
Resumo  

O volume de informação disponível ao utilizador de recursos em suporte electrónico tem aumentado 

exponencialmente nos últimos anos. Mas à medida que a informação disponível aumenta, também 

aumenta a dificuldade de a recuperar.  

Para tentar suprir o problema de recuperação de informação surgiram normas ou esquemas para 

representação de informação para os mais diversos objectos de informação. A regra comum que 

motivou o aparecimento de esquemas ou normas foi a tentativa de resolver o problema da 

recuperação de informação em comunidades específicas.  

Os utilizadores de meta-informação começam a querer pesquisar em repositórios para além dos da 

comunidade em que estão inseridos. Com a existência de normas distintas, surge a necessidade de 

fazer mapeamentos entre normas de forma a aumentar a acessibilidade e interoperabilidade das 

aplicações.  

O esquema de descrição Metamedia foi desenvolvido de forma a satisfazer critérios arquivísticos na 

descrição de objectos audiovisuais. Este esquema inicialmente implementado num modelo relacional 

encontra-se disponível na linguagem XML, o que permite uma maior facilidade na troca de 

informação.  

O Moving Pictures Experts Groups (MPEG) ciente das necessidades de pesquisa de informação em 

documentos audiovisuais desenvolveu recentemente a norma de descrição de conteúdos multimedia 

MPEG-7. Esta norma não abrange a extracção de características dos documentos descritos nem a 

forma como é pesquisada a informação, centrando-se somente na descrição de conteúdos 

multimedia.  

Neste trabalho é descrito o mapeamento entre os dois esquemas de descrição de conteúdos 

multimédia, nos sentidos Metamedia para MPEG-7 e MPEG-7 para Metamedia. São abordados 

alguns dos problemas sentidos neste processo a nível de semântica e de hierarquia. É proposto um 

novo elemento de descrição (<Mpeg7_Nao_Mapeado> ... </Mpeg7_Nao_Mapeado>) para o esquema 

Metamedia para permitir que as conversões no sentido MPEG-7 para Metamedia ocorram com o 

mínimo de perda de informação.  

Abstract 

The volume of information available to the user of digital resources has increased exponentially in 

recent years. But to the measure that the information available increases, also increases the difficulty 

to retrieve those resources.  

To try to suppress the problem of information recovery some standards or schemes for representation 

of information for the most diverse objects had appeared. The common rule that motivated the 



appearance of standards was the attempt to solve the problem of information recovery in a particular 

community.  

The information users start to want to search in repositories far beyond the ones of the community 

where they belong. Their goal was to search information objects or to reuse some metadata 

descriptions. With the use of distinct standards user start to realize that they needed to make some 

mappings between standards in order to increase the accessibility and interoperability of applications.  

Metamedia description scheme was developed in order to satisfy some archival criteria to describe 

audiovisual objects. Initially implemented in a relational model, now is available in XML language that 

allows a bigger easiness in the information exchange.  

The Moving Pictures Experts Group was aware of the needs to search and retrieve audiovisual 

information documents so recently they started the development of MPEG- 7 Multimedia Content 

Description Interface. This standard doesn’t define features extraction of multimedia documents or the 

form as information is searched. This standard only defines how multimedia documents should be 

described.  

In this work we describe the mappings between the content metadata schemes Metamedia and 

MPEG-7 in both ways. Some of the problems gotten in this process like the hierarchy mapping and the 

semantics mapping are discussed.  

A new description element for the Metarnedia project is considered to allow that those conversions 

from MPEG-7 to Metamedia occur with minimal loss of information.  


