
Resumo 

 

Assiste-se actualmente a um investimento significativo em sistemas de recuperação 

multimédia. A recuperação de imagem baseada em conteúdo (CBIR) é uma área de 

grande actividade sendo um dos seus objectivos o de diminuir o chamado “fosso 

semântico” através de sistemas totalmente automatizados para indexação e 

recuperação. 

Por outro lado, o acesso generalizado à internet de banda larga está a provocar uma 

revolução na organização de conteúdos multimédia através de processos de anotação 

ad-hoc utilizando etiquetas. O método de inserção de etiquetas para descrever 

conteúdos multimédia embora simples, requer intervenção humana, mas está a 

transformarse num processo eficiente e popular para obtenção de metainformação 

valiosa para a pesquisa. A CBIR está portanto interessada na qualidade semântica dos 

descritores obtidos através de extracção automática, enquanto a área da anotação está 

mais preocupada com normas de metainformação que promovam o uso de 

vocabulários mais uniformes. 

O objectivo deste trabalho é mostrar que ambas as abordagens podem ser combinadas 

num sistema operacional. Propõe-se uma técnica de anotação mista que use quer a 

similaridade de características de baixo nível quer a recuperação através de anotação 

textual. Conteúdos multimédia anteriormente anotados podem ser vistos como uma 

fonte de mapeamento entre características de alto e de baixo nível, e as anotações 

podem ser propagadas para outros itens multimédia. Com este processo espera-se 

preservar a qualidade elevada das anotações multimédia manuais, reduzindo o tempo e 

custo por objecto de vídeo anotado. Os resultados podem ser embebidos em 

ferramentas que ajudam os utilizadores no processo de anotação, fornecendo 

sugestões para material multimédia relevante ou relacionado, anteriormente anotado, 

através de técnicas de recuperação de imagem e vídeo. 

A demonstração da abordagem proposta requereu a experimentação sistemática com 

ferramentas de análise automática de imagem e vídeo, o desenho de uma arquitectura 

para o sistema de anotação e uma validação da prova de conceito através de um 

ambiente experimental. O MPEG-7 Experimentation Model foi adoptado como 



ferramenta de suporte à extracção de características e à recuperação baseada em 

similaridade. O conceito de sistema de anotação foi avaliado com 5 colecções distintas 

de material vídeo variando os descritores e critérios de decisão utilizados. 

 

 

Abstract 

 

Significant effort is being invested in multimedia retrieval systems. Content-based image 

retrieval (CBIR) is a particularly active area where one of the intended goals is to bridge 

the so-called “semantic gap” using fully automated systems for indexing and retrieval. 

On the other hand, the generalized access to broadband internet is causing a revolution 

in multimedia content organization with ad-hoc tagging annotation processes. 

The simple method of inserting tags to describe multimedia content requires human 

involvement but is becoming an efficient and popular method for obtaining metadata 

which is invaluable for search. CBIR is therefore interested in the semantic quality of the 

descriptors which can be obtained by automatic extraction, while the annotation area is 

concerned with the metadata standards which can favour more uniform vocabularies. 

The goal of this work is to show that both approaches can be combined into an 

operational system. The proposed annotation technique is based on both low-level 

feature similarity and keyword annotation retrieval. Previously annotated multimedia 

material is regarded as a source of high-level/low-level feature mappings which can be 

propagated into other multimedia items. This process is expected to preserve the high 

quality of manual annotations, reducing the time and cost per annotated video time unit. 

An annotation tool assists users in the process, giving sugestions to relevant and related 

previously annotated multimedia material using image and video retrieval techniques. 

Demonstrating the proposed approach has required extensive experimentation with 

automatic image and video analysis tools, the design of an architecture for the 

annotation system and the validation of the proof of concept using an experimental 

environment. 



The MPEG-7 Experimentation Model has been adopted as a support for feature e 

traction and similarity retrieval. The annotation concept system was evaluated using 5 

distinct video collections using diverse descriptors and decision criteria. 


