecções, com uma key frame para visualização de 

imagens. Na parte inferior da ferramenta existem dois visores diferentes do painel da 

anotação prévia. Um quarto componente, mostrado na Figura 2, é a janela da Região 

de Anotação apresentada para especificar regiões anotadas.  
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Figura 1 – Ferramenta IBM VideoAnnEx Annotation dividida em 4 regiões: (1) 

Reprodução de Vídeo, (2) Anotação de uma imagem, (3) Painel de visualizações, (4) 
Região de anotação 

 

Assim que um vídeo MPEG-1 é aberto pela primeira vez, a ferramenta 

Annotation Tool, realiza uma segmentação temporal automática do vídeo em cenas, 

para que as anotações sejam feitas nas mesmas. Para cada cena é seleccionada 

automaticamente uma frame que a represente, denominada Key Frame. 

Em relação a extracção de características automáticas do vídeo, este é um 

ponto fraco do Annotation Tool, pois o mesmo não realiza esta tarefa, sendo a 

segmentação temporal, o único processo de indexação automático realizado pela 

ferramenta. Uma vez anotados os Eventos, Cenas Estáticas e Objectos Chave, é 

deixado ao critério do utilizador fazer ou não a segmentação espacial de algum 

objecto de destaque na cena.  
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Figura 2 – (4) Região de anotação 

Quando a janela Região de Anotação aparece (Figura 2), o autor é solicitado a  

indicar uma região sobre a imagem em que a descrição aparece, delimitando a mesma 

através de uma selecção com rato em torno da área de interesse. [IBM, 03] 

A ferramenta de anotações da IBM, tem como ponto forte, a flexibilidade do 

que pode ser anotado em MPEG-7 e é totalmente configurável nesse sentido. Outro 

ponto forte é o facto de fazer segmentação temporal de cenas automaticamente. 

Infelizmente a ferramenta foi descontinuada em 2003, sendo que a versão mais 

recente para download data de 04/10/2003.  

Estas quatros secções fornecem interactividade para dar assistência aos autores acerca 

da ferramenta de anotação. A ideia básica do processo de anotação é atribuir 

descrições a partir do lexicon5 para as detecções de cenas. Por omissão, existem três 

tipos de elementos como é apresentado:  

� Eventos - Lista de eventos que o recurso pode ser usado para anotar as 

detecções de cenas; 

                                                 
5 Lexicon  - do Gr. léxicon, relativo às palavras; dicionário abreviado; conjunto dos vocábulos de uma 

língua;  dicionário dos vocábulos usados num domínio especializado (ciência, técnica). 
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� Cena estática - Lista o cenário de cenas estáticas que podem ser usadas para 

anotar as detecções de cenas; 

� Objectos chave - Lista os objectos importantes que estão presentes na 

detecção. Em cada um dos três elementos, as descrições são organizadas numa 

estrutura em árvore hierárquica, que pode ser personalizada alterando o 

ficheiro VideoAnnEx.lex.XML antes de iniciar a aplicação. Existe também 

uma caixa de keywords para anotações personalizadas, uma vez que a 

aplicação está a ser executada.  

Como pontos fracos da ferramenta, esta não permite a possibilidade de anotação 

de objecto geométricos como segmentação espacial, pois, é possível apenas marcar 

regiões rectangulares para associar os objectos às anotações. A ferramenta também 

não realiza extracção de características automáticas ou de baixo nível, apesar de 

realmente não ser seu objectivo, tais características agregam informação aos 

metadados que poder ser extraídos. [RJD, 02, 04] 

No entanto, o que mais falta faz à ferramenta é o facto de não realizar consultas 

sobre os metadados MPEG-7 que a mesma gera, sendo necessária uma segunda 

aplicação que faça uso do que foi gerado na ferramenta IBM Annotation Tool. 

3.2 Ricoh Movie Tool 

O Ricoh Movie Tool é uma ferramenta cuja primeira versão foi lançada em 

Junho de 2002 (continuando em desenvolvimento). O seu objectivo visa criar a 

descrição de conteúdos de vídeo interactivamente e de acordo com a sintaxe das 

descrições MPEG-7 DDL. Esta ferramenta pode criar, editar e gerir o conteúdo lógico 

de vídeo através da fixação de pontos de segmentação, ordenando a relação 

hierárquica entre as estruturas e assim por diante, observando simultaneamente o 

vídeo. A estrutura hierárquica e a informação sobre a descrição do conteúdo podem 

ser armazenadas como um ficheiro MPEG-7, sendo possível continuar a editar essa 

informação após recarregar o ficheiro MPEG-7. Esta ferramenta destina-se a ser 

utilizada pelos investigadores e designers de aplicações MPEG-7. [RMT, 02] 



Ferramentas Existentes 

 Sistema de segmentação e classificação de vídeo através de metadados 15 

3.2.1 Interface com o utilizador 

Na Figura 3, são apresentadas as operações básicas da Composer Window, as 

quais vão ser explicadas de seguida. O terceiro segmento da esquerda, no quarto nível 

da hierarquia foi seleccionado e está destacado a laranja. As duas principais frames 

são numeradas 009515 e 009780, onde são mostrados no Spatial Key View. As 

posições da key frame são indicadas como pequenos pontos de luz azul no Logical 

Structure View. 

 

Figura 3 - Composer Window 

Para reproduzir o segmento, é necessário dar um duplo clique no segmento e de 

seguida, aparece a janela Play Movie (Figura 4).  
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Figura 4 – Janela Play Movie  

A ferramenta Ricoh Movie gera descrições MPEG-7 baseando-se na estrutura 

de um vídeo. Ao usar esta ferramenta, o utilizador pode criar a estrutura enquanto vê o 

vídeo. Alternativamente, as funções de edição desta ferramenta podem ser usadas para 

editar o ficheiro XML que contém a descrição MPEG-7. A grande vantagem de se 

utilizar o Ricoh Movie Tool reside na capacidade do utilizador poder rapidamente e 

facilmente ver a correspondência entre as descrições do MPEG-7 assim como a 

estrutura do vídeo de cada cena. Podem ser adicionados a cada cena descrições 

detalhadas e tornar-se parte do ficheiro MPEG-7. O ficheiro MPEG-7 pode então ser 

usado, por exemplo, para pesquisar ou ir directamente para cenas específicas. 

A ferramenta Ricoh Movie permite executar as seguintes funcionalidades: 

� Cria uma descrição MPEG-7 ao carregar dados de vídeo (MPEG-1).  

� Segmentação automática de conteúdos de vídeo usando detecção de mudança 

de cena; 

� Fornece pistas visuais para auxiliar o utilizador na criação da estrutura do 

vídeo; 

� Automaticamente reflecte a estrutura nas descrições do MPEG-7; 

� Visualmente mostra a relação entre a estrutura e as descrições do MPEG-7;  

� Apresenta possíveis tags para ajudar a escolher adequadamente as tags 

MPEG-7; 

� Verifica a validação das descrições do MPEG-7 de acordo com o esquema 

MPEG-7;  
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� Pode descrever todos os metadados definidos no MPEG-7; 

� É capaz de reflectir quaisquer futuras alterações e extensões feitas para o 

esquema MPEG-7. [RMT, 02] 

3.3 ZGDV-VIDETO 

A ferramenta Video Description Tool (VIDETO) apresentada em 2002, permite 

aos utilizadores gerar facilmente descrições de vídeo, que podem ser adaptados ao 

domínio específico do content provider, utilizando a personalização de templates. 

Para o armazenamento dos metadados, esta ferramenta suporta diferentes formatos de 

dados de saída, mas foi projectada especificamente para facilitar a criação de 

descrições MPEG-7. A personalização é garantida através de templates específicos no 

formato XSLT. [VIDETO, 07] 

A ferramenta VIDETO distingue-se pelas seguintes características: 

� Alta flexibilidade a diferentes cenários de aplicação através do uso de modelos 

XML e XSLT; 

� Descrição configurável para o processo de descrição; 

� Vários formatos personalizados de saída, que contêm descrições do vídeo; 

� Detecção automática de cenas e selecção de key frames com a possibilidade de 

ajuste manual; 

� Interface user-friendly para descrições de vídeo, uma visão simples de vídeos 

descritivos e segmentos de vídeo [VIDETO, 07]. 

A ferramenta VIDETO foi desenvolvida para a plataforma Microsoft Windows 

e utiliza a plataforma DirectX para o processamento de vídeos. Isto permite a 

utilização de uma variedade de formatos de vídeo, tal como o MPEG-1 assim como 

formatos de streaming na Internet. 
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Figura 5 – Plataforma da ferramenta VIDETO 

3.3.1 Interface com o utilizador 

A Figura 6 apresenta a interface da ferramenta VIDETO. A janela superior 

esquerda (Vídeo Play) permite ao utilizador reproduzir, pausar ou procurar uma certa 

posição do vídeo, mostrando igualmente a duração de todo o vídeo, bem como dos 

segmentos que tenham sido detectados automaticamente. Os segmentos são 

representados como key frames na janela direita. Os segmentos, assim como todo o 

vídeo podem ser descritos utilizando a janela de propriedades no canto inferior 

esquerdo, que é dinamicamente criada e pode ser personalizada usando o modelo de 

descrição da ferramenta VIDETO, que se baseia no esquema do Template de 

descrição (Figura 7). 

 

Figura 6 - VIDETO interface 
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<SegmentDescription name=" SegmentDescription" 
xsi:type="DescriptionContainerType"> 

<DescriptionElement name=" Title" id="_seg_title" 
xsi:type="DescriptionElementType"/> 

<DescriptionElement name=" FreetextAnnotation" id="freetextanno" 
xsi:type="DescriptionElementType"/> 

<DescriptionElement name=" StartFrame" id="_seg_startframe" 
xsi:type="DescriptionElementType"/> 

<DescriptionElement name=" EndFrame" id="_seg_endframe" 

xsi:type="DescriptionElementType"/> 

… 

 

 

Figura 7 – Template de descrições da ferramenta Videto (screenshot XMLSpy) 

O seguinte exemplo de código (Figura 8), mostra alguns pedaços do Segment 

Description Element, e a Figura 9, corresponde à janela de Propriedades para anotar 

os segmentos.  

 

 

 

 

 

Figura 8 – Segment Description Element 

 

Figura 9 - Janela propriedades para descrição dos segmentos 
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Além disto, é fornecido um plug-in para o XSL Stylesheets, de modo a que a 

descrição possa ser exportada em MPEG-7 ou em qualquer outro formato. [RJD, 03] 

A ferramenta de descrição de vídeo Videto fornece video content providers 

para gerar facilmente aplicações específicas para descrições de vídeo (metadados). 

Esta ferramenta suporta diferentes formatos de dados de saída, mas foi precisamente 

projectada para facilitar a criação de descrições MPEG-7. As descrições MPEG-7 são 

bastante complexas e geralmente exigem um conhecimento profundo da norma 

durante o processo de criação de metadados. 

Com a ferramenta Videto, mesmo os utilizadores não profissionais podem 

criar descrições de dados perfeitas, como as descrições MPEG-7. O Videto é 

altamente adaptável a diferentes cenários de aplicação, dada esta ferramenta utilizar 

XML baseado em templates personalizáveis. Um template de descrição específico da 

ferramenta é utilizado para definir um pacote hierárquico de descrições, que é 

empregue na criação dinâmica de campos de dados da janela Propriedades. A 

ferramenta Videto permite a incorporação directa de dados gerados automaticamente 

para dentro destes conjuntos de descrições, por exemplo os números de início e fim 

das frames de um segmento de vídeo, ou os resultados de reconhecimento automático 

de módulos (reconhecimento de voz, reconhecimento facial). 

Após o processo de descrição, um template XSLT controla a transformação da 

descrição interna num formato MPEG-7 ou qualquer outro formato standard. A 

ferramenta Videto possui ainda uma função automática de detecção e extracção de key 

frames com opção de verificação e correcção manual. 

A interface user-friendly suporta uma fácil revisão de vídeos ou segmentos de 

vídeo permitindo a sua anotação. A ferramenta Videto é operável nas plataformas 

Microsoft Windows e utiliza o DirectX para o tratamento e processamento de 

ficheiros de vídeo, que permite a utilização de uma grande diversificação de formatos 

de vídeo (por exemplo, MPEG, AVI, formatos de streaming, etc.). [Audersch, 07] 

3.4 COALA - LogCreator  

A ferramenta LogCreator, ainda em desenvolvimento, através do projecto 

COALA, é uma ferramenta baseada na Web que suporta descrições de vídeo. Oferece 

detecção automática e uma boa interface para segmentação hierárquica de vídeos que 
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podem ser enviados para o servidor, onde a descrição é guardada em formato MPEG-

7 numa base de dados XML nativa. No entanto, é uma ferramenta de domínio 

específico, desenvolvida especificamente para documentos de telejornais com uma 

estrutura predefinida. Os descritores que são usados para anotar os diferentes 

segmentos vídeo são predefinidos também. 

O LogCreator é um aplicativo para a indexação semi-automática de conteúdo de 

notícias audiovisual de televisão (MPEG-1), com base numa prévia detecção 

automática de detecção. Ao utilizador é fornecido um esquema de descrição de vídeo 

predefinido (um esquema TV News, um subconjunto de MPEG-7 especializada para 

telejornais), o que permite a segmentação da estrutura hierárquica do conteúdo dos 

telejornais dentro do documento e do nível de detecção de cenas, por exemplo: a) 

programas novos; b) notícias; c) apresentação, relatório de entrevista; d) Imagens; e a 

descrição de cada segmento. 

3.4.1 Interface com o utilizador 

 

Figura 10 - Segmentação de programa de notícias em temas 

A Figura 10 mostra a lista de detecção (no canto superior esquerdo), após o 

algoritmo de detecção automático ter sido aplicado para o ficheiro de vídeo de um 

programa de notícias. O utilizador pode destacar uma série de detecções e agrupá-las 

num determinado tema usando a ferramenta no Menu Criador (canto superior direito). 
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O novo tema é então adicionado ao "Explorer" (à direita, janela branca). No fundo da 

janela, existe uma lista de temas representados pelos seus key frames. 

 

Figura 11 – Segmentação de um tema em apresentações, reportagens e entrevistas 

O utilizador pode ainda separar os temas em segmentos (por apresentação, 

reportagem ou entrevista) como é possível ver na Figura 11. A estrutura da 

segmentação hierárquica de um programa de notícias e os seus temas é definida no 

esquema TVN, acima mencionada. 

 

Figura 12 – Anotação de uma cena 
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Depois da segmentação do programa de notícias estar concluída, o utilizador 

pode alterar a interface de anotação (Figura 12). Usando o "Explorer" à direita e a 

lista de segmentos na parte inferior, o utilizador pode navegar rapidamente para o 

segmento desejado em qualquer nível e anotá-lo. 

3.5 Análise Comparativa 

As ferramentas acima descritas vão ser analisadas neste passo, mostrando-se 

importantes aplicações de classificação de vídeo a considerar para a aplicação VM2S:  

• IBM-MPEG-7AnnotationTool; 

• Ricoh-MovieTool; 

• ZGDV-VIDETO; 

• COALA-LogCreator. 

Para obter uma visão geral das funcionalidades destas ferramentas consulte a 

comparação das seguintes tabelas: 

FORMATOS DE ENTRADA E SAÍDA IBM MPG-7 
Annotation Tool 

Richo Movie 
Tool 

ZGDV 
VIDETO 

COALA 
LogCreator 

Formato de entrada 

de vídeo 

 

MPEG-1, 

MPEG-2 

MPEG-1 
MPEG-1, 

MPEG-2 

MPEG-1 

Formato de saída 

de Anotações 

 

MPEG-7 XML Content 

Description, 

Video Shots File  

 

MPEG-7 XML 

 

MPEG-7, 

Adaptável a 

outros 

formatos 

requisitados 

usando XSL 

 

MPEG-7 XML 

Tabela 2- Formatos de Entrada e Saída 

Na Tabela 2, ao comparar as várias ferramentas, destaca-se a vantagem das 

ferramentas IBM's MPEG-7 Annotation Tool e ZGDV VIDETO, em relação ao 

suporte dos ficheiros MPEG-1 e MPEG-2 (embora o suporte MPEG-2 tenha algumas 

limitações). [Douglas, Ronald, Jane, 02] 
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S E G M E N T A Ç Ã O 
IBM MPG-7 
Annotation 

Tool  
Richo Movie Tool 

ZGDV 
VIDETO 

COALA 
LogCreator 

Automatic shot detection   

 

Sim Sim Sim  Sim 

Include Threshold settings Não Sim Não Não 

Interface para segmentação 

manual, verificação e correcção 

 

Não Sim Sim Sim (apenas 

hierárquico, sem 

ser shot level) 

Segmentação hierárquica, em 

níveis 

Não Sim (4 Camadas: 

Todas, Estrutura, 

cenas, Shots) 

Sim (2 

Camadas: 

Todas, Shots) 

Sim (4 Camadas: 

news program, 

news item, 

cenas, shots) 

Extracções automáticas de 

conteúdo baseado em 

características 

 

Não Não Não Não 

Tabela 3 - Segmentação 

Como é possível observar na Tabela 3, a ferramenta IBM  MPG-7 Annotation 

Tool não permite a segmentação hierárquica em níveis.  

Por outro lado, a ferramenta Ricoh Movie permite quase todos os tipos de 

segmentação hierárquica dentro do seu cronograma base de representação do vídeo. A 

detecção automática da fronteira que vem na ferramenta parece ser a mais avançada, 

pois contém a possibilidade de alterar as configurações base.  

A ferramenta LogCreator do projecto COALA disponibiliza detecção 

automática e uma boa interface para a segmentação hierárquica de vídeos. 

[Douglas,Ronald,Jane,02] 
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A N O T A Ç Ã O 
IBM MPG-7 
Annotation 

Tool 

Richo 
Movie 
Tool 

ZGDV 
VIDETO 

COALA 
LogCreator 

Interface de Anotação 

Baseada num esquema 

Sim (Codificados) Sim 

(Dinâmico) 

Sim (Dinâmico, 

usando 

templates) 

Sim 

(Codificados) 

Anotação lexicon  

 

 Sim (Esquema 

de classificação 

MPEG-7) 

Sim (MPEG-

7 Controlled 

TermUse) 

Sim 

(Totalmente 

personalizável) 

Não 

Anotação de texto livre 

Sim (palavras-

chave livres 

podem ser 

digitadas) 

Sim (Editor 

MPEG-7 

incorporado) 

Sim  Sim 

Descritores  

 

3 Categorias com 

objectos léxicos 

(norma: eventos, 

cena estática, 

objectos 

principais) 

MPEG-7 

com poucas 

restrições 

Personalizável,  

definidas no  

Description 

Template.XML 

Sub-parte dos 

descritores 

MPEG-7  

necessários 

para TV News 

estão 

definidos no 

esquema TVN  

Anotação colaborativa Não Não Não Não 

Anotação importável Sim Sim Não Sim 

Região de anotação Sim (rectangular) Não Não Não 

Tabela 4 - Anotação 

Como análise à Tabela 4 é possível verificar-se a vantagem da ferramenta 

IBM MPG-7 Annotation Tool ao fornecer a região de anotação. Nenhum dos outros 

protótipos fornece estes recursos. Além disso, esta ferramenta vem com um algoritmo 

de detecção de cenas e com uma anotação lexicon adaptável. A anotação lexicon desta 

ferramenta é restrito apenas a três categorias (norma: evento, cena estática e objectos 

principais), mas uma vez que é possível adicionar palavras-chave textuais livres não 

se trata de uma limitação muito importante. Como os utilizadores começam a 

desenvolver o seu domínio específico, através de anotações lexicon, será criado um 

recurso muito importante para a descrição de conteúdos de vídeo.  

A interface da ferramenta LogCreator só pode ser usada para documentos de 

notícias de televisão com uma estrutura predefinida. Os descritores que são usados 
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para anotar os diferentes segmentos de vídeo são predefinidos também. 

[Douglas,Ronald,Jane,02] 

D I V E R S O S  IBM MPG-7 
Annotation Tool 

Richo Movie 
Tool 

ZGDV 
VIDETO 

COALA 
LogCreator 

Tipo de Aplicação Win95+ 
OS Microsoft 

Windows 2000 

Win2000+ Web based 

Open Source Não Não Não Não 

Uso livre Sim Não Não Sim 

Tabela 5 – Diversos 

 Através da Tabela 5 é possível destacar as ferramentas IBM MPG-7 

Annotation Tool e LogCreator pelo facto de serem ferramentas de uso livre. 

P R Ó S &  

C O N T R A S 

IBM MPG-7 

Annotation Tool 
Richo Movie Tool 

ZGDV 

VIDETO 

COALA 

LogCreator 

Prós 

::  Fácil de usar 

(esconde o MPEG-7) 

::  MPEG-2 support 

:: Muito madura 

::Funcionalidades 

abrangentes 

:: Anotação 

plenamente  

personalizável! 

:: Fácil de utilizar 

:: Web based 

Contras 

 :: Demasiadas 

especificações MPEG-7 

::  Ainda em fase 

de 

desenvolvimento  

 

Tabela 6 – Prós & Contras 

Na Tabela 6 é possível concluir que a ferramenta IBM MPG-7 Annotation 

Tool apresenta uma interface gráfica simples de utilizar, tal como a ferramenta 

LogCreator do projecto COALA. Contudo, a interface gráfica da ferramenta da IBM é 

restrita ao tamanho e aspect ratio do vídeo, o que significa que, se um vídeo tem um 

formato diferente do qual a ferramenta está optimizada, para a interface gráfica torna-

se inoperável.  

A ferramenta Ricoh Movie é o mais ponderado e completo protótipo, mas 

carece de um ponto fundamental, o que torna muito difícil a sua utilização: é uma 

interface muito pouco intuitiva para o utilizador, ou seja, o utilizador tem que possuir 

um bom conhecimento da grande e complexa definição do esquema XML do MPEG-7 

para poder navegar através do MPEG-7 Editor.  
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Em contraste, a ferramenta Videto esconde a complexidade do MPEG-7 de 

uma maneira inteligente, baseando as propriedades de descrição num simples modelo 

de descrição, que pode ser mapeado ao MPEG-7 utilizando XSLT. Novamente, o 

domínio específico de descrição modelos pode surgir a partir desta abordagem, 

juntamente com os seus mapeamentos XSLT correspondentes. A resultante 

flexibilidade, personalização e a boa relação do utilizador com a interface, fazem 

desta ferramenta, as suas as maiores vantagens. [Douglas,Ronald,Jane,02] 

A ferramenta Videto está actualmente numa fase de desenvolvimento ainda 

muito precoce. Os responsáveis pelo seu desenvolvimento estão a pensar sobre como 

adicionar segmentação hierárquica para a ferramenta num futuro próximo, pois esta 

lacuna deve tornar-se obsoleta em breve.  

F U N C I O N A L I D A D E S  
IBM MPG-7 
Annotation 

Tool 

Richo Movie 
Tool 

ZGDV 
VIDETO 

COALA 
LogCreator 

Suporte áudio Não Não Não Não 

Janela de reprodução 

 de vídeo 

Integrada na GUI 

 

Medium 

Dependent 

Interface 

Medium 

Dependent 

Interface 

Janela de 

reprodução 

separada 

Interface de navegação 

keyframe list, time 

line scroll, frames 

in shot 

keyframe list, 

time line scroll, 

estrutura 

hierárquica 

keyframe list, 

time line 

scroll 

Sim 

Funções de pesquisa 

 de vídeo 

Não Não Não Sim  

 (Web based) 

Funções de edição 

 de vídeo 

Não Não Não Não 

Tabela 7 - Funcionalidades 

Como é possível concluir da Tabela 7, a ferramenta LogCreator do projecto 

COALA é a única ferramenta Web Based que contempla funções de pesquisa de 

vídeo, o que se torna numa grande vantagem. 
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4 A norma MPEG-7 

Nos anos que se seguem os utilizadores serão confrontados com um grande 

número de conteúdos fornecidos por múltiplas fontes. Esta situação de desafio exige 

uma solução a curto prazo para a dificuldade de encontrar o que realmente se procura. 

O MPEG-7 é a resposta para esta necessidade.  

A norma MPEG-7 oferece um conjunto de ferramentas de descrição audiovisual 

para criar metadados, que servirão de base às aplicações para que estas possibilitem a 

necessária qualidade de acesso ao conteúdo. Isto implicará igualmente  boas soluções 

de armazenamento, identificação de conteúdos de elevada performance que permitam 

pesquisas rápidas e personalizadas. A questão de identificação e gestão de conteúdos 

não está restrita a aplicações de obtenção de dados como é o caso das livrarias 

digitais, mas estende-se a áreas como a selecção de canais de emissão, edição 

multimédia ou serviços de indexação multimédia.  

O MPEG-7 é uma norma ISO/IEC desenvolvida pelo MPEG (Moving Picture 

Experts Group), comissão que também desenvolveu outras normas premiadas como 

MPEG-1, MPEG-2 e MPEG-4. O MPEG-7 é diferente das anteriores normas MPEG 

no sentido de que o que é representado não é a informação em si, mas a informação 

sobre a informação. [MPEG] 

O MPEG-7 fornece várias ferramentas para a descrição de conteúdo multimédia, 

como vídeo, som e fotos. A norma não é simplesmente uma aplicação para a gestão de 

ficheiros multimédia, apresentando uma forma inovadora de descrever conteúdo 

multimédia que pode ser criada de forma manual ou automática. 

O MPEG-7 diferencia-se dos outros standards de metadados por suportar vários 

níveis de abstracção. Por exemplo, para material visual, uma abstracção de baixo nível 

pode ser uma descrição da forma, tamanho, textura cor, movimento e posição, 

enquanto informação de alto nível seria algo como "uma cena com um gato branco na 
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direita e uma bola verde que cai à esquerda, com o som de pássaros cantando ao 

fundo”. Existe ainda informação de nível intermédio como a classificação do 

conteúdo e género.  

O MPEG-7 fixa apenas o formato para descrição de conteúdo, 

independentemente das técnicas de extracção utilizadas, pois é o mínimo necessário 

para garantir interoperabilidade, uma vez que os algoritmos de extracção não fazem 

parte da norma MPEG-7 [Martínez, 04] 

Outra diferença relevante é o facto de o MPEG-7 não estar voltado para uma 

aplicação específica, uma vez que os elementos que o MPEG-7 normaliza, suportam 

uma grande variedade de aplicações. [Martínez, 02a)]  

4.1 Objectivos da norma MPEG-7 

O MPEG-7 é uma norma para descrição de conteúdo multimédia, cujo objectivo 

é garantir a interoperabilidade entre aplicações multimédia, permitindo pesquisas, 

indexações, filtros e acessos. Isto permite a compatibilidade entre diferentes 

aplicações, o que possibilita que numa aplicação multimédia possa ser criada uma 

descrição que posteriormente pode ser acedida por outra aplicação distinta. 

O MPEG-7 normaliza a sintaxe e a semântica das informações contidas nas 

descrições de conteúdo audiovisual. A norma MPEG-7 também sugere sistemas de 

extracção automática de características audiovisuais e sistemas de pesquisa e 

armazenamento de ficheiros multimédia, mas não é necessário implementar os 

mesmos para estar de acordo com a norma, pois para as informações serem lidas o 

que importa é como estão descritas e não como foram extraídas.  

O MPEG-7 é uma norma muito abrangente, englobando diversos usos de 

conteúdo multimédia, sendo que não é necessário usar toda a norma MPEG-7 numa 

aplicação para estar de acordo com ela. 

A norma MPEG-7 pretende fornecer tecnologias standard permitindo a 

descrição de conteúdos de dados audiovisuais em ambientes multimédia, incluindo 

vários tipos de dados. Os conteúdos audiovisuais que podem ter associados dados 

MPEG-7 podem ser: imagens, gráficos, modelos 3D, áudio, discurso, vídeos e 

informação de composição de como estes elementos estão combinados numa 
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apresentação multimédia (cenários). Casos especiais destes tipos de dados genéricos 

podem incluir expressões faciais e características pessoais. No entanto, as ferramentas 

de descrição da norma MPEG-7 não dependem da forma como os conteúdos estão 

codificados ou guardados. 

  As ferramentas de descrição do MPEG-7 permitem criar descrições de 

conteúdos que podem incluir:  

� Informação descritiva da criação e processos de produção do conteúdo 

(realização, título, pequena característica de um filme, etc.); 

� Informação relativa à utilização do conteúdo (copyright, histórico de 

utilização, horário de emissão, etc.); 

� Informação das características de armazenamento do conteúdo (formato, 

codificação); 

� Informação estruturada das componentes espacial, temporal e espácio-

temporais dos conteúdos (segmentação em regiões, tracking de regiões, 

etc.); 

� Informações sobre características de baixo nível do conteúdo (cores, 

texturas, timbres sonoros, descrições de melodias); 

� Informação conceptual sobre a realidade capturada pelo conteúdo 

(objectos e eventos, interacção entre objectos). 

Todas estas descrições estão codificadas de uma forma eficiente de maneira a 

permitir armazenamento e pesquisas. 

  O MPEG-7 foi projectado para ter em conta todos os pontos de vista, sendo 

que foram tidos em consideração outros standards importantes como, o SMPTE 

Metadata Dictionary, o Dublin Core, o EBU P/Etapa e o TV Anytime, que estão 

orientados para aplicações mais específicas ou domínios de aplicações, enquanto o 

MPEG-7 tenta ser o mais genérico possível.  

O MPEG-7 também utiliza o esquema XML como a linguagem escolhida para a 

representação textual de descrição de conteúdos, permitindo igualmente a 

flexibilidade necessária às ferramentas de descrição. Tendo em conta a popularidade 

do XML, a sua utilização permitirá também uma maior interoperabilidade no futuro. 
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4.2 Aplicações MPEG-7 

Os elementos que o MPEG-7 normaliza suportam uma abrangente gama de 
aplicações (por exemplo, livrarias digitais de multimédia, selecção do meio de 
transmissão, edição de multimédia, dispositivos de entretenimento doméstico, etc.).  

A norma MPEG-7 fará com que seja possível pesquisar na internet por conteúdo 
multimédia como é hoje em dia possível pesquisar por texto. As descrições MPEG-7 
permitirão uma utilização rápida e de baixo custo dos dados subjacentes ao tornar 
possível a apresentação e edição semi-automática de multimédia. Todos os domínios 
que utilizem conteúdo multimédia podem beneficiar com a norma.  

Considerando que hoje em dia é difícil encontrar alguém que não utilize 
multimédia, a seguinte lista de exemplos pode ser aumentada à medida da 
imaginação: 

� Bibliotecas digitais, Educação (catalogação de imagens, dicionários 

musicais, catalogação de imagens biomédicas, etc.);  

� Edição Multimédia (serviço personalizado de notícias em formato 

electrónico);  

� Serviços culturais (museus de história, galerias de arte, etc.);  

� Serviços de directório multimédia (páginas amarelas, informação ao 

turista, sistemas de informação geográfica);  

� Selecção do meio de transmissão (canal rádio, canal TV, etc.);  

� Jornalismo (procurar discursos de um certo político utilizando o seu 

nome, a sua voz ou a sua cara); 

� Comércio Electrónico (publicidade personalizada, catálogos on-line, 

directorias de lojas electrónicas, etc.);  

� Vigilância (controlo de tráfego); 

� Serviços de Investigação (reconhecimentos de características humanas);  

� Entretenimento doméstico (sistemas para gestão de colecções 

multimédia pessoais, incluindo manipulação de conteúdo). 

Com o MPEG-7 será possível: 

� Tocar algumas notas num teclado e receber uma lista de peças musicais 

similares aos sons introduzidos, ou imagens que correspondam às notas 

de uma certa maneira, i.e. em termos de emoções;  
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� Desenhar algumas linhas no ecrã e encontrar um conjunto de imagens 

que contenham gráficos  similares;  

� Definir objectos, incluindo  regiões de cor ou texturas e receber 

exemplos dos quais se podem escolher objectos interessantes para 

adicionar ao desenho original;  

� Descrever acções e receber uma lista de cenários contendo essas acções;  

� Usar por exemplo, um excerto da voz de Pavarotti e obter uma lista das 

suas gravações, video clips onde canta e fotografias onde aparece. 

4.3 Estrutura do MPEG-7 

A norma MPEG-7 é composta por diversas partes que oferecem várias 

ferramentas para criar descrições de ficheiros multimédia, que podem ser utilizados 

por aplicações para localizar ficheiros. Isto cria boas soluções de armazenamento e 

identificação de conteúdo. O MPEG-7 fornece uma framework que dá suporte a várias 

aplicações, facilitando a troca e reutilização de conteúdo multimédia entre diferentes 

áreas de aplicação. [Martínez, Koenen e Pereira, 02] 

Os elementos mais importantes da norma MPEG-7 são os Descritores (Ds), 

Esquemas de Descrição (DSs), Linguagem de Definição de Descrição (DLL) e 

Ferramentas de Sistema [Martínez, 04]: 

� Descritor (Ds): uma representação de uma característica. Um descritor 

define a sintaxe e a semântica da representação da característica. Os 

descritores foram criados para descrever características de baixo nível, 

como cor, textura, localização e tempo, que podem ser extraídas 

automaticamente por aplicações; 

� Esquema de Descrição (DSs): descreve características audiovisuais de 

alto nível, tais como regiões, segmentos e objectos, que devem ser 

extraídas com a ajuda de ferramentas auxiliares. É composto por vários 

Descritores e outros Esquemas de Descrição. Define a estrutura e 

semânticas dos relacionamentos entre seus componentes; 

� Linguagem de Definição de Descrição (DDL): uma linguagem que 

permite a criação de novos Esquemas de Descrição e Descritores e a 
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extensão e modificação dos Esquemas de Descrição e Descritores 

existentes; 

� Ferramenta de Sistema: ferramenta para dar suporte a descrições, 

sincronização de descrições multiplexadas com o conteúdo, mecanismos 

de entrega, representações codificadas para armazenamento, transmissão 

eficientes, gestão e protecção de propriedade intelectual. 

 

Figura 13 - Principais Elementos do MPEG-7 

Fonte: Adaptado de [Martínez, 04] 

Com estas ferramentas, podemos construir uma Descrição MPEG-7 e 

implementá-la. Segundo os requisitos do documento [MPEG-7-RD, 01], "uma 

descrição consiste num esquema de Descrição (estrutura) e do Conjunto de 

Descritores de valores (instâncias), que descrevem os dados. O valor do Descritor é 

uma Instância de um Descritor para um determinado conjunto de dados (ou 

subconjunto dele).". 

A norma MPEG-7 consiste em diversas partes, que podem ser usadas 

separadamente conforme o objectivo da aplicação. [Martínez, 04]  

A especificação MPEG-7 inclui um conjunto normalizado de Descritores (Ds) 

e Esquemas de Descritores (DSs) para áudio, video e multimédia, bem como uma 

formação linguística para definir DSs e Ds. A norma MPEG-7 contém partes do 

standard que também especifica sistemas, softwares e a compatibilidade.  
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Formalmente, a norma MPEG-7 é referida como ISO 15938, e está dividida em 

sete partes. Seguidamente são apresentadas cada uma destas partes bem como as suas 

funcionalidades. 

4.3.1 MPEG - 7 Systems 

Especifica o sistema de ferramentas de preparação das Descrições MPEG-7 

para transporte e armazenamentos eficientes para permitir sincronização entre 

conteúdo e descrições. MPEG-7 utiliza dois formatos para armazenar as descrições. 

Um formato binário, chamado de BiM, e um formato textual, chamado de TeM. O 

formato textual armazena as informações em ficheiros XML (eXtensible Markup 

Linguage), enquanto o formato binário é mais compacto e rápido.  

4.3.2 MPEG - 7 Description Definition Language 

A DDL é uma parte nuclear do standard MPEG-7. Fornece uma base descritiva 

sólida da qual os utilizadores podem criar os seus próprios esquemas de descrição 

(DSs) e descritores (Ds).  

A DDL define as regras sintácticas para exprimir e combinar os esquemas de 

descrição e os descritores. De acordo com a definição que se encontra no Documento 

de Requisitos MPEG-7, a DDL é:  

“... a linguagem que permite a criação de novos Esquemas de Descrição e, 

possivelmente, Descritores.  Permite também a extensão e modificação dos Esquemas 

de Descrição existentes.”  

A linguagem seleccionada para fornecer as bases para esta linguagem foi o XML. 

Como consequência, a DDL pode ser decomposta nas seguintes componentes: 

componentes estruturais XML, componentes de tipos de dados XML e extensões 

específicas MPEG-7.  

O DDL é uma linguagem para representar os resultados da modelação de dados 

audiovisuais, i. e. DSs e Ds. 

A DDL não é uma linguagem UML (Unified Modeling Language) mas sim 

um esquema de linguagem para representar os resultados da modelação de dados 

audiovisuais, ou seja, DSs e Ds. 
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A DDL deve satisfazer os requisitos DDL MPEG-7. Deve expressar a relação 

espacial, temporal, estrutural e conceptual entre os elementos de um esquema de 

descrição (DS) e entre esquemas de descrição (DSs). Deve fornecer um modelo 

enriquecedor para links e referências entre uma ou mais descrições e os dados que 

estas descrevem.  

Adicionalmente, deve ser independente da plataforma e que possa ser 

entendido tanto por humanos como por máquinas. O Parser DDL também tem de ser 

capaz de validar os tipos de dados dos descritores, tanto primitivos (inteiros, texto, 

data, tempo) como compostos (histogramas, tipos enumerados). 

4.3.3 MPEG-7 Visual  

Composta pelos Ds e DSs relacionados somente com as descrições visuais. 
Especifica as ferramentas para descrições somente visuais, como cor, textura, forma, 
movimento, localização, reconhecimento de faces, etc. 

4.3.4 MPEG-7 Audio 

Esta parte da norma é composta pelos Ds e DSs relacionados exclusivamente com 

as descrições de áudio.  

O MPEG-7 Audio Final Committee Draft (FCD) contém cinco tecnologias: uma 

framework de descrição de áudio, que inclui séries, Ds de baixo nível e o segmento de 

silêncio; ferramentas de descrição de timbres de instrumentos musicais; ferramentas de 

reconhecimento de som; ferramentas de descrição de conteúdo da fala e ferramentas de 

descrição de melodias. 

4.3.5 MPEG-7 Multimedia Descriptions 

A norma MPEG-7 dispõe de um conjunto de ferramentas de descrição 

(Description Tools), representados por elementos com metadados, as suas estruturas e 

relacionamentos, que são definidos na forma de descritores (Descriptors) e esquemas 

de descrição (Description Schemes) para criar descrições que serão utilizadas por 

ferramentas com funções para pesquisar, filtrar e navegar de forma eficiente em 

conteúdos multimédia. 

As descrições desenvolvidas com as Description Tools não são dependentes de 

como o conteúdo está codificado ou armazenado. É possível criar descrições de um 

vídeo, de uma foto, ou um ficheiro multimédia digital como um som ou vídeo. 
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Como as descrições tem significado de acordo com o contexto da aplicação, 

elas serão diferentes em função do domínio do utilizador e da aplicação. Tomando 

como exemplo o conteúdo de um ficheiro de vídeo: considera-se um nível de baixa 

abstracção a descrição, da forma, tamanho, textura, cor, movimento; e para um 

ficheiro de áudio: posição do som no espaço, timbre, pausas. Um nível superior de 

descrição pode ser representado de forma semântica: por exemplo "nesta cena o 

personagem X conversa com o personagem Y no local A". 

O nível de abstracção está relacionado no modo como as características são 

extraídas. Características com baixo nível de abstracção são extraídas de forma 

automática através de processamento computacional, enquanto características com 

alto nível de abstracção utilizam interacção humana. 

 

Figura 14 - MPEG-7 Description Tools 

Fonte: Adaptado de [Martínez, 04] 

A descrição gerada usando as Description Tools é associada com o próprio 

conteúdo, com o objectivo de permitir que a pesquisa e filtragem do conteúdo de 

interesse do utilizador sejam rápidas e eficientes. A associação pode ocorrer com a 

descrição a fazer parte do ficheiro de dados multimédia, ou como um ficheiro 

independente. 

Para uma melhor compreensão da terminologia adoptada nesta norma, são 

apresentadas na Figura 16 e na Figura 16, respectivamente, as relações entre os 

diferentes elementos MPEG-7, e um exemplo de um DS para um filme.  
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A distinção entre os elementos Ds e os DSs reside no facto dos primeiros 

conterem somente tipos de dados básicos fornecidos pela DDL e não se referem a 

outros Ds.  

 

Figura 15 - Relações entre os elementos MPEG-7 

 

Figura 16 - Exemplo de Description Scheme para um filme 

Especificam os Descritores e Esquemas de Descrição que não são específicos 

para áudio e vídeo, como vectores, tempo e descrição textual. Também são 

especificadas ferramentas avançadas como ferramentas de descrição, gestão, 

organização, navegação, acesso e uso de conteúdo. 

O principal objectivo desta parte, também denominada MDS, é normalizar um 

conjunto de ferramentas de descrição (Ds e DSs) relacionadas não só com características 

genéricas como também com descrições multimédia.  

As características genéricas são aquelas que são usadas nas descrições de áudio, 

visuais e de texto, isto é, são genéricas para todos. 
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As descrições multimédia são mais complexas, pois são utilizadas quando mais do 

que um documento multimédia necessita de ser descrito, por exemplo áudio e vídeo. Estas 

ferramentas de descrição podem ser agrupadas em cinco classes diferentes, de acordo com 

a sua funcionalidade: 

� Descrição do conteúdo: descrevem a estrutura (regiões, frames de vídeo 

e segmentos de áudio) e a semântica (objectos, eventos);  

� Gestão do conteúdo: descrevem diferentes aspectos da criação e 

produção, codificação, armazenamento e formatos, e a utilização do 

conteúdo audiovisual;  

� Organização do conteúdo: estas descrições organizam colecções de 

conteúdos audiovisuais, segmentos, eventos e/ou objectos, permitindo 

que cada colecção seja descrita como um todo baseada em propriedades 

comuns;  

� Navegação e acesso: especificação de sumários, partições, 

decomposições e variações do conteúdo audiovisual, facilitando a 

procura e o acesso ao conteúdo audiovisual;  

� Interacção com o utilizador: descreve as preferências do utilizador e a 

história relativa ao “consumo” de material multimédia.  

4.3.6 MPEG-7 Reference Software : eXperimentation Model  

Esta parte da norma consiste na implementação das partes relevantes do 

MPEG-7. Desta forma, o software XM é uma plataforma de simulação de Ds, DSs, 

sistemas de codificação e DDL.  

Para além dos componentes descritos na norma, o eXperimentation Model 

(XM) necessita de alguns componentes, que não pertencem à norma, para executar 

procedimentos que vão processar a estrutura dos dados. Exemplos deste tipo de 

componentes não descritos na norma são: extracção das características, segmentação, 

motores de busca, etc. 

O software de referência pode ser usado livremente para desenvolver aplicações 

MPEG-7, respeitando os direitos de autor. 
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O software eXperimentation Model (XM) é uma plataforma de simulação para os 

Descriptors (Ds), Description Schemes (DSs), Coding Schemes (CSs) e a DDL 

MPEG-7. Além dos componentes normativos, a plataforma de simulação tem também 

alguns componentes não-normativos, essencialmente para executar algum código 

processual para ser executado sobre as estruturas de dados. As estruturas de dados e 

os códigos processuais em conjunto formam as aplicações. As aplicações XM são 

divididas em dois tipos: as aplicações servidor (extracção) e as aplicações cliente 

(pesquisa, filtragem e/ou transcodificação). 

As aplicações servidor são utilizadas para extrair os dados dos Descritores dos 

dados multimédia. Os dados extraídos dos descritores são codificados e escritos para 

um bit stream MPEG-7. A aplicação cliente permite pesquisar os dados na base de 

dados codificados MPEG-7, através do cálculo da distância entre o descritor da 

consulta e todos os Descritor de referências da base de dados. Portanto, um descritor 

ou a consulta descritor, são extraídos da mesma forma que o servidor de aplicação, 

excepto que a codificação não é executada. Os descritores de referência são todos 

extraídos do bit stream MPEG-7. 

Na Figura 17 é apresentado o esquema da aplicação extracção do software XM, 

que tal como na aplicação de pesquisa (Figura 18) e na aplicação de transcodificação 

(Figura 19), não são contempladas pela norma MPEG-7. 

 

Figura 17 – Aplicação para extracção 
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Figura 18 – Aplicação para pesquisa e resultados 

 

Figura 19 – Aplicação para Transcodificação 
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4.3.7 MPEG-7 Conformance  

Esta parte da norma contém instruções e procedimentos para testar 

implementações MPEG-7. 

4.3.8 MPEG-7 Extraction and use of MPEG-7 descripti ons 

Esta parte fornece orientações e exemplos da extracção e da utilização de 

descrições. 

 



 

 

Sistema de segmentação e classificação de vídeo através de metadados    43 

5 Desenvolvimento da aplicação VM2S 

Neste capítulo é apresentado o desenvolvimento da aplicação VM2S (Video 

Metadata Managment to Search).  

Na primeira parte do capítulo é apresentada uma análise previamente elaborada, 

através da metodologia escolhida. Numa segunda fase é apresentado um esboço 

preliminar da interface passando pela arquitectura do sistema VM2S.  

Finalmente, é apresentada uma conclusão aos testes realizados à aplicação. 

5.1 Metodologia utilizada 

No desenvolvimento da aplicação foi utilizada a metodologia ICONIX6. Esta 

metodologia divide-se em quatro etapas (Figura 20). A primeira etapa consiste na 

análise de requisitos, onde são especificados quais os requisitos definidos pelo cliente, 

e feitos os respectivos casos de uso. Na segunda etapa é efectuado um desenho 

preliminar da interface da aplicação. A terceira etapa consiste na realização dos 

diagramas de sequência.  

Após a validação dos casos de uso, são elaborados os diagramas de sequência 

onde se identifica o comportamento dos objectos, conseguindo obter uma versão final 

e detalhada do diagrama de classes. 

Tendo já o diagrama de classes final, resta proceder à implementação do 

sistema. Através da metodologia ICONIX consegue-se um processo de 

desenvolvimento fiável e de qualidade. 

Por fim a quarta etapa passa pela implementação da aplicação e testes 

funcionais. 

                                                 

6 ICONIX é um processo de desenvolvimento de software, desenvolvido pela ICONIX Software 

Engineering (www.iconixsw.com). 



Desenvolvimento da aplicação VM2S 

44 Sistema de segmentação e classificação de vídeo através de metadados  

 

 

 

Figura 20 – Visão geral da metodologia ICONIX 

5.2 Análise de requisitos 

De seguida são descritos os requisitos do sistema que foram implementados e 

integrados para constituir a aplicação VM2S. 

5.2.1 Requisitos do sistema 

Criar nova descrição 

Neste módulo o utilizador pode criar um segmento, inserindo informações como 

texto livre, o objecto, sujeito e acção do segmento, marcar os pontos inicial e final do 

segmento. 

Criar Segmento 

O módulo “Criar Segmento” permite ao utilizador abrir um ficheiro de vídeo 

de diversos formatos, como por exemplo, MPEG4, MPEG2, MPEG1, etc. 

Após abrir o ficheiro, é criado um documento XML no qual posteriormente 

serão inseridas as anotações livres e /ou estruturadas. 
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Pesquisar e reproduzir os Segmentos  

Será apresentada uma lista com a identificação de todos os segmentos 

correspondentes aos critérios de pesquisa inseridos pelo utilizador. Para visualizar a 

anotação estruturada de cada segmento, o utilizador deverá seleccionar na lista o 

segmento, exibindo o conteúdo textual e posicionando o vídeo no ponto demarcado 

como posição inicial do segmento. 

5.2.2 Casos de uso 

Um caso de uso é um conjunto de acções que um ou mais actores realizam num 

sistema de modo a obterem um resultado particular. [OMG, 99] 

Entende-se por actor, um agente externo que interage com o sistema. 

Relativamente ao trabalho prático identificamos um actor: o Utilizador. Este 

representa um utilizador comum que interage com a aplicação desenvolvida, 

denominada por VM2S, tendo como principais tarefas: Criar segmentos, criar 

descrições, pesquisar, visualizar e reproduzir segmentos. 

Como podemos observar na Figura 21, existem casos de uso resultantes da 

análise de requisitos do sistema, os quais iremos abordar de seguida. 

Package VM2S

Select XML FIles

Select Folder

Classify Video Segment

Search and Play

User

New Segment Description

Uses

Uses

Extends

 

Figura 21- Package VM2S 
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SELECT XML FILES  

Como podemos observar, o caso de uso “Select XML Files” permite que 

através da opção ‘Select XML Files’, o utilizador seleccione os ficheiros XML dentro 

de uma directoria, ou a própria directoria nos quais pretende efectuar uma pesquisa. 

Na Figura 22 podemos observar o diagrama de actividades7 do caso de uso 

“Select XML Files”. 

Fim

O utilizador selecciona qual ou quais os ficheiros 
XML que pretende pesquisar.

Pré-condição:
Tem de existir 
pelo menos um 
segmento  
previamente 
criado.

Apresentação do painel "Search Files" 
preenchido com o multiple files.

Apresentação do painel "Search Files" 
preenchido com o filepath do vídeo.

O utilizador preenche no painel "Search Segments" quais os 
campos que pretende pesquisar como palavras-chave.

Início

Mais do que 1 
ficheiro XML?

NãoSim

Existem ficheiros XML?

O utilizador pode 
visualizar os detalhes 
de cada segmento, 
ao seleccioná-lo e 
clicando no botão 
"Details".
O sistema apresenta 
o separador "Search 
results" com o 
detalhe sobre o 
segmento.O utilizador pode seleccionar qual ou quais os segmentos que 

pretende visualizar, clicando no botão "Play Selection".

O utilizador clica no botão 
"Select XML Files".

Apresentação da lista com o(s) segmento(s) 
resultante(s) da pesquisa.

Não

Sim

 

Figura 22 - Diagrama de actividades do caso de uso “Select XML Files”. 

                                                 

7 Diagrama de Actividades é um diagrama da categoria de modelagem dinâmica da UML, o que 

significa que seu objectivo é no comportamento em detrimento da sua estrutura, a qual já é muito bem 

descrita por outros diagramas. O Diagrama de Actividades descreve o fluxo de controlo de uma 

execução de software, sendo portanto um dos diagramas que mais se aproxima da ideia de representar e 

documentar o comportamento do software. 
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SELECT FOLDER 

O caso de uso “Select Folder” permite que através da opção ‘Select Folder’, o 

utilizador seleccione uma directoria onde pretende pesquisar. Na Figura 23 podemos 

observar o diagrama de actividades do caso de uso “Select Folder”.  

Apresentação da janela de diálogo 
do tipo "Browse for folder".

Utilizador selecciona qual a directoria 
onde pretende pesquisar.

Pré-condição:
Têm de existir 
segmentos  
previamente criados.

O sistema apresenta o painel "Search Files" 
preenchido com o filepath da pasta ou directoria.

O utilizador preenche no painel "Search Segments" quais os 
campos que pretende pesquisar como palavras-chave.

Apresentação da lista com o(s) segmento(s) 
resultante(s) da pesquisa

O utilizador pode 
visualizar os 
detalhes de cada 
segmento, ao 
seleccioná-lo e 
clicando no botão 
"Details".
O sistema 
apresenta a tab 
"Search results" 
com o detalhe 
sobre o segmentoO utilizador pode seleccionar qual ou quais os segmentos que pretende 

reproduzir e reprodu-los clicando no botão "Play Selection".

Reprodução dos vídeos 
seleccionados.

Fim

Início

 

Figura 23 - Diagrama de actividades do caso de uso “Select Folder”.  
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SEARCH AND PLAY 

O caso de uso do “Search and Play” permite ao utilizador pesquisar por 

segmentos através da sua anotação estruturada, ou seja, as palavras-chave que 

permitem identificar o segmento. Depois de seleccionar o(s) segmento(s), o utilizador 

pode reproduzi-lo(s). Este caso de uso utiliza os casos de uso “Select XML Files” e 

“Select Folder”.  

Na Figura 24 é possível observar o diagrama de actividades do caso de uso 

“Search and Play”. 

Fim

O utilizador selecciona qual ou quais os ficheiros XML 
que pretende pesquisar.

Pré-condição:
Têm de existir segmentos  
previamente criados.

O utilizador preenche no painel "Search Segments" quais os campos que 
pretende pesquisar como palavras-chave.

Início

O utilizador pode 
visualizar os 
detalhes de cada 
segmento, ao 
seleccioná-lo e 
clicando no botão 
"Details".
O sistema 
apresenta a tab 
"Search results" 
com o detalhe 
sobre o segmento

O utilizador pode seleccionar qual ou quais os segmentos que pretende 
visualizar, clicando no botão "Play Selection".

Caso de uso 
"Select XML Files"Não

Caso de uso 
"Select Folder" Sim

Apresentação da lista com o(s) segmento(s) 
resultante(s) da pesquisa.

Pretende efectuar a pesquisa por directoria?

 

Figura 24 - Diagrama de actividades do caso de uso “Search and Play”. 
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NEW SEGMENT DESCRIPTION 

O caso de uso New Segment Description permite ao utilizador demarcar o 

início e o fim do segmento.  

Na Figura 25 podemos observar o diagrama de actividades do caso de uso 

“New Segment Description”. 

Fim

Apresentação da janela de diálogo do tipo 
"Open file dialogue".

O utilizador selecciona o video que pretende 
segmentar.

Pré-condição:
Tem de 
existir um 
segmento  
previamente 
criado.

Apresentação do painel "Video File" preenchido com o 
filepath do vídeo.

O utilizador preenche o campo creator.

Início

Reprodução do vídeo.

O utilizador clica no botão " Stop Point" para marcar o fim do segmento.

Apresentação da data de criação preenchida com a 
data do sistema.

O utilizador clica no botão " Start Point" para 
marcar o início do segmento.

Apresentação dos campos Title e Duration 
preenchidos automaticamente.

Apresentação do botão 
"Classify Segment" activo.

O utilizador clica no botão "Classify Segment" 
para classificar o segmento

 

Figura 25 - Diagrama de actividades do caso de uso “New Segment Description”. 
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CLASSIFY VIDEO SEGMENT 

O caso de uso “Classify Video Segment” permite classificar o novo segmento 

através de anotação de texto livre e anotação estruturada.  

Na Figura 26 podemos observar o diagrama de actividades do caso de uso 

“Classify Video Segment”. 

 

Fim

Pré-condição:
O utilizador teve de 
clicar no botão 
"Classify Segment" 
no separador "New 
Segment 
Description ".

Início

Apresentação do separador 
"Classify Video Segment".

O utilizador preenche os campos de anotação 
estruturada e livre do segmento.

O utilizador clica no botão 
"Save Segment".

Apresentação de uma janela de 
diálogo do tipo "Save As".

O utilizador selecciona o filepath onde 
pretende guardar o segmento.

O utilizador clica no botão "Save".

 

Figura 26 - Diagrama de actividades do caso de uso “Classify Video Segment”. 
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5.3 Desenho Preliminar da Interface Gráfica 

A aplicação VM2S está dotada de recursos para a gestão de segmentos 

temporais, definindo um segmento como uma sequência de frames sincronizadas no 

tempo.  

Como é possível observar na Figura 27, para cada segmento poderão ser 

inseridas anotações de textos livres e a criação de relações semânticas por meio de 

elementos que representam o sujeito, o predicado e o objecto contidos no segmento em 

conformidade com a norma MPEG-7. 

 

Figura 27 – Interface para carregar o vídeo 

A Figura 28 apresenta o módulo de edição de vídeos que dispõe de recursos 

para carregar e exibir os vídeos numa janela dotada de controlos comuns à maioria dos 

media players. Além desses controlos existem mais três controlos específicos com a 

função de criar marcações que indicarão o início e o fim de um segmento e no caso de 

se querer limpar as marcações e voltar a iniciar as marcações. 

Depois de criar essas marcações o utilizador deverá preencher os campos para 

anotação de texto livre e dos elementos sujeitos, predicado e objecto.  
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Figura 28 - Interface para criar e classificar segmentos 

Na Figura 29 é possível observar o módulo de pesquisa e navegação com uma 

interface gráfica intuitiva para que o utilizador possa pesquisar por um determinado 

tema ou contexto e assim possa visualizar os conteúdos dos segmentos e as 

informações textuais associadas a estes segmentos. 

 

Figura 29 – Interface para pesquisar segmentos 
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5.4 Arquitectura do sistema 

Uma característica planeada para a aplicação é que as informações geradas a 

partir da segmentação dos vídeos e as anotações textuais possam ser partilhadas por 

diferentes plataformas e ambientes computacionais. Para que isto ocorra é preciso 

adoptar uma tecnologia de representação de informação que seja utilizada e 

reconhecida de forma ampla. Neste sentido a norma MPEG-7 utiliza para 

armazenamento e organização das informações geradas o XML, uma linguagem para 

representação e troca de dados utilizada e suportada por grande parte da indústria de 

software. 

Para o desenvolvimento do sistema serão utilizadas as Description Tools do 

MPEG-7 que representam a estrutura do conteúdo multimédia de forma espacial e 

temporal.  

Como podemos observar na Figura 30, o sistema é constituído por três 

elementos básicos: 

� Módulo XML/MPEG-7, ou seja a classe Serializer, responsável pela 

criação dos ficheiros XML tendo por base a norma MPEG-7. 

� Módulo de vídeo, para carregamento, visualização e navegação no vídeo 

no qual serão marcados os segmentos. 

� Interface gráfica, na qual o utilizador pode pesquisar os segmentos de 

vídeo e respectivas anotações. 

 

Figura 30 – Os 3 elementos básicos da aplicação 

O documento XML utiliza os descritores MPEG7 para anotação de texto livre, 

anotação estruturada, marcação de segmento de vídeo e descrição de autoria. 

No Anexo A - Estrutura do Documento XML, podemos observar a estrutura 

completa do documento XML e a respectiva descrição de cada objecto que constitui o 

documento. 
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No Anexo B - Descrição dos objectos, é apresentada uma descrição de todos 

estes objectos. 

No módulo XML/MPEG-7 foi utilizado o xsd.exe que é uma ferramenta do sdk 

da plataforma .NET 2.0. Esta ferramenta permite mapear a norma MPEG-7 através do 

W3C XML Schema mpeg7-v2.xsd, disponibilizado no site oficial do MPEG 

(www.mpeg.org), transformando-o numa classe C#, que facilmente permite a criação e 

leitura de ficheiros XML que obedeçam a esta norma. 

O módulo de vídeo foi implementado com recurso à biblioteca do VLC8, no qual 

foram utilizados os recursos para carregamento, posicionamento temporal do conteúdo 

e exibição do vídeo. 

A interface gráfica será constituída por um formulário com um conjunto de 

botões e caixas de texto e exibição dos vídeos por meio da qual o utilizador poderá 

seleccionar o vídeo a ser segmentado e classificado, criar as descrições, realizar 

pesquisas ao segmentos criados e navegar nas descrições criadas, assim como 

reproduzir o(s) segmento(s) seleccionado(s). 

Para criar os metadados, o MPEG-7 oferece um conjunto de elementos de 

metadados audiovisuais, e a estrutura e funcionamento entre si. Esse conjunto de 

metas é definido na forma de Descriptors e Description Schemes. O MPEG-7 possui a 

capacidade de descrever as características semânticas, estruturais e físicas de qualquer 

ficheiro multimédia.  

A arquitectura lógica da aplicação inclui a extracção da informação, a 

descrição em si, e a aplicação fazendo uso da descrição. A parte da descrição 

(metadados) é onde se concentra o MPEG-7 e esta tese. Não faz parte da norma a 

ferramenta de pesquisa para localizar a informação multimédia. Essas aplicações ficam 

sob a responsabilidade dos criadores de software, que utilizando o MPEG-7, 

desenvolvem esse tipo de aplicações.  

A Figura 31 apresenta a arquitectura lógica da aplicação VM2S, ou seja, 

exemplo de uma cadeia MPEG-7, que é explicada em mais detalhe abaixo: 

 

 

                                                 

8 VLC (VideoLAN Client) era inicialmente o software cliente para o projecto VideoLAN que tinha por 

objectivo criar um programa para transmitir vídeo (streaming) por meio de uma rede. Foi criado na 

Ecole Centrale Paris, passando a ser desenvolvido por voluntários do mundo todo. 



Desenvolvimento da Aplicação VM2S 

 Sistema de segmentação e classificação de vídeo através de metadados 55 

 

 

Figura 31 – Arquitectura lógica da aplicação VM2S 

A descrição, como apresentada na Figura 31, é obtida do conteúdo multimédia 

por extracção manual ou automática. Os metadados são armazenados para uso futuro 

na pesquisa.  

Na aplicação VM2S, os metadados são armazenados a par com o segmento 

criado, numa directoria ou pasta a definir pelo utilizador, pois é apenas um protótipo.  

Se fosse uma aplicação real, a descrição MPEG-7 devia ser fisicamente 

inserida com a multimédia, ou na mesma sequência de dados ou no mesmo local de 

armazenamento, ou seja, seria essencial uma Base de dados, dado o volume de dados 

armazenados. Um ponto interessante é que as descrições MPEG-7 não são 

dependentes dos outros standards MPEG, podendo ser utilizadas noutras aplicações. 

  Nos cenários “Pesquisa/Consulta” e “Navegação”, um conjunto de descrições 

que está de acordo com o pedido do utilizador, é enviado ao sistema para análise. 

 No cenário “Filtro”, são filtradas as descrições e executadas acções que 

estejam previamente programadas para o efeito. 
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DIAGRAMA DE CLASSES FINAL 

A Figura 32 - Diagrama de classes FinalFigura 32 apresenta o diagrama de classes Final. 

 

Figura 32 - Diagrama de classes Final 
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Nas secções seguintes serão apresentados os diversos módulos que foram 

desenvolvidos para permitir todas estas funcionalidades. 

5.5 Criar Segmento 

Permite abrir um ficheiro de vídeo em quase todos os formatos. Após abrir o 

ficheiro, cria um documento XML no qual posteriormente serão inseridas as 

anotações. 

5.5.1 Interface 

A Figura 33 apresenta o separador “New Segment Description”, no qual é 

criado o segmento e são realizadas as anotações automáticas referentes à sua criação. 

 

Figura 33 – New Segment Description  

O primeiro passo que o utilizador deverá fazer no primeiro separador da 

interface “New Segment Description” é clicar no botão “Open Video File”, para 

seleccionar qual o vídeo que pretende segmentar. 

Após a selecção do vídeo a segmentar o utilizador pode demarcar o início e o 

fim do segmento que pretende criar. Para isso, terá de clicar no botão “Start Point” 
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para iniciar o segmento e no botão “Stopt Point” para finalizar o mesmo, como é 

possível observar no lado direito da interface, dentro da caixa “Making the Segment”. 

Depois da marcação do segmento, os campos “Title”, “Duration”e “Creation 

Date”, que se encontram dentro da caixa “Description Metadata”, são preenchidos 

automaticamente. Ambos os campos “Creator” e “Title” são editáveis pelo utilizador, 

de forma a preencher livremente o ou os autores da criação do segmento assim como 

o título. 

Após a marcação e preenchimentos de todos os campos é apresentado o botão 

“Classify Segment” de forma activa para o utilizador passar à fase seguinte, ou seja, 

classificar o segmento. 

5.5.2 Diagrama de sequência New Segment Description  

Os diagramas de sequência permitem identificar o comportamento dos 

objectos fronteiros, entidade e de controlo bem como as mensagens trocadas entre 

estes objectos. O objectivo é dar ênfase à ordenação temporal em que as mensagens 

são trocadas entre os objectos de um sistema. Entende-se por mensagens os serviços 

solicitados de um objecto a outro, e as respostas desenvolvidas para as solicitações. 

Na Figura 34 é possível observar o Diagrama de sequência New Segment 

Description.  
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Figura 34 - Diagrama de sequência New Segment Description 
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5.6 Criar descrição 

Neste módulo o utilizador pode inserir informação de texto livre e/ou 

informação estruturada, ou seja, descrever o segmento criado através das palavras-

chave “Quem”, “Onde”, “Qual o Objecto”, “Qual a Acção”e “Quando”. 

5.6.1 Interface 

 A Figura 35 apresenta o separador “Classify Video Segment”, que permite ao 

utilizador o preenchimento da descrição após a criação do segmento.  

Como é possível observar no separador, o campo “Free Text Annotation” que 

se enconta dentro da caixa “Free Annotation”,  não é um campo de preenchimento 

obrigatório,  disponível para o utilizador descrever livremente sobre o segmento 

criado. 

  Na caixa “Structured Annotation” é possível observar os campos “who”, 

“where”, “what object”, “what action” e “when”, editáveis pelo utilizador para 

descrever o segmento, através de palavras-chave. 

 No final do preenchimento dos campos, o utilizador clica no botão “Save 

Segment” para gravar o segmento e a respectiva anotação. 
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Figura 35 - Classify Vídeo Segment 

5.6.2 Diagrama de sequência Classify Video Segment 

Na Figura 36 é possível observar o diagrama de sequência Classify Video 

Segment. 
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Figura 36 - Diagrama de sequência Classify Video Segment 
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A Figura 37 representa um exemplo da estrutura da anotação de um segmento 

gravado através da norma Mpeg-7 em XML. 

<?XML version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Mpeg7 XMLns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" XMLns:xsd= 

"http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xsi:schemaLocation="urn:mpeg:mpeg7: 

schema:2004 http://www.bware.biz/DotNet/Tools/CodeXS/WebClient/temp/CodeXS/ 

zo0okf55a2tn30b2vdhffqqq/VM2S.xsd" XMLns="urn:mpeg:mpeg7:schema:2004"> 

  <DescriptionMetadata> 

    <Title>AVI_to_MPEG-4_0_3</Title> 

    <Creator> 

      <Agent> 

        <Name> 

          <GivenName abbrev="Ana Oliveira" /> 

        </Name> 

      </Agent> 

    </Creator> 

    <CreationTime>31-08-2008 15:34:22</CreationTime> 

  </DescriptionMetadata> 

  <VideoSegment> 

    <FreeTextAnnotation> A Joana está a cantar ao microfone na sala em casa do primo Manuel </FreeTextAnnotation> 

    <StructuredAnnotation> 

      <Who> 

        <Name>Joana</Name> 

      </Who> 

      <WhatObject> 

        <Name>microfone</Name> 

      </WhatObject> 

      <WhatAction> 

        <Name>cantar</Name> 

      </WhatAction> 

      <Where> 

        <Name> Casa do primo Manuel</Name> 

      </Where> 

      <When> 

        <Name>28-08-2008</Name> 

      </When> 

    </StructuredAnnotation> 

  </VideoSegment> 

  <MediaTime> 

    <MediaDuration>00:00:03</MediaDuration> 

  </MediaTime> 

  <MediaLocator> 

    <MediaUri>AVI_to_MPEG-4_0_3.avi</MediaUri> 

  </MediaLocator> 

</Mpeg7> 

Figura 37 – Segment strutured 



Desenvolvimento da Aplicação VM2S  

64 Sistema de segmentação e classificação de vídeo através de metadados  

A Figura 38 representa um exemplo de como é guardado cada segmento e a 

sua respectiva anotação num ficheiro XML. 

 

Figura 38 – Pasta com os segmentos e as respectivas anotações em XML 

5.7 Pesquisar e reproduzir segmentos 

O utilizador poderá efectuar uma pesquisa utilizando várias palavras-chave 

para o efeito. Após a execução dessa pesquisa e dependendo do número resultados 

devolvidos, o utilizador poderá reproduzir os segmentos de vídeo correspondentes. 

5.7.1 Interface 

  A Figura 39 apresenta o separador “Search and Play”, que permite ao 

utilizador o preenchimento dos campos de pesquisa por palavras-chave para realizar a 

pesquisa por segemntos.  

Como é possível observar no separador, o primeiro passo a ser realizado pelo 

utilizador será seleccionar se pretende pesquisar os segmentos numa pasta, clicando 

no botão “Select Folder” ou se pretende seleccionar livremente os segmentos, sobre os 

quais pretende realizar a pesquisa, clicando no botão “Select XML Files”. 

Após o primeiro passo, o utilizador poderá preencher com palavras-chave, os 

campos que serão utilizados como critérios para a pesquisa (who”, “where”, “what 

object”, “what action” e “when”). 

De modo a efectuar uma pesquisa, o utilizador terá de clicar no botão 

“Search”. 

No lado direito da interface é possível observar dentro da caixa “Search 

Results” a lista de segmentos resultantes da pesquisa. 
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Finalmente, o utilizador poderá reproduzir o ou os segmentos de vídeo, 

previamente seleccionados, clicando no botão “Play” ou “Play Selection”. 

É possível ainda, seleccionar um determinado segmento da lista de resultados 

e visualizar o detalhe, clicando no botão “Detalhe”, o qual redirecciona para o 

separador seguinte “Search Results”. 

 

Figura 39 - Search and Play 

A Figura 40 apresenta as anotações textuais referentes a um determinado 

segmento seleccionado na janela anterior. 
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Figura 40 - Search results 

5.7.2 Diagrama de sequência Search and Play 

Na Figura 41 é possível observar o diagrama de sequência Search and Play. 
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UtilizadorUtilizador Separador 
"Search and Play"

Separador 
"Search and Play"

Caso de uso 
"Select Folder"
Caso de uso 

"Select Folder"
Caso de uso 

"Select XML Files"
Caso de uso 

"Select XML Files"
Aplicação 

VM2S
Aplicação 

VM2S

1: O utilizador clica no botão "Select Folder".

3: O utilizador clica no botão "Select XML Files".

5: O utilizador preenche no painel "Search Segments" quais os campos que pretende pesquisar como palavras-chave.

7: O utilizador pode seleccionar qual ou quais os segmentos que pretende visualizar, clicando no botão "Play Selection".

6: O sistema apresenta a lista com o(s) segmento(s) resultante(s) da pesquisa.

2: É invocado o caso de uso ""Select Folder".

4: É invocado o caso de uso ""Select XML Files".

 

Figura 41 - Diagrama de sequência Search and Play 
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5.7.3 Diagrama de sequência Select Folder 

Na  

Figura 42 é possível observar o diagrama de sequência Select Folder. 

.

UtilizadorUtilizador Janela "Browse for 
Folder"

Janela "Browse for 
Folder"

Separador "Search and 
Play"

Separador "Search and 
Play"

Aplicação 
VM2S

Aplicação 
VM2S

1: O utilizador selecciona qual ou quais os ficheiros XML que pretende pesquisar.

2: O sistema apresenta o painel "Search Files" preenchido com o filepath do vídeo.

3: O utilizador clica no botão "Search".

4: O sistema apresenta a lista com o(s) segmento(s) resultante(s) da pesquisa.

5: O utilizador pode seleccionar qual ou quais os segmentos que pretende visualizar, clicando no botão "Play Selection".
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Figura 42 - Diagrama de sequência Select Folder 

5.7.4 Diagrama de sequência Select XML Files 

Na Figura 43 é possível observar o diagrama de sequência Select XML Files. 

UtilizadorUtilizador Separador "Search and 
Play"

Separador "Search and 
Play"

Janela"Open 
File Dialog"

Janela"Open 
File Dialog"

Aplicação 
VM2S

Aplicação 
VM2S

1: O utilizador clica no botão "Select XML Files".

2: O sistema apresenta uma janela do tipo "Open File Dialog".

3: O utilizador seleciona qual ou quais os ficheiros XML que pretende pesquisar.

4: Existem ficheiros XML?

5: (4.1: Sim) Mais do que 1 ficheiro XML?

6: (5.1: Sim) O sistema apresenta o painel "Search Files" preenchido com o multiple files.

8: (4.2: Não) Termina o processo.

7: (5.1: Não) O sistema apresenta o painel "Search Files" preenchido com o filepath do vídeo.

9: O utilizador preenche no painel "Search Segments" quais os campos que pretende pesquisar como palavras-chave.

10: O sistema apresenta a lista com o(s) segmento(s) resultante(s) da pesquisa.

11: O utilizador pode seleccionar qual ou quais os segmentos que pretende visualizar, clicando no botão "Play Selection".

 

Figura 43 - Diagrama de sequência Select XML Files 
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5.8 Testes de Funcionamento 

Para avaliar o funcionamento da aplicação, foram realizados testes de 

funcionamento, a fim de avaliar o maior número de situações em que o sistema se 

possa encontrar durante a sua actividade.  

O teste funcional tem como objectivo a verificação da aceitação dos dados, do 

processamento, da resposta a este processamento e a implementação dos casos de uso. 

Este tipo de teste é baseado nas técnicas de caixa-preta, isto é, verificar o sistema e 

seu processo interno pela sua interacção através da Interface Gráfica do Utilizador 

(GUI) e da análise das saídas ou resultados.  

Para execução dos testes funcionais serão utilizados os procedimentos a serem 

definidos nos casos de teste das respectivas funcionalidades.  

A seguir é apresentado um esboço dos testes recomendados para o sistema: 

Objectivo do Teste 
Assegurar a funcionalidade do sistema, incluindo 
entrada de dados, processamento e resposta. 

Técnica/Método 

Executar cada caso de uso, fluxo de caso de uso, ou 
função, utilizando dados válidos e inválidos para verificar 
o seguinte: 

Os resultados esperados ocorrem quando são usados dados 
válidos. 

As mensagens de erro ou de avisos apropriadas são 
exibidas quando dados inválidos são utilizados. 

Cada caso de uso é correctamente aplicado. 

Tabela 8 - Testes recomendados para o sistema 

Os testes de funcionamento realizados visaram avaliar o comportamento 

global do sistema, no que respeita ao cumprimento dos requisitos inicialmente 

propostos. No decorrer destes testes foram guardados os vários registos resultantes 

das operações efectuadas, de forma a comparar os resultados obtidos com o 

comportamento esperado, retirando as devidas conclusões. 

De seguida são apresentados os testes de funcionalidade realizados: 
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Cenário de teste 1 – New Segment Description 

O cenário de teste “New Segment Description” tem como objectivo a 

execução do primeiro passo para a criação de um segmento por parte do utilizador, 

através da tab “New Segment Description”, ou seja, a selecção do vídeo que pretende 

segmentar e a marcação do início e fim do segmento a criar. 

Descrição do Teste 

Teste - 1 

Executar o 1º passo para criar um 
segmento por parte do utilizador, 
através da tab “New Segment 
Description”. 

Responsável Ana Oliveira 

Objectivo Testar a execução do 1º passo da criação de um segm ento. 

Ambiente 

Necessário 
Aplicação VM2S 

Dados 

Suplementares 
Creator. 

Passos a 

Executar 

1. Clicar no botão “Open Video File” 

2. Seleccionar o vídeo que se pretende segmentar. 

3. Clicar no botão “Open”. 

4. O sistema apresenta o painel “Video File” 

preenchido com o filepath do vídeo. 

5. Preencher o campo creator. 

6. Clicar no botão “Play”. 

7. Clicar no botão “ Start Point” para marcar o início 

do segmento. 

8. Clicar no botão “ Stop Point” para marcar o fim do 

segmento. 

9. Clicar no botão “Classify Segment” para classificar o 

segmento. 

Resultados 

Obtidos 

O 1º passo para a criação de um segmento foi execut ado com 
sucesso. 

Conclusão 
A execução do 1º passo para a criação de um segment o funcionou 
correctamente. 

Tabela 9 – Teste Funcional New Segment Description 
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Cenário de teste 2 – Classify Video Segment 

O cenário de teste “Classify Video Segment” tem como objectivo a execução 

do segundo passo para a criação de um segmento por parte do utilizador, através da 

tab “Classify Video Segment”, ou seja, preencher os campos de anotação livre e 

estruturada do segmento com palavras-chave e seleccionar a directoria onde se 

pretende guardar o segmento e o respectivo ficheiro XML.  

Descrição do Teste 

Teste - 2 

Executar o 2º passo para criar um 
segmento por parte do utilizador, 
através da tab “Classify Video 
Segment”. 

Responsável Ana Oliveira 

Objectivo  Testar a classificação e criação do segmento. 

Ambiente 

Necessário  
Aplicação VM2S 

Dados 

Suplementares 

Free Text Annotation, Who, Where, What Object, What Action, 
When. 

Passos a 

Executar 

1.  Preencher os campos de anotação do segmento com 

palavras-chave.  

2. Clicar no botão “Save Segment”. 

3. Seleccionar o caminho onde é pretendido guardar o 

segmento. 

4. Clicar no botão “Save” e o caso de uso termina. 

Resultados 

Obtidos 

A classificação e criação do segmento foram executa das com 
sucesso 

Conclusão A classificação e criação do segmento funcionaram c orrectamente.  

Tabela 10 – Teste Funcional Classify Video Segment 

Cenário de teste 3 – Search and Play através do Sel ect Folder 

O cenário de teste “Search and Play”, através do Select Folder, tem como 

objectivo a pesquisa de um segmento ou mais segmentos por parte do utilizador, 
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através da tab “Search and Play”. Ou seja, o utilizador preenche os campos de 

anotação estruturada no painel de pesquisa.  

Descrição do Teste 

Teste - 3 
Pesquisa de segmentos através das 
principais indagações jornalísticas. 

Responsável Ana 
Oliveira 

Objectivo  Testar a pesquisa de segmentos através da opção “Se lect Folder”. 

Ambiente 

Necessário  
Aplicação VM2S 

Dados 

Suplementares 
Who, Where, What Object, What Action, When. 

Passos a 

Executar 

1. Clicar no botão “Select Folder”. 

2. Seleccionar qual a directoria onde se pretende 

pesquisar. 

3. Clicar no botão “Open”. 

4. Preencher no painel “Search Segments”quais os 

campos que se pretende pesquisar com palavras-

chave.  

5. Clicar no botão “Search”. 

6. Visualizar os detalhes de cada segmento, ao 

seleccioná-lo e clicando no botão “Details”. 

7. Seleccionar qual ou quais ao segmentos que se 

pretende reproduzir. 

8.  Clicar no botão “Play Selection” para reproduzir 

segmentos previamente seleccionados. 

Resultados 

Obtidos 
A pesquisa foi realizada com sucesso. 

Conclusão A realização da pesquisa funcionou correctamente.  

Tabela 11 – Teste Funcional Search and Play através do Select Folder 
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Cenário de teste 4 – Search and Play através do Sel ect XML Files 

O cenário de teste “Search and Play”, através do Select XML Files, tem como 

objectivo a pesquisa de um segmento ou mais segmentos por parte do utilizador, 

através da tab “Search and Play”. Ou seja, o utilizador preenche os campos de 

anotação estruturada no painel de pesquisa.  

Descrição do Teste 

Teste - 4 
Pesquisa de segmentos através das 
principais indagações jornalísticas. 

Responsável Ana 
Oliveira 

Objectivo  
Testar a pesquisa de segmentos através da opção “Se lect XML 
Files”. 

Ambiente 

Necessário  
Aplicação VM2S 

Dados 

Suplementares 
Who, Where, What Object, What Action, When. 

Passos a 

Executar 

1. Clicar no botão “Select XML Files”. 

2. Seleccionar qual a directoria onde se pretende 

pesquisar. 

3. Clicar no botão “Open”. 

4. Preencher no painel “Search Segments”quais os 

campos que se pretende pesquisar com palavras-

chave.  

5. Clicar no botão “Search”. 

6. Visualizar os detalhes de cada segmento, ao 

seleccioná-lo e clicando no botão “Details”. 

7. Seleccionar qual ou quais ao segmentos que se 

pretende reproduzir. 

8.  Clicar no botão “Play Selection” para reproduzir 

segmentos previamente seleccionados. 

Resultados 

Obtidos 
A pesquisa foi realizada com sucesso. 

Conclusão A realização da pesquisa funcionou correctamente.  

Tabela 12 – Teste Funcional Search and Play através do Select XML Files 
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Cenário de teste 5 – Search Results 

O cenário de teste “Search and Play”, através do Select XML Files, tem como 

objectivo a pesquisa de um segmento ou mais segmentos por parte do utilizador, 

através da tab “Search and Play”. Ou seja, o utilizador preenche os campos de 

anotação estruturada no painel de pesquisa.  

Descrição do Teste 

Teste - 5 
Visualizar os dados associados a um 
determinado segmento. 

Responsável Ana 
Oliveira 

Objectivo  Visualizar os dados associados a um determinado seg mento. 

Ambiente 

Necessário  
Aplicação VM2S 

Dados 

Suplementares 
N.A. 

Passos a 

Executar 

1. Clicar no botão “Details” na tab Search and Play, 

após o resultado da pesquisa com sucesso. 

Resultados 

Obtidos 

A visualização dos dados associados a um segmento f oi realizada 
com sucesso. 

Conclusão 
A visualização dos dados associados a um segmento f uncionou 
correctamente.  

Tabela 13 - Teste Funcional Search results 

Após a realização dos diversos testes, podemos concluir que a aplicação VM2S 

cumpre os requisitos propostos nos testes efectuados, fornecendo ao utilizador as 

diversas funcionalidades desejadas. 
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6 Conclusão e Trabalhos Futuros 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões do projecto realizado, bem como 

alguns exemplos de possíveis aplicações do projecto VM2S em trabalhos futuros. 

6.1 Conclusão 

 A norma MPEG-7 não é uma norma de compressão. Não veio substituir as 

anteriores normas (MPEG-1, 2 e 4) mas sim, complementá-las: representando 

informação acerca do conteúdo.  

 O MPEG-7 pode ser usado independentemente das outras normas de 

compressão, ao poder anexar descrições a um ficheiro multimédia. 

Fica bem claro que não é objectivo do MPEG-7 a preocupação com a 

normalização e o desenvolvimento de ferramentas de reconhecimento de conteúdo 

audiovisual. Essa será uma preocupação para as indústrias que vierem a construir, 

produzir e comercializar os produtos capacitados com MPEG-7. [Zibreira, 00] 

 Contudo, não restam dúvidas da sua importância para o sector audiovisual 

(produção, pós-produção, distribuição e consumo) e de que a sua introdução afecta os 

modelos operacionais e as facilidades de operação. Com o MPEG-7, o mercado de 

ferramentas informáticas para a gestão de conteúdos poderá gerar grandes receitas e o 

aumento do e-commerce, bem como o reforço do valor dos activos digitais será uma 

realidade. “A indústria tem agora a última palavra” [Martínez, 02b)]. 

 Neste trabalho a norma MPEG-7 foi adoptada como base para o 

desenvolvimento do sistema que possibilita que ficheiros de vídeo possam ser 

demarcados em segmentos e anotados com texto livre e texto estruturado. 

  Os vários segmentos podem ser gravados numa directoria ou pasta a definir 

pelo utilizador e a interface gráfica habilita a navegação dos segmentos através de 
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pesquisas, com a visualização das anotações e reprodução através do segmento do 

vídeo previamente seleccionado.  

 Na aplicação desenvolvida, as informações relacionadas aos descritores são 

geradas em XML em conformidade com o padrão MPEG-7. Deste modo as aplicações 

desenvolvidas nas mais diversas plataformas podem utilizar e aceder a esses ficheiros, 

favorecendo o intercâmbio de informações.   

 É de realçar na aplicação VM2S a parte da pesquisa, como a parte mais 

interessante e inovadora, uma vez que é uma funcionalidade que normalmente não se 

encontra em aplicações idênticas como é possível observar na conclusão do estudo 

realizado no capítulo 3 sobre as várias ferramentas existentes. Esta aplicação 

consegue apresentar um conjunto de funcionalidades básicas, desde a segmentação de 

um vídeo até à reprodução de cada um dos segmentos que o compõem, passando pela 

fase de anotação estruturada ou pela pesquisa dos segmentos. 

 Para além das funcionalidades anteriormente descritas, a aplicação VM2S tem 

a grande vantagem de poder classificar e segmentar vídeos de diferentes formatos 

(MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, etc.) o que não acontece nas ferramentas estudadas, 

como é possível verificar na Tabela 2 do capítulo 3 - Ferramentas existentes. 

6.2 Trabalhos futuros 

Como trabalhos futuros a desenvolver sobre a aplicação VM2S é possível 

enumerar desenvolvimentos nas mais diversificadas áreas.  

Um exemplo de uma possível ampliação ao projecto passa pelo desenvolvimento 

de um repositório de informação multimédia que permita o armazenamento de 

segmentos de vídeo e respectivas anotações. 

Outra aplicação real passa pela disponibilização de um interface Web de pesquisa 

e consulta no repositório multimédia. 

Num futuro mais próximo, um trabalho a desenvolver pode passar também pela 

parte de testes ao software, como por exemplo Testes de usabilidade. 
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Anexos 

Anexo A - Estrutura do Documento XML  
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Anexo B - Descrição dos objectos 

� MPEG7 – O objecto MPEG7 representa o conjunto de todos os atributos que 

constituem o XML criado para cada segmento de vídeo. 

� Serializer – O objecto Serializer utiliza os descritores MPEG7 para anotação 

de texto livre, anotação estruturada, marcação de segmento de vídeo e 

descrição de autoria. 

�  Creator – O objecto Creator representa a pessoa que cria o XML associado ao 

segmento. 

� CreationTime – O objecto CreationTime representa a data em que é criado o 

segmento de vídeo. 

� FreeTexAnnotation – O objecto FreeTextAnnotation representa um texto que 

não obedece a regras, conjunto de palavras soltas com o objectivo de descrever 

algo. 

� Who – O objecto Who representa uma ou mais pessoas ou entidades 

personificadas, que classifica o segmento. 

� WhatObject – O objecto WhatObject representa qual o objecto ou os objectos 

que classificam o do segmento. 

� WhatAction – O objecto WhatAction classifica o segmento através uma ou 

mais acções. 

� Where – O objecto Where descreve onde se passa a acção ou as acções 

associada ao segmento. 

� When – O objecto When classifica o segmento através do tempo, ou seja 

quando aconteceu. 


