
Resumo 

O armazenamento e pesquisa de informação tem uma longa história em áreas como as bibliotecas e 

os arquivos, sendo tradicionalmente suportados em repositórios de descrições provenientes da 

catalogação. Por outro lado, o recente crescimento das actividades da Web fez surgir um paradigma 

de pesquisa de informação baseada na indexação automática de informação textual e na 

disponibilidade de grandes recursos computacionais. Em qualquer dos casos é patente a 

necessidade de melhorar a qualidade da pesquisa baseada em conteúdos, sendo também um facto 

adquirido que os itens a pesquisar são cada vez mais multimédia. 

A meta-informação descritiva tem sido objecto de estudo e de normalização nas áreas da 

documentação e dos arquivos. Com a necessidade crescente de disponibilizar recursos em rede, 

assiste-se a uma preocupação com a meta-informação de conteúdos. A mesma necessidade se pode 

detectar na área da pesquisa na Web, em que as iniciativas recentes para normalização de meta-

informação evidenciam a mesma preocupação. Na área da multimédia a mesma questão foi já 

identificada, e o recente lançamento dos trabalhos da norma MPEG-7 serve para demonstrar a 

relevância dada ao problema. 

Nesta dissertação propõe-se a integração de meta-informação descritiva e de conteúdos num 

esquema de descrição para itens genéricos (multimédia) e demonstra-se o seu uso no 

armazenamento e pesquisa de informação. Prova-se que a eficácia da pesquisa e a utilidade dos 

seus resultados podem melhorar com esta abordagem. 

O esquema de descrição proposto é testado na implementação de um protótipo de armazenamento e 

recuperação de informação baseado num sistema de base de dados relacional. O uso do esquema 

de descrição é demonstrado recorrendo a dados de um arquivo fotográfico. O protótipo pretende 

avaliar as vantagens da representação integrada da meta-informação de conteúdo e de contexto. 

Este protótipo permite ainda avaliar qualitativamente a importância de cada um dos descritores 

definidos e do próprio esquema de descrição. 

Abstract 

Information storage and retrieval has a long history in areas such as libraries and archives, 

traditionally supported by repositories of descriptions generated by cataloguing. On the other hand, the 

recent increase in Web activities created a paradigm of information retrieval based both on the 

automatic indexing of textual information and on the availability of vast computing resources. The need 

for a better quality in the content- based retrieval is quite evident in any of these cases. It is very often 

the case that the items retrieved are multimedia. 



Descriptive metadata has been studied and standardised in the documentation and archival areas. 

With the increased need for making resources available on the web the concern with content metadata 

has grown. The same concern is present in the Web area, as the recent initiatives on metadata 

standardisation show. In the multimedia area the same issue has already been identified and the 

recent launching of the works on the MPEG- 7 demonstrate the importance given to the problem. 

This dissertation proposes the integration of descriptive metadata and content metadata in a 

description scheme for generic (multimedia) items and its use is demonstrated in information storage 

and retrieval. It is proven that the efficient of retrieval and the usefulness of its results can improve with 

this approach. 

The proposed description scheme is tested on the implementation of prototype information storage 

and retrieval system based on a relational database. The use of the description scheme is 

demonstrated with a data set of a photographic archive. The prototype intends to evaluate the 

advantages of the joint representation of content and context metadata. This prototype also allows a 

qualitative evaluation of the importance of each of the proposed descriptors and of the description 

scheme itself. 


