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Resumo 

O presente relatório pretende descrever detalhadamente o projecto Gestor de Conteúdos 

Multimédia realizado na MOG-Technologies. Este consiste, sumariamente, na implementação de 

uma Web-application capaz de permitir ao seu utilizador a fácil pesquisa de conteúdos 

armazenados e a sua anotação.  

Pretende-se com este projecto implementar um subconjunto das funcionalidades 

principais de um Media Asset Manager, que se adeque ao cenário de Media Ingest. Sendo este o 

ponto inicial do processo de produção de conteúdos para publicação, a fase de Ingest é 

responsável por tornar disponíveis um vasto leque de conteúdos que, por se encontrarem num 

estado bastante imaturo, tornam a tarefa de os identificar consideravelmente mais complexa do 

que nas fases posteriores da produção.  

A base de sustentação de praticamente todos os workflows associados ao manuseamento 

de conteúdos multimédia são os metadados a eles associados. Estes representam informação 

fulcral à sustentabilidade de um sistema que deve garantir a fácil reutilização, troca e publicação 

de conteúdos. 

Muito sumariamente torna-se assim necessária a implementação de um mecanismo capaz 

de gerir os metadados à entrada e à saída do sistema, uma base de dados capaz de armazenar toda 

a informação necessária à sustentabilidade da informação associada a estes workflows, e 

finalmente a construção de GUIs que permitam encontrar facilmente os conteúdos pretendidos, 

anota-los e reencaminhá-los para os possíveis destinos, tudo isto de forma intuitiva e agradável 

para o utilizador. 

Em suma, este projecto proporcionou o contacto com a realidade de uma classe de 

software pouco usual (os Asset Managers), com uma área de mercado fascinante (a multimédia 

profissional) e ainda a aquisição de conhecimento  sobre uma temática reservada, o formato 

MXF
1
 e dois dos esquemas de metadados mais utilizados no mundo da multimédia (DMS1 e NRT 

metadata). 

 

 

                                                

1 Material Exchange Format, ver Anexo B 
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Abstract 

The current document intends to describe the project Gestor de Contéudos Multimédia 

that took place at MOG-Technologies. Briefly, this project consisted in the implementation of a 

Media Asset Manager system by developing a web application that grants simple and intuitive 

search mechanisms and asset annotation to the end user. 

It wasn’t intended to implement a full version of a typical Media Asset Manager, instead 

only a small bunch of functionalities that are fitted to Media Ingest phase were necessary. Being 

the input stage in the Media Production workflow, the Ingest Phase is responsible for making 

available a great amount of assets that aren’t still sufficiently searchable because they’re very 

immature at that point. 

The basis of almost every media handling workflow is the metadata associated to the 

assets. Metadata is vital to the sustainability of a system that should grant asset repurpose, 

exchange and publication. 

In a brief overview it was necessary to implement some modules that were responsible for 

managing the metadata in the input and output phase, a database that maintained all information 

related to the workflows and finally GUIs that allow easy and fast access to the assets, asset 

annotation and publication in a intuitive and user friendly way. 

To cut a long story short, this project provided contact with an unusual software class 

(Asset Managers), an amazing market (professional multimedia) and has even given an 

opportunity to learn about some classified matters like MXF, DMS-1 and NRT metadata. 
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Glossário 

MAM – Gestor de Conteúdos Multimédia (Media Asset Manager). 

DAM – Gestor de Conteúdos Digitais (Digital Asset Manager). 

Ingest – Fase inicial do processo de produção de materiais multimédia em que os conteúdos são 

ingeridos das fontes para um sistema de armazenamento. 

MXF – Material Exchange Format, formato que inclui vídeo áudio e metadados num só ficheiro. 

DMS-1 – Descriptive Metadata Scheme 1, esquema de metadados utilizado pelo MXF para 

descrever um dado material. 

NRT – Non Real Time metadata, esquema de metadados utilizado nos dispositivos de criação de 

conteúdos da Sony. 

MXFSpeedrail – Media Asset Manager desenvolvido pela MOG-Technologies, que abarca o 

projecto Gestor de Conteúdos Multimédia. 

Asset – Material/conteúdo multimédia. 

FTP – File Transfer Protocol. 

RAID – Redundant Array of Independent Disks, conjunto de discos rígidos independentes. 

SDI – Serial Digital Interface, interface de vídeo digital utilizada para transferir sinais de vídeo 

não comprimido. 

HDSDI – High Definition Serial Digital Interface, interface de vídeo digital de alta definição 

utilizada para transferir sinais de vídeo não comprimido. 

Avid Unity ISIS – Sistema de armazenamento desenvolvido pela AVID para armazenamento de 

conteúdos multimédia na fase de pós-produção. 

Avid Interplay – Media Asset Manager desenvolvido pela AVID que visa a fase de pós-

produção. 

Omneon MediaGrid – Sistema de armazenamento para ambientes de pós-produção 

desenvolvido pela Omneon.  

Proxy – Versão de baixa resolução de um dado conteúdo. 

Streaming – Processo de visualização de conteúdos que se encontram ainda a ser transferidos. 
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ProDisc – Sony Professional Disc, disco de leitura óptica que suporta os conteúdos capturados 

pelos dispositivos da Sony. 

IDE – Integrated Development Environment, plataforma de desenvolvimento. 

WMV – Windows Media Video. 

MPEG – Moving Picture Experts Group (MPEG-2, MPEG-4 formatos de compressão de vídeo). 

Digital Betacam – Formato cassete da Sony. 

HDCAM – Versão de alta definição da Betacam. 

VHS – Video Home System. 

DV – Digital Video. 

JPEG2000 – Formato de compressão de imagem. 

WAV – Waveform Audio Format. 

MP3 – Formato digital de codificação de áudio. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Na sociedade em que nos inserimos actualmente, tem-se assistido cada vez mais, a uma 

informatização de processos em quase todas as áreas de actuação humana. A multimédia 

profissional, sendo um mercado bastante exigente e em constante alteração, não é uma excepção 

a esta regra. 

Estações de televisão, casas  de edição e de armazenamento de conteúdos são parte 

integrante de todo o processo escondido por detrás do chamado “quadrado mágico”, que todos 

nós possuímos e poucos se interrogam sobre quais as actividades e processos que se desenrolam 

desde que uma reportagem do telejornal, por exemplo, é filmada até que é transmitida e vista nos 

nossos lares. 

O projecto realizado encaixa, precisamente, numa das fases iniciais deste workflow, e tem 

como principal objectivo facilitar o acesso e manuseamento de uma quantidade exorbitante de 

dados envolvidos no processo de gestão, tratamento, edição e transmissão de conteúdos 

multimédia. 

Os players deste mercado aperceberam-se bem cedo das inúmeras vantagens que as 

tecnologias orientadas ao ficheiro poderiam trazer a este ramo. A maior portabilidade e facilidade 

de reutilização de conteúdos trouxeram um número considerável de vantagens competitivas em 

relação ao antigo formato cassete. 

No entanto com as tecnologias orientadas ao ficheiro surgiu também uma nova 

problemática. O muito enraizado formato cassete apesar de mais dispendioso, constrangedor, e 

inflexível tem uma vantagem em relação ao formato ficheiro. Tratando-se de um workflow linear, 

os conteúdos que se encontram num suporte físico, como as cassetes, passam de “mão em mão” 

por todas as entidades envolvidas. Por sua vez num workflow não linear como o orientado a 

ficheiro existe frequentemente a dificuldade de discernir qual é o conteúdo, presente no servidor, 

relativo à filmagem “X” que deve ser utilizado para produzir a reportagem “Y”. 

Com o intuito de colmatar esta lacuna surgiram os Media Asset Managers também 

conhecidos como MAM systems. Estes implementam uma série de funcionalidades que permitem 

ao utilizador pesquisar, aceder e gerir facilmente os conteúdos pretendidos. 
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1.1 O Gestor de Conteúdos Multimédia e o MXFSpeedrail 

O Gestor de Conteúdos Multimédia insere-se num outro projecto, o MXFSpeedrail
2
, em 

realização na MOG-Technologies. Com o intuito de contextualizar melhor o leitor descrever-se-á, 

sumariamente, o projecto MXFSpeedrail antes de passar à descrição do Gestor de Conteúdos 

Multimédia. 

O MXFSpeedrail trata-se de um servidor dedicado (ou vários servidores, em farm), que 

armazena os conteúdos multimédia que dão pela primeira vez entrada no workflow de produção. 

Para além de funcionar como um storage device, disponibiliza também um Media Asset Manager 

que pretende satisfazer as necessidades de gestão dos conteúdos armazenados. 

Sendo o ponto de entrada do processo de produção de conteúdos, o MXFSpeedrail 

funciona como um buffer temporário. Permite uma série de inputs (discos, cassetes, cartões de 

memória, sistema de ficheiros, FTP
3
, SDI/HDSDI

4
) em formato ficheiro ou em sinal vídeo/áudio 

e um conjunto variado de outputs possíveis (Avid Unity ISIS
5
, Avid Interplay

6
, Omneon 

MediaGrid
7
, FTP). 

Enquanto os conteúdos se encontram no MXFSpeedrail é ainda possível transcodificá-los 

para outros formatos, gerar versões proxy para streaming e anotá-los com metadados descritivos 

como título, descrição, sinopse entre outros. 

O Gestor de Conteúdos Multimédia, que constitui o âmbito deste projecto, pretende 

implementar uma interface web que permita ao utilizador pesquisar, visualizar e anotar os 

conteúdos capturados, bem como implementar toda a lógica de negócio e gestão de dados 

inerentes ao back-end da aplicação. 

 

1.2 Estratégias e metodologias utilizadas 

Tendo em conta o escasso tempo disponível para a realização do projecto (vinte semanas), 

sabia-se à partida que a estruturação e planeamento efectivo do projecto diminuiriam 

significativamente o risco de derrapagem temporal e consequentemente de falha na entrega dos 

deliverables.  

Apesar de não ser um projecto demasiado longo, a sua dimensão era bastante considerável. 

Assim, a necessidade de construção de protótipos e a necessidade de iterar as fases de desenho, 

implementação e teste, fez com que se optasse por adoptar o modelo em espiral. Esta 

                                                

2 MXFSpeedrail – produto desenvolvido pela MOG-Technologies, http://www.mog-solutions.com 

3 FTP – File Transfer Protocol, http://pintday.org/whitepapers/ftp-review.shtml 

4 SDI/HDSDI – (High Definition) Serial Digital Interface, Standard SMPTE 292M-98, http://www.smpte.org/home 

5 Avid Unity ISIS – Infinitely Scalable Intelligent Storage system, http://www.avid.com/products/unityISIS/ 

6
 Avid Interplay – Production Asset Management System, http://www.avid.com/products/interplay/ 

7 Omneon MediaGrid – Storage System, http://www.omneon.com/mediagrid/index.html 
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metodologia ágil apresenta, neste caso, uma série de vantagens por combinar vários aspectos de 

prototyping-in-stages e do modelo waterfall. 

Tipicamente, no desenvolvimento baseado no modelo em espiral a primeira fase consiste 

em fazer um levantamento de requisitos. Em seguida, elabora-se um modelo preliminar do 

sistema e, assim que este é validado inicia-se então a construção do primeiro protótipo que irá 

representar as funcionalidades principais do sistema. Posto isto, o desenvolvimento de um 

segundo protótipo pode então ter início, sendo este normalmente dividido em quatro etapas 

fundamentais, a avaliação do primeiro protótipo (forças, fraquezas e riscos), definição de 

requisitos para o segundo protótipo, planeamento e desenho e finalmente construção e testes. Este 

ciclo de quatro etapas pode ser repetido várias vezes até que uma satisfação geral seja 

consensualmente atingida. 

O diagrama presente da Figura 1 pretende então ilustrar este processo. 

Fig. 1 – Diagrama representativo do modelo em espiral. 

A escolha desta metodologia mostrou-se acertada, na medida em que todos os prazos 

foram cumpridos e houve a possibilidade de construir dois protótipos distintos, sendo o segundo 

uma evolução ponderada do primeiro. 
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1.3 Organização dos temas abordados 

Pretende-se agora explicar a forma segundo a qual este documento se encontra 

estruturado, de maneira a permitir uma visão mais abrangente ao leitor. 

Após um breve introdução será descrito o problema que motivou este projecto, bem como 

a solução proposta, sucede-se então o capítulo de revisão tecnológica onde se abordaram as 

tecnologias estudadas e o estado da arte no que toca a Media Asset Managers. Posteriormente 

entrar-se-á em mais detalhe em relação à solução implementada abordando a especificação de 

requisitos, a definição da arquitectura e o desenvolvimento do protótipo. Finalmente serão 

avaliados os resultados obtidos e terminar-se-á com algumas conclusões e perspectivas de 

trabalho futuro. 

 

 



5 

Capítulo 2 

Análise do problema 

O presente capítulo pretende abordar a problemática proposta neste projecto. Falar-se-á 

então de “Media Asset Managers” e dos workflows que lhe estão associados. O diagrama presente 

na Figura 2 pretende então dar uma visão geral das principais etapas associadas à produção de 

conteúdos multimédia. 

 

Fig. 2  – Diagrama representativo do workflow de produção de conteúdos multimédia. 

Tal como foi referido no Ponto 1.1 do presente documento a solução proposta insere-se na 

fase inicial (Ingest Stage) da cadeia de produção de conteúdos multimédia. A fase de Ingest 

sucede imediatamente a fase de captura (filmagem) de eventos, e refere-se ao processo de colecta 

dos conteúdos capturados e sua inserção no sistema de armazenamento inicial.  
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O sistema de armazenamento inicial deve ser dotado de uma série de características 

chave, tais como capacidade de armazenamento temporário, fácil acesso aos conteúdos ingeridos, 

facilidade de conversão entre vários formatos, comunicação e troca de dados com sistemas 

sucessores, entre outras. 

A base da problemática proposta neste projecto incide, fundamentalmente, sobre a 

necessidade de acesso à quantidade exorbitante de conteúdos ingeridos. O vasto leque de 

dispositivos de input e o insaciável apetite do público por materiais audiovisuais aumentam de 

forma exponencial a quantidade de conteúdos que um sistema de Ingest tem de manter. 

Se se olhar para o material ingerido de uma perspectiva muito rudimentar chega-se à 

conclusão que, a não ser que se possam visualizar todos os conteúdos (impossível devido à sua 

quantidade), estes não falam por si só, pelo que identificar o material pretendido torna-se uma 

tarefa muito pouco trivial. Felizmente, com os novos formatos ficheiro utilizados no mundo da 

multimédia profissional, estas rudimentaridades podem facilmente ser contornadas caso se tire 

partido das características inerentes aos formatos utilizados. 

O formato mais comummente utilizado, o MXF, permite que anotações/metadados sejam 

adicionados aos conteúdos audiovisuais de forma a enriquecer estes materiais. Estes metadados 

podem ser adicionados de várias formas, é comum existirem pessoas especializadas neste tipo de 

tarefa que utilizam softwares específicos para documentar todos os conteúdos de interesse, por 

outro lado alguns dispositivos de captura permitem ao camera-man inserir alguns dados como 

título da filmagem, descrição entre outros enquanto o conteúdo está a ser capturado. 

Assim sendo existem conteúdos que chegam à fase de Ingest já com informação descritiva 

associada, caso isto não aconteça torna-se fundamental anota-los o mais cedo possível, caso 

contrário a identificação do conteúdo pretendido tornar-se-á cada vez mais complexa à medida 

que este avança nas várias etapas da cadeia de produção. 

Neste momento torna-se necessária uma explicação mais detalhada sobre qual a mais-

valia real dos metadados no meio de tudo isto. 

Obviamente em resposta à grande quantidade de ficheiros existentes à entrada da cadeia 

de produção, surgiram soluções dedicadas cuja principal função é de facilitar a pesquisa e 

identificação dos conteúdos pretendidos. Estes sistemas denominados de Media Asset Managers 

recorrem aos metadados descritivos associados a cada ficheiro com o intuito de providenciar 

métodos de pesquisa suficientemente poderosos, que permitam “encontrar a agulha no palheiro”. 

Assim sendo o projecto desenvolvido foca-se sobretudo na gestão dos metadados 

associados aos conteúdos e na disponibilização de mecanismos de pesquisa através de interfaces 

web intuitivas e fáceis de utilizar.  

Uma vez que na fase de Ingest nem todas as funcionalidades de um típico Media Asset 

Manager são necessárias, e que a implementação de algumas delas já se encontrava a ser feita 

antes do inicio deste projecto, não se consideram os processos de transcodificação e transferência 

de ficheiros como fazendo parte do seu escopo. No entanto no que aos GUIs diz respeito o 

projecto realizado pretende também implementar interfaces intuitivas para estes módulos de 

gestão de workflows. 



 7  

Pretendia-se então desenvolver, um conjunto de módulos capazes de solucionar a 

problemática levantada, a solução passou então por implementar um módulo capaz de gerir todos 

os flows relacionados com os metadados, estabelecer ligação entre a aplicação desenvolvida e 

alguns outros softwares já existentes de forma a facilitar as tarefas de encapsulamento e 

desencapsulamento de metadados nos ficheiros MXF, integrar o modelo de dados numa base de 

dados já existente, e desenvolver uma Rich Internet Application que suportasse métodos de 

pesquisa de conteúdos e inserção de metadados, assim como algumas funcionalidades de gestão 

de captura e partilha de conteúdos. 

O diagrama apresentado na Figura 3 pretende ilustrar de forma muito simplificada os 

flows de entrada e saída do sistema e as funcionalidades básicas garantidas pela web application. 

Fig. 3 – Diagrama representativo dos flows de metadados e funcionalidades da web application. 

Analisando o digrama da Figura 3 podemos constatar que os processos necessários à 

gestão e manutenção de metadados são diferentes consoante o tipo de input, isto deve-se 

sobretudo à forma como os metadados se encontram guardados em cada fonte e ao formato que 

também pode variar (DMS-1 ou NRT). Na verdade os processos necessários são bastante mais 

complexos do que o diagrama aparenta, mas por enquanto não se entrará em muito detalhe 

quanto a este aspecto. 
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Em suma o principal objectivo do projecto é dotar uma Ingest Station, neste caso o 

MXFSpeedrail, da capacidade de encapsular, desencapsular e inserir novos metadados de forma a 

permitir a disponibilização de melhores métodos de pesquisa e identificação de conteúdos. 
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Capítulo 3 

Revisão Tecnológica 

Pretende-se neste capitulo abordar o estudo realizado sobre o estado da arte, produtos 

semelhantes e tecnologias utilizadas e/ou estudadas. 

3.1 Media Asset Managers 

No que diz respeito à criação e publicação de conteúdos multimédia, os Media Asset 

Managers-MAMs são a solução actualmente mais utilizada para satisfazer o desejo das empresas, 

ligadas ao ramo da multimédia, de produzir mais, em menos tempo e gastando o menor número 

possível de recursos. Ao facilitar a troca e reutilização de conteúdos e ao permitir a existência de 

múltiplos formatos os MAMs poupam tempo, anteriormente gasto em tarefas rotineiras e 

desinteressantes. O tempo agora disponível, pode então ser usado naquilo que realmente 

interessa, o processo criativo, etapa fundamental da criação de qualquer conteúdo de qualidade. 

“The unifying nature of DAM binds together the content creators and consumers across 

the enterprise in a free-flowing and networked environment, where digital content can be shared 

to the mutual advantage of all stakeholders”
[DAV06]

 . 

Com o intuito de identificar funcionalidades imediatas e melhorias a ser implementadas 

num protótipo futuro, foi feito um estudo sobre as funcionalidades típicas dos Media Asset 

Managers, as quais serão agora expostas. 

Gestão de direitos de autoria 

Uma das questões mais abordadas quando se fala de gestão de conteúdos é a gestão de 

direitos de autoria (Coauthoring). É um dado adquirido que na produção de um conteúdo 

participa um vasto leque de pessoas, com papéis diferentes, de departamentos diferentes e 

possivelmente de empresas diferentes. Assim sendo, torna-se necessário ter sempre noção dos 

direitos legais associados a cada conteúdo e a cada pessoa que, directa ou indirectamente, 

participou na sua produção. Estas atenções devem ser redobradas quando se está a reutilizar 

material já existente uma vez que os direitos legais podem não ser permanentes. Por exemplo, a 

cedência dos direitos de imagem por parte de um actor pode facilmente ser válida num dado 

contexto e deixar de o ser noutro. Torna-se então fundamental manter informação detalhada no 
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que toca a esta problemática, sendo que muitas vezes se opta por integrar software dedicado 

como “Digital Rights Managers”
[DRM08]

 com os MAMs. 

Gestão de armazenamento de conteúdos 

Tendo em conta a quantidade exorbitante de conteúdos suportados pelos MAMs, torna-se 

praticamente inevitável pensar em gestão de armazenamento, (Storage Management and 

Archiving). À semelhança do que acontece com a problemática de Coauthoring também nesta é 

frequente recorrer a soluções dedicadas. Neste caso, aplicações de Hierarchical Storage 

Management-HSMs
[HSM08]

 são integradas com os MAMs de modo a suportar a gestão do ciclo de 

vida dos conteúdos. Tipicamente existem duas formas diferentes de armazenamento neste tipo de 

sistemas, os sistemas RAID que são utilizados para conteúdos que se pretendem rapidamente 

disponíveis em rede, sendo estes complementados por sistemas de mais baixo custo que 

normalmente consistem em storage robots que armazenam conteúdos em formato óptico-

magnético e são capazes de os repor rapidamente nos discos dos RAIDs sempre que necessário. 

Manutenção de versões e conversão entre diferentes formatos 

Tendo em conta o número de pessoas que podem utilizar um dado conteúdo 

simultaneamente e em máquinas com necessidades e configurações bastante dispares, torna-se 

evidente a necessidade de manutenção de versões e de conversão entre diferentes formatos. 

Grande parte, se não todos os MAMs geram versões proxy (WMV, MPEG-4) dos conteúdos 

armazenados para que estes sejam facilmente visualizados em streaming. Por outro lado, os 

conteúdos acabados de capturar podem chegar ao sistema em diferentes tipos de formato cassete 

(Digital Betacam, HDCAM, VHS, DV) ou já em formato ficheiro (DV, JPEG2000, MPEG-1, 

MPEG-2, MPEG-4). De forma análoga também o áudio pode vir em WAV ou MP3. Um bom 

asset manager deve então ser capaz de suportar conversões entre toda esta panóplia de formatos e 

de manter versões diferentes para cada um. 

Catálogo de conteúdos 

Uma vez que a quantidade de conteúdos armazenados é bastante considerável, torna-se 

necessário encontrar aquilo que se pretende num curto intervalo de tempo. Fazer isto apenas 

através do nome do ficheiro representa uma tarefa completamente “faraónica” mesmo utilizando 

taxonomias bem definidas. De modo a contornar este problema mantém-se sempre um catálogo 

de conteúdos, este não é mais do que um conjunto de tabelas de base de dados com informação 

adicional sobre os assets.  

Existem várias formas de adquirir informação de maneira a tornar as pesquisas mais 

fáceis. Campos como título, sinopse, descrição entre outros podem facilmente ser inseridos quer 

pelo camera-man na altura da filmagem, quer por um anotador depois de o conteúdo ter dado 

entrada no sistema. Este último pode ainda inserir informação emocional sobre o conteúdo 

(“triste”, “divertido”, “hilariante”). Outra abordagem possível é tentar tirar informação textual a 

partir de legendas ou, caso estas não existam tentar passar as faixas de áudio por um 

reconhecedor automático de voz. 

Através dos métodos referidos anteriormente pode-se recolher um conjunto de keywords 

que são depois concatenadas naquilo a que se chama de Index String, sendo esta posteriormente 

inserida no catálogo juntamente com uma referência ao conteúdo respectivo. 
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Com a existência deste catálogo podem então disponibilizar-se pesquisas booleanas com 

operadores do tipo AND, OR ou NOT. Este tipo de pesquisas associadas a filtros de duração, data 

de captura e/ou alteração, dispositivo de origem, entre outros, permitem ao utilizador efectuar 

procuras parametrizadas e, consequentemente, obter resultados mais relevantes. 

Apesar de todas as preocupações tidas em conta na recolha de metadados, os resultados 

das pesquisas, por muito específicas que estas possam ser, retornam sempre result sets com 

dezenas ou centenas de conteúdos que verificam os valores especificados. De forma a facilitar a 

sua selecção, é comum apresentar-se um asset preview que para além de alguns metadados pode 

também incorporar um ou vários key-frames ilustrativos.  

A utilização de key-frames para gerar previews não é mais do que seguir a velha máxima 

“Uma imagem vale mais que mil palavras”, no entanto existem imagens que representam melhor 

o conteúdo que outras. Num esforço por adquirir key-frames mais representativas, podem ainda 

ser utilizadas algumas tecnologias de análise de imagem para tentar identificar imagens perto de 

efeitos de fade, cut ou dissolve que normalmente se encontram relacionados com o fim ou início 

de cenas. 

No que diz respeito à nomeação de ficheiros e à organização dos repositórios de 

conteúdos, a grande maioria dos MAMs implementa funcionalidades que permitem definir 

taxionomias, sendo estas posteriormente utilizadas para nomear os ficheiros ingeridos/capturados. 

No entanto estes são apenas nomes virtuais uma vez que fisicamente, por questões de unicidade, 

o nome do ficheiro costuma ser o identificador único do conteúdo. 

Disponibilização de conteúdos em diferentes suportes 

Por último, os MAMs devem ser capazes de disponibilizar outputs em vários suportes, 

sendo os mais comuns o formato cassete, transferência através de WAN e ficheiros de alta 

resolução “embrulhados/encapsulados” em MXF e distribuídos através de FTP. A distribuição de 

ficheiros MXF através de FTP é um processo dispendioso, uma vez que normalmente este tipo de 

ficheiro ocupa bastante espaço. No entanto, este processo mostrou-se a melhor solução para a 

reutilização de conteúdos, isto porque existe cada vez mais a necessidade de distribuir conteúdos 

de alta qualidade a terceiros com o intuito de os alugar ou vender. 

 

3.2 Soluções Existentes 

Com o intuito de colmatar as necessidades de um mercado bastante exigente e 

competitivo, surgiram nos últimos tempos alguns Media Asset Managers e vários Digital Asset 

Managers. Os MAMs são na verdade DAMs orientados apenas para conteúdos multimédia. 

Foram analisadas diferentes soluções comerciais já existentes de forma a identificar 

funcionalidades e lacunas. Estas serão brevemente descritas em seguida. 

O Media Archive 3.1
[Med08]

 é um Media Asset Manager desenvolvido pela Blue Order que 

pretende auxiliar as grandes companhias de multimédia e entretenimento a recolher, catalogar e 

distribuir conteúdos multimédia ao longo das suas linhas de produção.  
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Por seu turno, o Cumulus 7.5
[Cum08]

 é um Digital Asset Manager desenvolvido pela Canto. 

Trata-se de um software mais generalista que visa aumentar a produtividade em vários contextos 

empresariais onde exista a necessidade de gestão de ficheiros de vários tipos. 

Já o ActiveMedia
[Act08]

 da ClearStory é uma web-based application desenvolvida em 

Enterprise Media Server e Java EE recorrendo a uma arquitectura orientada a serviços (SOA) que 

pretende automatizar as linhas de produção no que toca à gestão de distribuição de uma 

quantidade crescente de conteúdos digitais. 

Por ultimo o ISMAM
[ISM08]

 da IntegritSystem consiste também numa web-based 

application e, tal como os anteriores destina-se a organizações e indivíduos que pretendam 

melhorar os seus processos de produção aumentando o nível de colaboração e acesso a conteúdos 

dentro da instituição. 

De seguida serão expostas as principais vantagens disponibilizadas pelas aplicações 

anteriormente descritas: 

 Acesso rápido e fácil a conteúdos multimédia por um número alargado de utilizadores; 

 Melhorias na eficiência e automação das linhas de produção; 

 Aumento da transparência dos workflows (monitorização constante de processos como, 

quality control, review & approval e delivery); 

 Simplificação dos processos de catalogação e pesquisa de conteúdos recorrendo aos 

metadados disponíveis; 

 Garantia de consistência na medida em que disponibilizam numa única plataforma a 

capacidade de acesso a um repositório de conteúdos; 

 Facilidade de reutilização de conteúdos disponibilizando um vasto leque de ferramentas 

de edição e conversão; 

 Disponibilização de mecanismos de pesquisa e anotação de conteúdos; 

 Facilidade de colaboração entre utilizadores permitindo a partilha de conteúdos. 

Como podemos constatar, as necessidades do mercado no que toca à gestão de conteúdos 

encontram-se, de certa forma, preenchidas por algumas aplicações de referência que 

implementam as funcionalidades principais de um Media Asset Manager. Porém, a maior parte 

das soluções existentes revelam-se bastante generalistas sendo muitas das suas funcionalidades 

descabidas em certos contextos, o que torna a utilização destas aplicações pouco intuitiva e por 

vezes até pouco produtiva. 

Assim sendo as soluções estudadas mostram-se bastante interessantes em cenários de 

produção e reutilização de conteúdos já existentes, mas falham no que toca à fase inicial do 

workflow (fase de Ingest) onde apenas algumas funcionalidades mais simples são necessárias. O 

Gestor de Conteúdos Multimédia pretende precisamente visar esta lacuna disponibilizando, 

através de uma web-application, um subconjunto das funcionalidades dos MAM. Desta forma 

espera-se aproveitar este pequeno nicho de mercado disponibilizando uma solução que, por ser 

especializada, garantirá uma série de vantagens competitivas em relação aos MAMs estudados. 



 13  

 

3.3 Tecnologias estudadas 

Pretende-se neste ponto abordar sumariamente as tecnologias estudadas no decorrer do 

projecto. Note-se que nem todas as tecnologias apresentadas foram utilizadas sendo que algumas 

foram estudadas e posteriormente optou-se por não as utilizar. 

3.3.1 TurboGears 

O TurboGears
8
 é uma framework desenvolvida em Python que pretende agilizar o 

desenvolvimento de web applications. Inicialmente foi esta a tecnologia escolhida para 

implementar o Gestor de Conteúdos Multimédia, sendo esta escolha justificada por dois motivos 

principais. Por um lado, já tinha havido uma abordagem anterior a este projecto por parte da 

empresa, desenvolvida em TurboGears, pelo que alguns módulos podiam ser reutilizados. Por 

outro lado, esta framework é bastante completa e bem documentada pelo que a curva de 

aprendizagem não seria muito acentuada e os primeiros resultados poderiam ser apresentados 

rapidamente. 

Esta framework assenta sobre a arquitectura Model View Controller que separa 

eficientemente a lógica de negócio da interface representando uma mais-valia na medida em que, 

caso sejam necessárias alterações, estas podem ser levadas a cabo numa das camadas sem que as 

outras tenham de ser alteradas. 

De forma a implementar correctamente a arquitectura MVC o TurboGears integra 

eficientemente quatro módulos fundamentais, o CherryPy, o SQLObject, o KID e o MochiKit. A 

relação da arquitectura do TurboGears com modelo MVC encontra-se ilustrada no diagrama 

apresentado na Figura 4. 

                                                

8 TurboGears – Framework para desenvolvimento web, http://www.turbogears.com/ 
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Fig. 4 – Arquitectura do TurboGears e a sua relação com o modelo MVC. 

O CherryPy trata-se de uma framework em Python para desenvolvimento web que 

implementa as bases do protocolo http. Esta é utilizada pelo TurboGears como Web Server. 

Assim sendo as aplicações desenvolvidas com TurboGears utilizam o CherryPy para 

implementar a lógica de negócio da aplicação uma vez que na arquitectura MVC este representa a 

camada Controller. 

Por sua vez, o SQLObject corresponde à camada Model, tratando-se de um Object 

Relational Mapper que pretende mapear objectos Python em bases de dados SQL e vice-versa. 

Este componente facilita a comunicação com a base de dados na medida em que, do ponto de 

vista da camada Controller, os dados podem ser acedidos como se de um objecto Python se 

tratasse. 

Já o módulo KID pretende implementar a camada View através de um template engine 

que processa XML da aplicação e templates XHTML de forma a construir o output que é 

apresentado ao utilizador. Para além do KID o TurboGears disponibiliza também o MochiKit que 

é uma biblioteca JavaScript que pode ser utilizada, opcionalmente, para implementar 

funcionalidades Ajax de forma a melhorar a experiência de utilização. 

3.3.2 Adobe Flex 

O Adobe Flex
9
 é uma framework baseada em Adobe Flash que permite a construção Rich 

Internet Applications
10

. Recorrendo ao Adobe Flex é possível desenvolver interfaces intuitivas e 

                                                

9 Adobe Flex – Framework para desenvolvimento de Rich Internet Applications, 

http://labs.adobe.com/technologies/flex/ 

10 Rich Internet Application – Aplicações web com interações mais ricas em termos de experiência de utilização, 

http://wolfpaulus.com/theodore/doc/richinetapp.pdf 
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agradáveis que vão de encontro aos requisitos, cada vez mais exigentes, dos utilizadores de web-

based applications. 

Esta tecnologia, para além de disponibilizar interfaces mais intuitivas, tem também outra 

grande vantagem: o facto das aplicações Flex correrem no Flash Player torna-as amplamente 

disponíveis devido à presença deste na grande maioria dos computadores pessoais de hoje em dia. 

Note-se ainda que para além do Flash Player as aplicações Flex podem ainda correr em Adobe 

Air
11

. O Adobe Air trata-se de um runtime engine independente da plataforma onde é executado, 

que permite desenvolver aplicações que correm no desktop como se fossem standalone 

applications. Este tipo de aplicações tem duas vantagens fundamentais: a primeira é a 

possibilidade de acesso ao sistema de ficheiros do computador onde estão instaladas e a segunda, 

a mais importante do ponto de vista deste projecto, o facto das web-applications desenvolvidas 

em Flex, Flash, HMTL ou JavaScript poderem facilmente ser aproveitadas por esta tecnologia de 

forma a reutilizar o código e compilar aplicações standalone. 

No que diz respeito à arquitectura, as aplicações desenvolvidas com Flex apesar de serem 

consideradas MVC-based, podem ter uma organização ou interpretação deste conceito um pouco 

diferente da tradicional. 

Para auxiliar no esclarecimento destas questões relacionadas com Design Patterns o 

diagrama apresentado na Figura 5 pretende ilustrar a relação entre a arquitectura do Flex e o 

modelo MVC. 

Fig. 5 – Arquitectura do Adobe Flex e a sua relação com o modelo MVC. 

                                                

11 Adobe Air – Runtime Engine para construir RIAs para desktops, http://www.adobe.com/devnet/air/ 



16 

O desenvolvimento de aplicações em Flex pode ser interpretado como um MVC dentro de 

outro MVC, ou seja a aplicação Flex propriamente dita (que corre no Flash Player ou em Air) 

representa a camada View. Esta recebe dados de entrada da camada Controller que implementa a 

lógica de negócio e esta última, por sua vez, manipula a camada Model que tipicamente consiste 

numa base de dados relacional.  

No entanto, se se olhar com atenção para a camada View (aplicação Flex) também esta 

pode ser interpretada como MVC-based uma vez que, os componentes visuais (dataGrids, 

comboBoxs, textInputs, etc) podem representar uma camada View, o código actionScript que 

reage aos eventos dos componentes visuais e que implementa, no fundo, a lógica de negócio pode 

representar a camada Controller e finalmente os dataProviders, que são manipulados pelo 

Controller e que servem de base de informação à View, podem facilmente ser vistos como a 

camada Model. 

3.3.3 Python e PyXML 

Python
12

 é uma linguagem de programação orientada a objectos bastante conhecida e 

aceite no mundo da computação. Ao contrário das principais linguagens (C, C++, C#, Java) o 

código Python não é compilado mas sim interpretado. O senso comum leva-nos a crer que as 

linguagens interpretadas são mais lentas que as linguagens compiladas, de facto esta premissa 

verifica-se na maior parte dos casos, no entanto o Python apresenta uma série de vantagens que 

devem ser ponderadas antes de o descartar com base neste preconceito. 

O Python apresenta uma sintaxe bastante simplificada e dinâmica pelo que a sua curva de 

aprendizagem é bastante rápida. Para além disto o facto de não ser necessária a tipagem de 

variáveis (os tipos das variáveis são atribuídos em tempo real através do run-time typing), a 

existência de estruturas de dados de alto nível e de um vasto leque de bibliotecas que 

implementam praticamente tudo o que o programador pode necessitar faz com que o 

desenvolvimento seja bastante mais rápido que noutras linguagens. Para além disto a quantidade 

de código necessária para escrever um qualquer programa é também bastante mais reduzida (3-5 

vezes menor que o Java e 5-10 vezes menor que C++)
13

. Finalmente o facto de o código ser mais 

inteligível faz com que tanto o desenvolvimento inicial como as alterações efectuadas à posteriori 

sejam bastante mais simples. 

Outra das principais vantagens comummente associadas ao Python é o facto de as 

aplicações desenvolvidas serem multi-plataforma uma vez que existem interpretadores para 

Windows, Linux/Unix, Mac OS X, OS/2, Amiga, Palm Handhelds, Nokia mobile e ainda alguns 

portes para a JVM e para a .Net CLR. 

Deve ainda destacar-se o módulo PyXML devido à sua relevância no contexto deste 

projecto. Como já foi referido no Capítulo 2 os metadados são de uma importância vital para os 

MAMs. Estando estes metadados estruturados em XML este módulo tornou-se particularmente 

útil no desenvolvimento do Gestor de Conteúdos Multimédia. 

                                                

12
 Python – Linguagem de programação, http://www.python.org/ 

13 Informação retirada do site oficial do Python 
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O PyXML é um módulo constituído por uma colecção de bibliotecas que pretende facilitar 

o manuseamento de XML em aplicações Python. Destas podem ser enfatizadas bibliotecas como 

xmlproc (parser e validador de XML), Expat (parser não validador para atingir maior 

performance), PySAX (implementação da Simple API for XML) e 4DOM (implementação do 

standard Document Object Model). 

 

3.3.4 Descriptive Metadata Scheme-1 

Os metadados encapsulados num ficheiro MXF podem ser de três tipos diferentes, 

Structural Metadata, Dark Metadata e Descriptive Matadata. Dado que os primeiros dois não 

fazem parte do contexto deste projecto descrever-se-á em seguida, muito sumariamente por 

questões de confidencialidade, a estrutura geral dos metadados descritivos. 

Descriptive Metadata Scheme-1, também conhecido como DMS-1 trata-se de um esquema 

desenvolvido pela SMPTE
14

 que representa um conjunto de metadata frameworks utilizada para 

adicionar metadados descritivos aos ficheiros MXF. Cada framework encontra-se definida de 

forma lógica por um conjunto de metadata sets que podem ser embebidos no cabeçalho de 

metadados do ficheiro com o intuito de adicionar informação editorial ou outra considerada de 

valor para o conteúdo. 

Existem três tipos diferentes de frameworks no que toca a metadados descritivos, as quais serão 

descritas em seguida: 

 Production Framework – disponibiliza informações sobre autoria, identificação, direitos 

legais, entre outras, referente a todo o conteúdo do ficheiro; 

 Clip Framework – disponibiliza metadados relativos à captura, criação e informação 

editorial de uma porção da essência presente no ficheiro (encontra-se sempre associada a 

um intervalo finito da essência audiovisual contida no MXF); 

 Scene Framework – disponibiliza metadados relativos a acções ou eventos de uma cena 

do conteúdo presente no ficheiro (encontra-se sempre associada a uma secção contínua do 

conteúdo presente no MXF). 

Em suma o DMS-1 representa um standard desenvolvido de forma a colmatar as necessidades de 

metadados dos stakeholders associados à criação de conteúdos multimédia. 

 

3.3.5 Non Real Time Metadata 

Non Real Time Metadata trata-se de um esquema de metadados criado pela Sony, que 

integra o formato Professional Disc™
15

. Este formato será sucintamente descrito em seguida, 

uma vez que se trata de um formato proprietário. 

                                                

14
 SMPTE – Society of Motion Picture and Television Engineers, http://www.smpte.org 

15 Professional Disc – Disco de armazenamento, http://www.sony.net/Products/MO-Drive/ProDATA/index.html 
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Os metadados NRT, tal como os DMS-1, pretendem armazenar informação sobre um dado 

conteúdo audiovisual de forma a acrescentar-lhe valor adicional. No entanto, ao contrário do que 

acontece noutros formatos, estes metadados dizem respeito apenas ao conteúdo como um todo 

não havendo distinção entre as diferentes secções do conteúdo (por exemplo, diferentes cenas). 

Isto faz com que os metadados relativos a cada Clip
16

 sejam estáticos e, assim sendo, possam ser 

armazenados num ficheiro à parte do conteúdo audiovisual. 

Alguns dos metadados tipicamente associados ao esquema NRT serão agora enunciados, a 

título de exemplo. 

 Propriedades básicas do conteúdo audiovisual, tais como, data de criação e duração; 

 Tabelas de alterações ao LTC
17

 e ao Body UMID
18

 no material alvo, as quais servem 

fundamentalmente para aceder rapidamente a qualquer ponto particular do conteúdo; 

 Tabela de pacotes KLV
19

 associados a um ou mais frames, que também permite aceder 

rapidamente a qualquer ponto particular do conteúdo; 

 Formato do material audiovisual; 

 Informação sobre o dispositivo e o criador do material; 

 Título e um campo para anotação textual livre. 

Na verdade, o conjunto de metadados editáveis no formato NRT é bastante reduzido pois, 

ao contrário do DMS-1, este não pretende ser um formato completo no que diz respeito à 

integração de metadados com vista ao arquivamento de conteúdos. Pelo contrário pretende 

apenas disponibilizar uma pequena quantidade de campos simples que o camera-man pode 

adicionar durante a captura dos Clips. 

 

                                                

16 Clip – Ficheiro individual presente num Professional Disc 

17 LTC – Linear Time Code, http://www.poynton.com/notes/video/Timecode/ 

18 Body UMID – Identificador único do conteúdo audio-visual, Standard SMPTE 330M-98, 

http://www.smpte.org/home 

19 KLV – Standard de codificação de dados, Key Length Value, http://store.smpte.org/product-p/smpte%200336m-

2007.htm 
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3.3.6 Sumário 

Pretende-se neste ponto expor as tecnologias e ferramentas efectivamente utilizadas na 

implementação deste projecto. Tal como foi já referido no Capítulo 2 do presente documento e 

será ainda mais aprofundado no Capítulo 5, a solução proposta passa pela implementação de uma 

web application segundo a arquitectura de três camadas. 

Visando as tecnologias utilizadas, podemos dividir a aplicação em três camadas distintas, 

a Presentation Tier, a Application Tier e a Data Tier, sendo expostas em seguida as tecnologias 

utilizadas para implementar cada uma delas. 

O diagrama apresentado na Figura 6 pretende ilustrar a distribuição das tecnologias em 

cada camada. 

Fig. 6 – Distribuição das tecnologias pelas diferentes camadas. 

Para implementação da Presentation Tier optou-se pela utilização de Adobe Flex, isto 

proporcionou o desenvolvimento de uma Rich Internet Application que desfruta de todas as 

vantagens inerentes às RIAs e ao Flex (ver Ponto 3.3.2). 

Quanto à Application Tier toda ela foi implementada em Python sendo a comunicação 

com a Presentation Tier implementada em TurboGears WebServices e o manuseamento de 

metadados em PyXML. A razão pela qual o TurboGears WebServices
20

 não foi descrito nas 

                                                

20 TurboGears WebServices – API do TurboGears que implementa WebServices, 

http://pypi.python.org/pypi/TGWebServices 
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tecnologias estudadas reside na sua simplicidade, trata-se apenas de uma simples API 

disponibilizada pelo TurboGears para implementação de WebServices. 

Por último a Data Tier recorre ao MySQL para implementação da base de dados 

relacional, utilizando o SQLObject para mapear os objectos da base de dados em objectos Python, 

facilitando assim o acesso à informação. No que diz respeito aos metadados suportam-se os 

standards DMS-1 e NRT. 

Resta então descrever as ferramentas utilizadas durante a implementação. Foram 

utilizados dois IDEs bastante semelhantes, refiro-me ao Eclipse
21

 e ao Flex Builder
22

. 

O Eclipse é uma plataforma de desenvolvimento open source constituída por um conjunto 

de frameworks e plugins que podem ser facilmente adicionados à versão base. O motivo pelo 

qual se escolheu este IDE reside no facto de, para além de ser amplamente utilizado permitir a 

instalação de plugins que facilitam o desenvolvimento em várias linguagens. Este é o caso do 

PyDev
23

 que é um plugin que facilita o desenvolvimento de aplicações Python (mostrou-se 

bastante útil no desenvolvimento da Application Tier). 

Por seu turno o Adobe Flex Builder trata-se de uma plataforma de desenvolvimento 

construída sobre Eclipse. O facto de apresentar bastantes similaridades com o Eclipse e ainda de 

ser, actualmente, o único IDE disponível para desenvolvimento de aplicações Flex fez com que a 

escolha desta ferramenta fosse inevitável. 

                                                

21 Eclipse -  Plataforma de desenvolvimento, http://www.eclipse.org/ 

22 Adobe Flex Builder – Plataforma de desenvolvimento de aplicações em Adobe Flex, 

http://www.adobe.com/products/flex/features/flex_builder/ 

23 PyDev – Plugin para Eclipse que permite desenvolver aplicações Python, http://pydev.sourceforge.net/ 
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Capítulo 4 

Definição de requisitos 

O presente capítulo tem como principal objectivo descrever pormenorizadamente o 

comportamento que se pretendia para o sistema desenvolvido neste projecto. Começar-se-á por 

descrever o levantamento dos casos de uso associados ao sistema. Posteriormente serão 

enunciados os requisitos funcionais como consequência dos casos de uso estudados e finalmente 

serão abordados os requisitos não funcionais. 

Para uma melhor compreensão deste capítulo torna-se necessário a identificação dos 

actores envolvidos. Devem ser destacados três tipos de utilizadores principais: o Administrator, o 

Logger e o Ingester. As funções atribuídas as estes utilizadores serão descritas em seguida, mas é 

necessário salientar que os utilizadores reais do sistema não são utilizadores estanques pelo que 

podem ter permissões para actuar como Logger, Administrator e Ingester simultaneamente. 

O Administrator tem como principais funções gerir as contas dos utilizadores, gerir 

estratégias de nomeação de ficheiros (taxonomias) e ainda gerir localizações de origem ou 

destino dos conteúdos. Por sua vez o Ingester tem como principal responsabilidade gerir a 

entrada e saída de conteúdos do sistema. No entanto também ele pode definir taxonomias e 

localizações que só estarão disponíveis para ele próprio. Por último, o Logger tem como principal 

função anotar conteúdos existentes no sistema. 
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4.1 Especificação de casos de uso 

A fase inicial do levantamento de requisitos deve passar pela especificação dos casos de 

uso, pois estes representam uma visão alargada do sistema no que às suas funcionalidades diz 

respeito. 

“Use cases are a simple yet powerful way to express the behavior of the system in way 

that all stakeholders can easily understand.”
24

 

Assim sendo a Figura 7 pretende representar, sob a forma de um diagrama, uma visão 

geral dos casos de uso do sistema. 

Fig. 7 – Diagrama de casos de uso do MXFSpeedrail. 

                                                

24 BITTNER, Kurt;SPENCE, Ian – Use Case Modeling, Addison-Wesley, 2002 



 23  

Tal como se encontra definido em 
[LW03]

, uma especificação detalhada de um caso de uso 

deve obedecer a uma estrutura onde existam pelo menos um conjunto de quatro elementos 

obrigatórios: o nome do caso de uso, uma breve descrição, os actores envolvidos e o fluxo de 

eventos associados. Estes podem ainda ser complementados por informação adicional tal como 

pré-condições, pós-condições, outros stakeholders envolvidos, entre outras informações 

consideradas de interesse.  

Não descuidando esta boa prática, os casos de uso apresentados neste capítulo seguirão a 

estrutura proposta adicionando apenas diagramas de actividades de forma a que se entendam 

melhor os eventos associados. 
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4.1.1 Autenticação 

Este caso de uso surge a partir da necessidade de garantir o correcto acesso por parte dos 

utilizadores, impedindo assim que estes acedam a conteúdos para os quais não estão autorizados. 

As permissões atribuídas devem estar relacionadas com os “Roles” de cada utilizador tipo 

podendo um utilizador real ter permissões de vários tipos (por exemplo, ser Ingester e Logger). 

 

Tab. 1 – Caso de uso, Autenticação. 

Descrição Autentica um utilizador no sistema, permitindo que este aceda apenas às 

funcionalidades reservadas ao seu perfil. 

Actor(es) Todos 

Eventos Inserir Username e Password 

Autenticação 

Fig. 8 – Diagrama de actividade representando a Autenticação. 
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4.1.2 Filtrar conteúdos por data 

Da grande quantidade de conteúdos que pode ser armazenada temporariamente no 

sistema, surge a necessidade de os poder filtrar de maneira a facilitar a sua identificação. 

Pretende-se que a filtragem por data permita ao utilizador especificar um intervalo finito de 

tempo durante o qual o conteúdo foi capturado. O resultado é uma lista com todos os conteúdos 

inseridos no sistema durante esse intervalo. 

 

Tab. 2 – Caso de uso, Filtrar conteúdos por data. 

Descrição Filtra conteúdos tendo em conta a data de captura dos mesmos. 

Actor(es) Ingester, Logger 

Eventos Define a data 

 Today 

 Last week 

 Last Month 

 Between (Start, End) 

Visualiza o conjunto de resultados 

Fig. 9 – Diagrama de actividade representando a filtragem por data. 
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4.1.3 Filtrar conteúdos por duração 

O filtro por duração pretende garantir que o utilizador seja capaz de especificar um 

intervalo, finito ou não, dentro do qual estará contida a duração do conteúdo pretendido. Este 

filtro, à partida, não restringe demasiado os resultados obtidos numa procura, mas associado a 

outros torna-se de grande utilidade para o utilizador. 

 

Tab. 3 – Caso de uso, Filtrar conteúdos por duração. 

Descrição Filtra conteúdos tendo em conta a sua duração. 

Actor(es) Ingester, Logger 

Eventos Define o operador (Greater than, Smaller than, Between) 

Define duração (mínimo e/ou máximo) 

Visualiza o conjunto de resultados 

Fig. 10 – Diagrama de actividade representando a filtragem por duração. 
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4.1.4 Filtrar conteúdos por existência de anotações 

Este filtro, em particular, pretende distinguir apenas se um conteúdo armazenado no 

sistema já possui ou não anotações associadas. A sua utilidade reside, sobretudo, no facto de 

possibilitar a distinção entre conteúdos maduros e conteúdos capturados recentemente (excepção 

feita aos conteúdos que já comportam metadados à entrada). 

 

Tab. 4 – Caso de uso, Filtrar conteúdos por existência de anotações. 

Descrição Filtra conteúdos tendo em conta a existência ou não de anotações. 

Actor(es) Ingester, Logger 

Eventos Define critério (com/sem anotações) 

Visualiza o conjunto de resultados 

Fig. 11 – Diagrama de actividade representando a filtragem por existência de anotações. 
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4.1.5 Filtrar conteúdos por existência de storyboard 
25

 

A filtragem por existência de storyboard pode ser interpretada como um refinamento à 

filtragem por existência de anotações. Uma storyboard consiste num conjunto de cenas 

associadas a um vídeo, sendo que estas cenas têm obrigatoriamente de ser definidas pelo Logger. 

Assim sendo, é garantido que um conteúdo com storybord corresponde a um conteúdo já anotado 

e, à partida, pronto para ser publicado. 

 

Tab. 5 – Caso de uso, Filtrar conteúdos por existência de storyboard. 

Descrição Filtra conteúdos que possuam ou não storyboard. 

Actor(es) Ingester, Logger 

Eventos Define critério (com/sem storyboard) 

Visualiza o conjunto de resultados 

Fig. 12 – Diagrama de actividade representando a filtragem por existência de storyboard. 

                                                

25 Storyboard – Conjunto de cenas associadas a um video 
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4.1.6 Pesquisar conteúdos 

Este caso de uso corresponde à forma mais poderosa de identificação de conteúdos. 

Pretende-se que o utilizador seja capaz de especificar uma string que, por algum motivo, associa 

ao conteúdo. Essa string deve então ser comparada com todos os metadados armazenados. O 

conjunto de resultados apresentado pode ainda ser vasto, mas deve depois ser refinado recorrendo 

aos casos de uso 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5. 

 

Tab. 6 – Caso de uso, Pesquisar conteúdos. 

Descrição Pesquisa através de uma string que pode existir no nome do ficheiro ou nos 

metadados a ele associados. 

Actor(es) Ingester, Logger 

Eventos Define search string 

Visualiza o conjunto de resultados 

Fig. 13 – Diagrama de actividade representando a pesquisa de conteúdos. 
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4.1.7 Criar Anotação 

A criação de anotações pretende colmatar a necessidade de enriquecimento dos 

conteúdos. Estas anotações deverão ficar fortemente associadas ao conteúdo a que se referem, de 

forma que seja possível, através do caso de uso 4.1.6, identifica-lo. 

 

Tab. 7 – Caso de uso, Criar anotação. 

Descrição Anota um ou vários dos campos disponíveis de uma cena ou do vídeo inteiro. 

Actor(es) Logger 

Eventos Preenche o/os campos pretendidos 

Salva a anotação 

Fig. 14  – Diagrama de actividade representando a criação de anotações. 
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4.1.8 Criar cena 

A criação de cenas surge com a necessidade de acrescentar anotações a pequenas secções 

do conteúdo. Uma cena pode então ser vista como um contentor, que permite aumentar a 

quantidade e especificidade das anotações associadas a um dado material. 

Este caso de uso é restrito ao Logger uma vez que, pela sua delicadeza, pode influenciar os 

resultados das pesquisas dos outros utilizadores, representando atrasos significativos nos 

workflows. 

 

Tab. 8 – Caso de uso, Criar cena. 

Descrição Cria uma nova cena pertencente a um vídeo. 

Actores Logger 

Eventos Define início e fim da cena 

Cria cena 

Fig. 15 – Diagrama de actividade representando a criação de uma cena. 
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4.1.9 Apagar cena 

Este caso de uso, como o próprio nome indica, surge da necessidade de poder prescindir 

de cenas previamente definidas. 

 

Tab. 9 – Caso de uso, Apagar cena. 

Descrição Apaga uma cena existente num determinado vídeo. 

Actor(es) Logger 

Eventos Selecciona a cena 

Apaga a cena 

Fig. 16 – Diagrama de actividade representando os eventos associados a apagar uma cena. 
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4.1.10 Encapsular metadados no ficheiro de saída 

Este caso de uso deve ser transparente para o utilizador. Pretende implementar a 

capacidade de juntar os metadados e a essência de um dado conteúdo num único ficheiro (MXF) 

para que este possa então ser publicado. 

O encapsulamento dos metadados é de uma importância fundamental para o sucesso do 

sistema implementado, na medida em que garante a preservação dos metados ao longo da cadeia 

de produção. 

 

Tab. 10 – Caso de uso, encapsular metadados no ficheiro de saída. 

Descrição Encapsula/integra metadados num dado ficheiro. 

Actor(es) Sistema 

Eventos Gera ficheiro XML a partir dos metadados na base de dados. 

Encapsula metadados num ficheiro MXF juntamente com a essência (áudio e 

vídeo). 

Fig. 17 – Diagrama de actividade representando o encapsulamento de metadados no ficheiro de saída. 
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4.1.11 CRUD de taxonomias 

O caso de uso de gestão de taxonomias surge com a necessidade de organização dos 

ficheiros capturados. A correcta utilização de taxonomias deve permitir a definição de estratégias 

de nomeação de ficheiros que por si só proporcionem, apesar da sua aparente rudimentaridade, 

uma forma aceitável de distinção entre os conteúdos presentes no sistema. 

 

Tab. 11 – Caso de uso, CRUD de taxonomias. 

Descrição Cria/Visualiza/Modifica/Apaga as taxonomias segundo as quais os ficheiros 

vão ser nomeados. 

Actor(es) Administrator, Ingester 

Eventos Define/Escolhe/Altera taxonomia 

Salva/Apaga a taxonomia 

Fig. 18 – Diagrama de actividade representando o CRUD de taxonomias. 
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4.1.12 CRUD de localizações 

Este caso de uso pretende disponibilizar uma forma simples de gerir o vasto leque de 

localizações onde podem ser encontrados materiais de interesse. Tendo em conta a quantidade e 

variedade de fontes e destinos associados aos workflows de produção de conteúdos multimédia, 

este caso de uso revela-se de grande importância para funcionamento correcto do sistema. 

A informação associada a cada localização deve ser suficiente para albergar informação 

relativa à localização de dispositivos tão díspares como XDCAMs, FTPs, Network Folders, Avid 

Interplay, Avid Unity, Omneon MediaGrid entre outros. 

 

Tab. 12 – Caso de uso, CRUD de localizações. 

Descrição Cria/Visualiza/Modifica/Apaga localizações. 

Actor(es) Administrator, Ingester 

Eventos Define/Escolhe/Altera localização 

Salva/Apaga a localização 

Fig. 19 – Diagrama de actividade representando o CRUD de localizações. 
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4.1.13 CRUD Utilizadores 

O caso de uso de gestão de utilizadores surge com a necessidade de restringir os acessos e 

operações sobre os conteúdos. Deve ser possível através deste caso de uso especificar quais os 

roles que um utilizador pode desempenhar, assim como associar alguma informação sobre o 

mesmo. 

 

Tab. 13 – Caso de uso, CRUD de utilizadores. 

Descrição Cria/Visualiza/Modifica/Apaga utilizadores. 

Actor(es) Administrator 

Eventos Define/Escolhe/Altera utilizador 

Salva/Apaga utilizador 

Fig. 20 – Diagrama de actividade representando o CRUD de utilizadores. 
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4.1.14 Criar job 

A criação de jobs representa a base de sustentação da implementação dos flows de 

conteúdos. 

Este caso de uso deve permitir ao utilizador especificar um conjunto de informação 

(fonte, acção, calendarização, destino) que em conjunto forma a sequência lógica (o quê, como, 

quando e para onde) que é um job. 

 

Tab. 14 – Caso de uso, Criar job. 

Descrição Cria um job (ingerir, exportar, transcodificar, remover conteúdo). 

Actor(es) Ingester 

Eventos Define um job 

 Escolhe acção 

 Define/escolhe origem 

 Define/escolhe destino 

 Define/escolhe taxonomia 

 Define calendarização 

Salva job 

Fig. 21 – Diagrama de actividade representando a criação de um job. 
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4.1.15 Cancelar job 

Este caso de uso, como o próprio nome indica, surge da necessidade de poder cancelar um 

job previamente definido. É obvio que os jobs gastam recursos fundamentais ao bom 

funcionamento do sistema (por exemplo, processamento e armazenamento), assim sendo 

pretende-se que este caso de uso permita ao utilizador cancelar um job, agendado ou em curso, se 

o mesmo entender que, por algum motivo, este já não é necessário. 

 

Tab. 15 – Caso de uso, Cancelar job. 

Descrição Cancela um job  

Actor(es) Ingester 

Eventos Escolhe job 

Cancela job 

Fig. 22 – Diagrama de actividade representando o cancelamento de um job. 
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4.1.16 Repetir job 

O facto de existirem falhas frequentes nas acções de captura ou publicação é empírico. 

Existem vários motivos pelos quais um job pode falhar: fontes ou destinos mal definidos, 

conteúdos mal formados, sobrecarga do sistema entre outros possíveis. 

Este caso de uso pretende, disponibilizar a possibilidade de repetir um job caso o 

utilizador identifique qual o motivo de falha (por exemplo, reparar que a password do FTP está 

incorrecta), assim torna-se desnecessário voltar a criar um novo job sempre que o anterior falhe. 

 

Tab. 16 – Caso de uso, Repetir job. 

Descrição Repetir um job  

Actor(es) Ingester 

Eventos Escolhe job 

Repete job 

Fig. 23 – Diagrama de actividade representando a repetição de um job. 
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4.1.17 Filtrar jobs por acção 

Este caso de uso surge a partir da necessidade de identificação de um job entre um vasto 

conjunto de jobs que podem estar a correr em paralelo. 

Pretende-se então que o Ingester seja capaz de filtrar todos os jobs correspondentes a uma 

dada acção (por exemplo, Ingest File, Ingest SDI, Generate Proxy entre outros). Sendo um filtro 

a sua principal função é refinar o conjunto de resultados de uma dada pesquisa. 

 

Tab. 17 – Caso de uso, Filtrar jobs por acção. 

Descrição Filtra jobs por acção  

Actor(es) Ingester 

Eventos Escolhe acção 

Visualiza o conjunto de resultados 

Fig. 24 – Diagrama de actividade representando a filtragem de jobs por acção. 
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4.1.18 Filtrar jobs por localização fonte 

É de extrema utilidade para o utilizador poder visualizar todos os jobs cujos conteúdos 

são provenientes de uma dada localização fonte.  

Este caso de uso permite o refinamento das pesquisas de jobs através da definição da 

fonte onde esse job vai buscar os conteúdos. 

 

Tab. 18 – Caso de uso, Filtrar jobs por localização fonte. 

Descrição Filtra jobs por localização fonte 

Actor(es) Ingester 

Eventos Escolhe localização fonte 

Visualiza o conjunto de resultados 

Fig. 25 – Diagrama de actividade representando a filtragem de jobs por localização fonte. 
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4.1.19 Filtrar jobs por localização destino 

À semelhança do que acontece no caso de uso 4.1.18 torna-se útil discernir quais os jobs 

que têm como destino uma dada localização. 

O caso de uso de filtragem por localização destino permite então que o utilizador 

visualize todos os jobs que tem como objectivo publicar um qualquer conteúdo numa localização 

de destino conhecida. 

 

Tab. 19 – Caso de uso, Filtrar jobs por localização destino. 

Descrição Filtra jobs por localização destino 

Actor(es) Ingester 

Eventos Escolhe localização destino 

Visualiza o conjunto de resultados 

Fig. 26 – Diagrama de actividade representando a filtragem de jobs por localização destino. 
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4.1.20 Filtrar jobs por calendarização 

Tal como foi definido no caso de uso 4.1.14 a especificação de uma calendarização está 

inerente à criação de job. 

Assim sendo é útil para o utilizador refinar os resultados de uma pesquisa tendo em conta 

a data em que o job deve/deveria ser executado. 

 

Tab. 20 – Caso de uso, Filtrar jobs por calendarização. 

Descrição Filtra jobs por calendarização 

Actor(es) Ingester 

Eventos Escolhe o critério de calendarização 

 Starts today 

 Starts this month 

 Between (define start e end) 

Visualiza o conjunto de resultados 

 

Fig. 27 – Diagrama de actividade representando a filtragem de jobs por calendarização. 
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4.1.21 Filtrar jobs por Ingester 

Tendo em conta a quantidade de Ingesters que podem existir no sistema e multiplicando 

esse número pelo número médio de jobs que eles criam por dia, ficamos com a noção da 

quantidade de jobs que podem aparecer numa listagem não filtrada. 

Este caso de uso permite então restringir a visualização de jobs a um Ingester em 

específico. O utilizador pode pretender visualizar apenas os jobs criados por ele, ou apenas os 

jobs criados pelo colega que ficou encarregue de capturar um dado que conteúdo que, por algum 

motivo, é agora do seu interesse. 

 

Tab. 21 – Caso de uso, Filtrar jobs por Ingester. 

Descrição Filtra jobs pelo Ingester que os desencadeou 

Actor(es) Ingester 

Eventos Escolhe Ingester 

Visualiza o conjunto de resultados 

Fig. 28 – Diagrama de actividade representando a filtragem de jobs pelo Ingester que os desencadeou. 
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4.1.22 Filtrar jobs por Status 

Este caso de uso é particularmente útil na identificação de jobs bem/mal sucedidos, ou em 

curso. 

A filtragem de jobs por status facilita a verificação do sucesso de um determinado job e 

consequentemente da necessidade de repetição (ver caso de uso 4.1.16). 

 

Tab. 22 – Caso de uso, Filtrar jobs por Status. 

Descrição Filtra jobs através do Status 

Actor(es) Ingester 

Eventos Escolhe Status 

Visualiza o conjunto de resultados 

 

Fig. 29 – Diagrama de actividade representando a filtragem de jobs por status. 
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4.1.23 Pesquisar conteúdos nas localizações fonte 

Este caso de uso surge da necessidade de identificar conteúdos presentes numa 

determinada localização fonte. 

Os dispositivos que servem como fonte ao sistema podem alojar uma quantidade bastante 

considerável de conteúdos, assim sendo pretende-se que o utilizador possa especificar uma string 

que será comparada com os metadados, primordiais, dos conteúdos presentes nas mesmas. 

 

Tab. 23 – Caso de uso, Pesquisar conteúdos nas localizações fonte. 

Descrição Pesquisa através de uma string que pode existir tanto no nome do ficheiro como 

nas anotações que este possa conter 

Actor(es) Ingester 

Eventos Define search string 

Visualiza o conjunto de resultados 

 

Fig. 30 – Diagrama de actividade representando a pesquisa de conteúdos nas localizações fonte. 
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4.1.24 Filtrar conteúdos das localizações fonte por localização fonte 

A filtragem dos conteúdos das localizações fonte por localização fonte permite restringir 

os resultados de uma pesquisa apenas a conteúdos provenientes de uma determinada localização 

de origem. 

Este filtro é particularmente útil quando, por exemplo, é o utilizador a conectar um dado 

dispositivo e por conseguinte sabe exactamente qual é a fonte onde se encontra o conteúdo 

pretendido. 

 

Tab. 24 – Caso de uso, Filtrar conteúdos das localizações fonte por localização fonte. 

Descrição Filtra conteúdos definindo a fonte de onde estes provêem 

Actor(es) Ingester 

Eventos Define localização fonte 

Visualiza o conjunto de resultados 

Fig. 31 – Diagrama de actividade representando a filtragem de conteúdos das localizações fonte por localização fonte. 
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4.1.25 Filtrar conteúdos das localizações fonte por duração 

A filtragem de conteúdos das localizações fonte por duração pretende garantir que o 

utilizador seja capaz de especificar um intervalo, finito ou não, dentro do qual estará contida a 

duração do conteúdo pretendido. 

Este filtro, em conjunto com os anteriores, pretende auxiliar no refinamento dos 

resultados da pesquisa. 

 

Tab. 25 – Caso de uso, Filtrar conteúdos das localizações fonte por duração. 

Descrição Filtra conteúdos definindo a sua duração 

Actor(es) Ingester 

Eventos Define a duração 

 Greater than (duration) 

 Smaller than (duration) 

 Between (durationMin, durationMax) 

Visualiza o conjunto de resultados 

 

Fig. 32 – Diagrama de actividade representando a filtragem de conteúdos das localizações fonte por duração. 
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4.1.26 Filtrar conteúdos das localizações fonte por processamento 

Discernir entre conteúdos, presentes nas localizações fonte, descriminando aqueles que já 

foram alguma vez capturados, representa uma mais-valia considerável para o utilizador. 

É comum capturar-se um material sem o remover da localização fonte, assim sendo, poder 

ocultar todos aqueles que já foram alguma vez capturados pode representar uma redução bastante 

significativa no número de resultados apresentados. 

 

Tab. 26 – Caso de uso, Filtrar conteúdos das localizações fonte por processamento. 

Descrição Filtra conteúdos presentes nas localizações fonte conforme estes tenham ou não 

sido alguma vez processados (ingeridos pelo sistema) 

Actor(es) Ingester 

Eventos Escolhe o critério de processamento (Ever/Never) 

Visualiza o conjunto de resultados 

Fig. 33 – Diagrama de actividade representando a filtragem de conteúdos das localizações fonte por processamento. 
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4.2 Requisitos funcionais 

Os requisitos funcionais correspondem a comportamentos particulares do sistema, que 

podem ser, directa ou indirectamente, manipulados pelo utilizador e que possuem, 

inevitavelmente, um input e um output associados. 

Os requisitos funcionais associados a este sistema derivaram dos casos de uso 

apresentados no Ponto 4.1 pelo que serão estabelecidas correspondências directas com o capítulo 

supracitado. Assim sendo a Tabela 27 pretende enunciar todos os requisitos funcionais do sistema 

assim como a sua prioridade e os casos de uso que lhes correspondem 

. 

Tab. 27 – Requisitos funcionais do sistema. 

Requisito Prioridade Caso de uso referente 

Autenticação Alta 4.1.1 

Filtrar por data Alta 4.1.2 

Filtrar por duração Alta 4.1.3 

Filtrar por existência de 

anotações 

Alta 4.1.4 

Filtrar por existência de 

storyboard 

Alta 4.1.5 

Pesquisar conteúdos Alta 4.1.6 

Criar anotação Alta 4.1.7 

Criar cena Alta 4.1.8 

Apagar cena Alta 4.1.9 

Encapsular metadados no ficheiro 

de saída 

Alta 4.1.10 

CRUD de taxonomias Media 4.1.11 

CRUD de localizações Media 4.1.12 

CRUD de utilizadores Media 4.1.13 

Criar job Alta 4.1.14 

Cancelar job Media 4.1.15 

Repetir job Media 4.1.16 

Filtrar jobs por acção Alta 4.1.17 

Filtrar jobs por localização fonte Alta 4.1.18 
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Filtrar jobs por localização 

destino 

Media 4.1.19 

Filtrar jobs por calendarização Alta 4.1.20 

Filtrar jobs por Ingester Media 4.1.21 

Filtrar jobs por Status Alta 4.1.22 

Pesquisar conteúdos nas 

localizações fonte 

Alta 4.1.23 

Pesquisar conteúdos nas 

localizações fonte por localização 

fonte 

Alta 4.1.24 

Pesquisar conteúdos nas 

localizações fonte por duração 

Alta 4.1.25 

Pesquisar conteúdos nas 

localizações fonte por 

processamento 

Alta 4.1.26 
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4.3 Requisitos não funcionais 

Pretende-se agora expor os requisitos não funcionais do sistema desenvolvido. Estes 

podem ser interpretados como sendo as definições das características globais e especificam 

critérios que posteriormente podem servir para uma avaliação generalista do sistema. 

 Eficiência - Tratando-se essencialmente de uma web application, a aplicação 

desenvolvida pode vir a ser frequentemente submetida a sobrecargas devido à sua 

utilização massiva e distribuída, pelo que a gestão de recursos deve ser suficientemente 

robusta para não ceder a este tipo de cenário. 

 Fiabilidade - O sistema desenvolvido deve ser também capaz de zelar pelo correcto 

acesso à informação, não permitindo acessos não autorizados (quer por pessoas externas 

quer por utilizadores sem as devidas permissões). 

 Usabilidade - Pretende-se também que os GUIs da aplicação sejam amigáveis, intuitivos 

e que facilitem a adaptação às funcionalidades disponibilizadas proporcionando uma 

experiência de utilização o mais agradável possível. 

 Facilidade de integração - De modo a facilitar o processo de instalação e utilização do 

sistema desenvolvido, pretende-se que este seja o mais simples possível de integrar nos 

ambientes a que se destina. Para isto conta-se com duas vantagens principais, este produto 

é comercializado juntamente com o hardware pelo que, salvas algumas configurações 

mínimas, o servidor será quase como um dispositivo Plug-and-play, e ainda a larga 

percentagem de utilizadores que possuem o Flash Player instalado, cerca de 98.8%
26

 dos 

utilizadores da internet (em mercados maduros). 

 Desempenho - Sendo o mercado a que se destina um mercado onde a redução do tempo 

de produção é fundamental, pretende-se também que o tempo de resposta do sistema seja 

suficientemente rápido para que esta latência não perturbe o funcionamento normal da 

cadeia de produção de conteúdos multimédia. 

 Resiliência - Por último pretende-se ainda que o sistema desenvolvido seja tão resiliente 

quanto possível, na medida em que na presença de falhas ou sobrecargas este consiga, 

mesmo assim, um nível aceitável de serviço. De modo a satisfazer este requisito espera-se 

poder tirar partido do processamento e armazenamento distribuído, nos casos em que seja 

instalada uma farm de servidores MXFSpeedrail. 

                                                

26 WorldwideAdobeFlashPlayerpenetration - http://www.adobe.com/products/player_census/flashplayer/PC.html 
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Capítulo 5 

Definição da arquitectura 

De modo a apresentar a estruturação do sistema desenvolvido, pretende-se agora 

descrever detalhadamente a sua arquitectura, tanto lógica como física, e ainda analisar o seu 

modelo de dados. O diagrama da Figura 34 ilustra, de forma geral, os diferentes componentes do 

sistema e de certa forma o seu funcionamento. 

Fig. 34 – Visão geral da arquitectura do sistema. 

Como podemos constatar depois de analisado o digrama anterior, a solução desenvolvida 

é constituída por dois módulos principais e complementada por cinco aplicações distintas. 

Tal como já tinha sido referido anteriormente, o sistema desenvolvido é uma web 

application, assim sendo o utilizador acede via web site ao MXFSpeedrail, estando este, dividido 

em dois módulos principais, o módulo de comunicação que engloba toda a lógica de negócio e 
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acesso a dados e o módulo de gestão de metadados que é responsável por ler os metadados DMS-

1 presentes no File Storage e os NRT provenientes dos ProDisc, assim como gerar ficheiros XML 

com metadados da base de dados para posterior encapsulamento no ficheiro MXF de saída. 

No que diz respeito às aplicações “satélite”, estas são utilizadas para mediar os processos 

inerentes à entrada e saída de ficheiros. O MXFKeyFrameExtractor é responsável por retirar 

frames alternados dos vídeos que dão entrada no sistema de forma a gerar previews mais 

intuitivos que possam ser mostrados na interface, já o MXFUnwrapper é utilizado para retirar os 

metadados que podem vir encapsulados nos ficheiros ingeridos e o MXFUpdater para voltar a 

encapsular os metadados inseridos pelos utilizadores. Falta então descrever o 

TobogganMediaConverter e o TobogganMediaTransfer, o primeiro tem como principal 

responsabilidade transcodificar os conteúdos para outros formatos e gerar versões de baixa 

resolução para visualização na interface, já o segundo pode ser considerado como o ponto de 

saída do sistema, uma vez que é responsável por enviar os conteúdos para outros sistemas (neste 

caso um servidor AVID). 

5.1 Arquitectura lógica 

A arquitectura lógica do sistema pode ser decomposta horizontal e verticalmente. 

Entende-se por decomposição horizontal da arquitectura a sua divisão em vários níveis ou 

camadas desde a interface de alto nível até aos dados armazenados. Por sua vez a decomposição 

vertical foca-se essencialmente na divisão em pequenos módulos de acordo com as 

funcionalidades. 

O diagrama que se segue pretende ilustrar o processo levado a cabo, neste projecto, para 

definir a arquitectura lógica do sistema. 

Fig. 35 – Representação do método utilizado para chegar à arquitectura lógica. 
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Começou-se então por analisar os requisitos do mercado, sendo que alguns destes já se 

encontravam definidos à priori, a partir daí chegou-se aos casos de uso possíveis e analisaram-se 

possíveis cenários de utilização. Posto isto a partir dos requisitos de mercado e da análise dos 

cenários de utilização tornou-se possível chegar aos requisitos do sistema e a partir dos casos de 

uso projectar a arquitectura lógica do sistema. 

 

5.1.1 Decomposição horizontal 

O diagrama apresentado na Figura 36 pretende ilustrar a decomposição do sistema em 

várias camadas, representando a vista horizontal da arquitectura lógica. 

Fig. 36 – Decomposição horizontal da arquitectura lógica. 

Como se pode facilmente constatar analisando o diagrama da Figura 36, o sistema 

desenvolvido assenta sobre uma arquitectura cliente-servidor. Existem três camadas 
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fundamentais que comunicam entre si pelo que a arquitectura da aplicação desenvolvida 

assemelha-se bastante a uma three-tier architecture
27

. 

Relativamente à interface, esta representa a camada de mais alto nível, sendo aí que o 

utilizador interage com o sistema. Por se tratar de uma Rich Internet Application esta dispõe de 

uma série de componentes (flex) que enriquecem bastante a experiência de utilização. 

No que à lógica de negócio diz respeito, esta é responsável pelo processamento de todos 

os pedidos que o utilizador realiza na interface, sendo a comunicação entre esta duas camadas 

feita através de SOAP XML. 

Por sua vez a camada de acesso a dados trata todas as transferências de informação 

necessárias, sejam elas relativas a dados armazenados em base de dados ou a conteúdos 

armazenados no file storage do servidor. 

Por último a segurança, apesar de não representar uma camada propriamente dita pretende 

ilustrar os cuidados levados em conta no desenvolvimento de todas as outras camadas. Desde da 

validação de dados inseridos na interface até às restrições presentes na base de dados, esta 

camada pretende garantir a integridade da aplicação. 

A aplicação desenvolvida pode então ser vista como resultado de uma arquitectura de três 

camadas ou, se quisermos ser mais meticulosos, como uma arquitectura de três camadas em que a 

Application tier possui N camadas. Isto é, a interface com o utilizador desenvolvida em Adobe 

Flex, a lógica de negócio ou Midleware desenvolvida em Python e finalmente os dados de 

sustentação implementados com SQLObject correspondem à Presentation Tier, Application Tier 

e Data Tier respectivamente. No entanto o Midleware, que constitui a Application Tier, pode 

também ser dividido em camadas diferentes uma vez que existem interfaces (não gráficas) com 

outros módulos, o de gestão de metadados por exemplo, podendo estes ser facilmente 

substituídos sem que o funcionamento da aplicação seja afectado. 

                                                

27 Three Tier Architecture – arquitectura de software frequentemente utilizada, 

http://www.sei.cmu.edu/str/descriptions/threetier_body.html 
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5.1.2 Decomposição vertical 

Pretende-se agora demonstrar a divisão da aplicação em relação às funcionalidades que 

disponibiliza. Começar-se-á a partir de uma perspectiva mais generalista entrando-se depois em 

mais detalhe para cada uma das funcionalidades. 

Fig. 37 – Visão geral da decomposição vertical da arquitectura lógica. 

Analisando o diagrama apresentado na Figura 37 podem destacar-se três módulos 

funcionais diferentes, sendo eles os módulos de pesquisa de conteúdos, gestão de workflows e 

anotação de conteúdos. 

Quanto ao módulo de pesquisa de conteúdos este implementa vários tipos de pesquisa de 

modo a facilitar o acesso do utilizador aos conteúdos pretendidos. 

Por sua vez o módulo de gestão de workflows disponibiliza uma série de funcionalidades 

que permitem ao utilizador gerir todos os processos (jobs) de entrada e saída de conteúdos do 

sistema, incluindo a definição de taxonomias, localizações fonte e destino. 

Por último o módulo de anotações permite anotar conteúdos com metadados descritivos 

que possam ser úteis na cadeia de produção de conteúdos multimédia. 
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5.1.2.1 Pesquisa de conteúdos 

Fig. 38 – Visão da decomposição vertical da pesquisa de conteúdos. 

Tal como foi referido no Capítulo 2 do presente documento a disponibilização de 

funcionalidades que permitam ao utilizador encontrar facilmente os conteúdos pretendidos são 

fundamentais nos MAMs, o módulo de pesquisa de conteúdos pretende precisamente colmatar 

esta necessidade. 

Tal como se pode observar no diagrama presente na Figura 38 existem dois sub-módulos 

associados à pesquisa de conteúdos. O sub-módulo de pesquisa de conteúdos do sistema 

(conteúdos já ingeridos) e o sub-módulo de pesquisa de conteúdos nas localizações fonte, 

disponibilizam um método de pesquisa geral e vários filtros que utilizados em conjunto permitem 

o refinamento, bastante considerável, dos resultados obtidos. 
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5.1.2.2 Gestão de workflows 

Fig. 39 – Visão da decomposição vertical da gestão de workflows. 

Observando o diagrama ilustrado na Figura 39 podemos observar quatro sub-módulos 

fundamentais. 

O sub-módulo de gestão de Jobs permite ao utilizador agendar tarefas de captura, 

exportação ou transcodificação de conteúdos bem como cancela-las ou pedir a sua repetição, este 

sub-módulo é de uma importância vital ao sistema uma vez que é aqui que são mediadas as 

entradas e saídas do sistema.  

Por seu turno o módulo de pesquisa e filtragem de Jobs implementa uma série de 

funcionalidades que permitem encontrar facilmente um Job a fim de verificar o seu Status e agir 

em conformidade com este.  

Quanto ao CRUD de taxonomias, pretende-se que este sub-módulo se encarregue de 

nomear os ficheiros armazenados de maneira a que estes cumpram as estratégias de nomeação 

definidas pelo utilizador.  

Por último o sub-módulo de CRUD de localizações disponibilizará as funcionalidades 

necessárias à manutenção de informação das localizações de origem e destino de conteúdos. 
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5.1.2.3 Anotação de conteúdos 

Fig. 40 – Visão da decomposição vertical da anotação de conteúdos. 

Apesar da sua aparente simplicidade o módulo de anotação de conteúdos representa um 

dos módulos/funcionalidades principais deste projecto, sendo provavelmente o mais complexo 

devido à necessidade de leitura dos de metadados NRT e DMS-1, à construção do ficheiro XML 

em formato DMS-1 e seu consequente encapsulamento no ficheiro MXF e a todos os processos 

associados à gestão do ciclo de vida dos metadados. 

Surgem então dois sub-módulos principais no que à interface diz respeito. O sub-módulo 

de gestão de cenas permite ao utilizador “particionar” o conteúdo sobre o qual se está a trabalhar 

em diferentes cenas. Este processo facilita depois a inserção de metadados para as cenas criadas 

ou para o conteúdo em geral, sendo esta a responsabilidade do sub-módulo de criação de 

anotações. 

Deve ainda destacar-se a existência de um outro sub-módulo, sendo este, por sua vez, 

parte integrante da camada de Middleware. Trata-se do módulo de gestão de metadados, este é 

responsável por gerir todos os workflows de metadados possíveis nos seus diferentes formatos e 

consoante as acções pretendidas. 
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5.2 Arquitectura física 

Tendo sido apresentada anteriormente a arquitectura lógica, que representava uma divisão 

em grupos de contexto lógico (módulos/pacotes), pretende-se agora descrever a arquitectura 

física do sistema. Referindo-se esta à forma como se encontram distribuídos os componentes que 

constituem o sistema. 

O diagrama da Figura 41 pretende, então, ilustrar a divisão supracitada dando uma visão 

dos principais módulos e aplicações que constituem a solução implementada. 

Fig. 41 – Visão da arquitectura física do sistema. 
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5.3 Modelo de dados 

Pretende-se agora esclarecer o modelo de dados, que serve como base de todo o sistema. 

Apresentar-se-á primeiro o modelo conceptual (Figura 42) que dará uma noção geral da 

organização da informação e posteriormente o modelo relacional (Figura 43) da base de dados 

que fornecerá mais detalhe sobre as relações entre as várias classes. 

5.3.1 Modelo conceptual 

 

Fig. 42 – Modelo conceptual de dados. 
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5.3.2 Modelo relacional 

 

Fig. 43 – Modelo relacional de dados. 



64 

 

Capítulo 6 

Desenvolvimento do protótipo 

6.1 O Processo 

Pretende-se neste ponto descrever a forma como foi desenvolvido este projecto 

relacionando tanto quanto possível com as fases da metodologia utilizada. Tal como foi referido 

no Ponto 1.2 utilizou-se como metodologia no desenvolvimento deste projecto, o modelo em 

espiral. Assim sendo existiram vários protótipos no decorrer deste projecto. Descrever-se-ão 

agora as várias fases do desenvolvimento e os protótipos a que estas deram origem. 

Inicialmente foi feito um estudo do conceito e dos produtos semelhantes existentes no 

mercado, com o intuito de assimilar melhor toda a problemática. Posto isto passou-se então a uma 

analise e reavaliação dos requisitos previamente definidos, o que resultou num refinamento de 

alguns estudos realizados antes do início do projecto. 

Tendo, então, as funcionalidades base do sistema sido definidas, e para que não restassem 

dúvidas quanto à sua necessidade, optou-se pelo desenvolvimento de uma série de protótipos de 

baixa resolução que, neste caso, se materializaram sob a forma de esboços em papel dos GUIs da 

aplicação.  

De facto, este tipo de prototipagem é bastante comum nas fases iniciais de projectos, uma 

vez que representa uma forma rápida e pouco dispendiosa de visualizar as funcionalidades do 

sistema do ponto de vista do utilizador. Assim sendo, a análise dos protótipos em papel permitiu 

uma reavaliação do sistema e um segundo brainstorming quanto às suas funcionalidades. Daqui 

resultaram já alguns conceitos de interacção e visualização de informação que, desde o inicio, se 

pretendiam claros e efectivamente usáveis. 

A Figura 44 pretende ilustrar um dos muitos protótipos em papel desenvolvidos de forma 

a que a sua utilidade possa ser melhor compreendida. 
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Fig. 44 – Exemplo de um dos protótipos de baixa resolução desenvolvidos. 

Aquando do desenvolvimento dos protótipos de baixa resolução, a tecnologia com que 

estava previsto desenvolver a interface era ainda o TurboGears, pelo que, quando se decidiu 

utilizar o Adobe Flex, algumas interacções tiveram de ser repensadas.  

Deu-se então início a uma segunda fase de prototipagem de baixa resolução, onde a partir 

dos protótipos anteriormente desenvolvidos se construiu um protótipo não funcional, sendo que 

desta vez não foi utilizado o formato papel. Em vez disso implementaram-se os GUIs mais 

representativos em Adobe Flex. 

A construção deste segundo protótipo mostrou-se particularmente útil na medida em que, 

para além de demonstrar de forma mais prática as interacções disponibilizadas pelo sistema, 

permitiu também definir a forma como o Middleware deveria disponibilizar a informação à 

camada View.  

Posto isto tornou-se imperativo o desenvolvimento de um protótipo horizontal onde todos 

os GUIs estivessem implementados de maneira muito semelhante àquilo que se pretendia da 

versão final, e onde fosse possível testar as interacções disponibilizadas. Este protótipo deveria, 

então, ser apresentado aos potenciais clientes de maneira a recolher o maior número possível de 

críticas construtivas para que se pudesse então iniciar o desenvolvimento da primeira versão 

funcional do sistema. 
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Entretanto surgiu uma grande oportunidade para o fazer, a realização do NAB Show 

2008
28

 representou uma óptima forma de expor o conceito aos principais interessados, os 

stakeholders do mundo da multimédia profissional.  

O resultado desta exposição mostrou-se bastante satisfatório na medida em que houve um 

grande entusiasmo do público-alvo, que se mostrou bastante participativo no que diz respeito à 

formulação de perguntas e opiniões. 

Como rescaldo do NAB Show 2008 realizaram-se uma série de reuniões que tiveram como 

motivação a consolidação das opiniões recolhidas, o refinamento dos requisitos e a definição do 

plano de execução que daria origem ao protótipo final. Este viria mais tarde a ser entregue para 

testes de aceitação na TPCAG
29

. 

Seguidamente iniciou-se a construção dos módulos necessários à gestão de metadados. 

Esta tarefa mostrou-se bastante desafiante na medida em que a complexidade dos formatos de 

metadados inerentes aos conteúdos audiovisuais, e os diferentes tipos de utilizações dependentes 

dos vários workflows possíveis, dificultaram a implementação dos módulos. 

Apesar desta complexidade, de certa forma inesperada, os módulos de gestão de 

metadados, assim como as ligações às aplicações satélite (MXFUnwrapper e MXFMetaUpdater) 

cedo foram concluídos, pelo que, após terem sido integradas nos workflows de captura e 

publicação de materiais ainda sobrou algum tempo para implementar os métodos de pesquisa e 

filtragem de conteúdos que recorriam aos metadados extraídos. 

Finalmente iniciou-se a fase de testes do protótipo final o qual se tem mostrado, até ao 

momento, bastante robusto. 

 

6.2 O Resultado 

 Pretende-se neste ponto demonstrar as principais funcionalidades do sistema 

desenvolvido, do ponto de vista do utilizador. Serão então descritos alguns ecrãs e as interacções 

que proporcionam. 

 Tal como foi referido no Capítulo 4 do presente documento, existem três tipos principais 

de utilizadores. Assim sendo apresentar-se-ão as funcionalidades e ecrãs do sistema para cada 

tipo de utilizador. 

 Antes de se examinar o ecrã apresentado na Figura 45 do ponto vista da sua 

funcionalidade, pretende-se analisá-lo de forma geral, observando a sua organização. 

 Como se pode constatar, as diferentes funcionalidades são apresentadas em diferentes 

Tabs, isto simplifica a sua percepção por parte do utilizador e facilita o seu acesso.  

                                                

28 NAB Show – Feira internacional de produtos para multimédia profissional realizada em Las Vegas, 

http://www.nabshow.com/2008/default2.asp 

29 TPCAG – Centro de produção de conteúdos televisivos, http://www.tpcag.ch/ 



 67  

Observando o canto superior direito pode reparar-se (o rectângulo vermelho foi 

acrescentado apenas para explicação neste relatório) que o utilizador autenticado pode, se tiver 

permissões para tal, comutar entre três perspectivas diferentes: a perspectiva de Administration, 

de Ingest, ou de Logging. Esta funcionalidade permite que uma conta de utilizador possa 

acumular diferentes “Roles”, e que este possa mudar de um para outro sem ter de encerrar a 

sessão e voltar a autenticar-se com outra conta. 

Passando agora às funcionalidades, o ecrã demonstrado na Figura 45 corresponde à 

funcionalidade de gestão de taxionomias disponibilizada ao Administrator. Aqui é possível 

visualizar, apagar e editar as taxonomias já definidas, bem como criar novas taxonomias.   

Fig. 45 – Administração de taxionomias. 

 As taxionomias representam a base do processo de nomeação automática dos ficheiros 

ingeridos. A Figura 46 pretende então demonstrar o ecrã de criação de novas taxionomias bem 

como os campos que se podem definir para as mesmas.  

Note-se que esta é uma janela que aparece como um “Pop up” por cima da aplicação 

ficando esta escurecida e em segundo plano. O mesmo acontece (por questões de coerência) em 

todas as janelas de criação da aplicação. 
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Fig. 46 – Criação de nova taxionomia. 

O utilizador pode então, no componente superior, escolher quais os campos que pretende 

incluir nos nomes dos ficheiros, bem como a sua ordem. Posto isto configura uma série de 

características tais como o formato da data, separadores a utilizar entre outras. 

 Analisar-se-á agora a funcionalidade de gestão de utilizadores e permissões. Assim sendo 

a Figura 47 pretende demonstrar o ecrã principal do CRUD de utilizadores. 
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Fig. 47 – CRUD de utilizadores. 

 À semelhança do que acontece com a criação de taxionomias, também a janela de criação 

e edição de utilizadores aparece em forma de “Pop up”, como se pode ver na Figura 48. 

 Na parte superior da janela definem-se os campos típicos do utilizador, enquanto na parte 

inferior são especificados os “Roles” que este pode desempenhar. Note-se que a especificação da 

password não é obrigatória, por se tratar de uma janela de edição e não de criação. 

Fig. 48 – Janela de Edição/Criação de utilizadores 

 A gestão de localizações (fonte/destino) representa outra funcionalidade disponibilizada 

aos Administrators. No entanto esta funcionalidade será descrita do ponto de vista do Ingester, 

isto porque a única diferença entre as duas reside no facto das localizações definidas pelo 
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Administrator serem visíveis para todos os utilizadores (Common Locations) ao contrário das do 

Ingester que só são visíveis por ele próprio. 

 A Figura 49 pretende então ilustrar o ecrã de gestão de localizações (comum ao 

Administrator e ao Ingester). Aqui é possível visualizar, editar e apagar localizações já definidas, 

bem como criar novas localizações. Por seu turno a Figura 50 pretende demonstrar a criação de 

uma nova localização (note-se o escurecimento da aplicação e o realce da janela Pop up). 

Fig. 49 – Ecrã de gestão de localizações (perspectiva do Ingester). 

Fig. 50 – Janela de criação de localizações. 
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 Existem cinco tipos diferentes de localizações possíveis, XDCAM, E-VTR, Hot Folder, 

FTP e AVID. A Figura 51 pretende ilustrar os diferentes tipos de janelas Pop up que aparecem 

para cada tipo de localização. 

Fig. 51 – Tipos de janela existentes para criação das várias localizações. 

 Uma das funcionalidades chave de um Media Asset Manager é a possibilidade de capturar 

e publicar conteúdos. Estas operações são calendarizadas através da criação de Jobs. Um Job 

corresponde a uma especificação da localização de origem e/ou de destino do conteúdo, da 

operação a efectuar e do período de tempo em que deve ser executado. 

 O ecrã ilustrado na Figura 52 representa a funcionalidade de gestão de Jobs, 

disponibilizada unicamente ao Ingester.  

A quantidade de Jobs agendados ou em execução num dado momento pode ser bastante 

significativa. Assim sendo, disponibilizam-se alguns métodos de filtragem (ver lado esquerdo do 

ecrã), neste caso, filtragem por acção, por origem e destino, por data, por status e por Ingester. 

 No centro do ecrã encontram-se listados todos os Jobs que verificam os critérios 

especificados no filtro. O utilizador pode, para além de pesquisar e visualizar, efectuar acções tais 

como cancelar, tentar de novo, editar ou forçar a execução dos Jobs. 

 Note-se ainda que um Job pode ter um ou vários SubJobs (Jobs filho) associados a ele, 

como é o caso do primeiro Job listado na Figura 52. A listagem dos Jobs encontra-se organizada 

de forma hierárquica pelo que, para ver os SubJobs é necessário expandir o Job pai. Isto faz-se 

clicando numa pequena “seta” que precede o identificador do Job principal, o que despoleta uma 

“animação” que torna os Jobs filhos visíveis. 

 

 



72 

Fig. 52 – Ecrã de gestão de Jobs. 

 Existem quatro tipos de acções diferentes que podem ser especificadas para um dado Job, 

sendo elas: 

 Ingest File(s) – esta acção, tipicamente, captura um ficheiro presente numa localização 

fonte, extrai e guarda os metadados que lhe estão associados, gera um conjunto de 

ScreenGrabs
30

 e finalmente copia-o para o armazenamento local do servidor. Caso o 

ficheiro em causa já se encontre no armazenamento local esta acção pode representar uma 

publicação (em vez de uma captura). Neste caso os metadados guardados na base de 

dados são “embrulhados” juntamente com o vídeo e o áudio e uma cópia do ficheiro é 

enviada para a localização destino. 

 Ingest SDI – esta acção permite capturar sinais áudio e vídeo que chegam através de um 

interface SDI, gerar um ficheiro MXF com os sinais capturados, extrair ScreenGrabs e 

guardar esse ficheiro no armazenamento local. 

 Generate Proxy – esta acção permite gerar versões de baixa resolução dos conteúdos 

armazenados, para posterior visualização. 

 Remove – um Job com uma acção de Remove associada, tem como objectivo apagar 

definitivamente um conteúdo do armazenamento local. 

Antes de se demonstrar as janelas de criação de Jobs, falta referir que existem três formas 

distintas de criar Jobs, sendo elas: 

 Criar um Job de raiz – esta corresponde à forma básica de criação de um Job. A partir 

do ecrã de visualização de Jobs clica-se no botão “New” e especificam-se os parâmetros 

do Job (qual o ficheiro, a origem, o destino, a acção e a data). 

                                                

30 ScreenGrab – Imagem que representa um frame de um dado vídeo. 
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 Criar um Job a partir de um PendingJob – sempre que um dispositivo do tipo XDCAM 

é ligado ao servidor, ou quando um novo ficheiro é adicionado a uma localização “Hot 

Folder”, são gerados Previews (com os metadados e os ScreenGrabs extraídos). Estes 

Previews são então mostrados no ecrã de PendingJobs
31

 (ver Figura 54). O utilizador 

pode então seleccionar um PendingJob e criar um  Job a partir dele, sendo que a 

vantagem deste método reside na facilidade de encontrar o conteúdo pretendido. 

 Criar um Job a partir de um conteúdo armazenado – este método só é utilizado para 

Jobs de publicação ou remoção e consiste em seleccionar um conteúdo, listado no ecrã de 

gestão dos conteúdos armazenados (ver Figura 55), e criar um Job relativo a esse 

conteúdo.  

Depois de especificados os vários tipos de acções possíveis e as diferentes formas de 

criação de Jobs, resta analisar a janela de criação ilustrada na Figura 53. 

Fig. 53 – Janela de criação de Jobs. 

 A Figura 54 pretende ilustrar o ecrã de visualização de PendingJobs. Aqui o utilizador 

pode procurar entre todos os conteúdos que se encontram presentes nos dispositivos XDCAM e 

nas localizações do tipo Hot Folder. 

 Como se pode constatar este ecrã é dividido em três componentes principais: o 

componente de pesquisa, o de filtragem e o de visualização. 

 O componente de pesquisa permite ao utilizador especificar uma “Search string” que irá 

ser comparada com os metadados presentes em cada ficheiro.  

 Por seu turno, o componente de filtragem disponibiliza métodos, tais como filtragem por 

duração e origem, que tornam possível o refinamento da pesquisa, diminuindo significativamente 

o número de resultados. 

 Por último, o componente de visualização consiste numa grelha com vários Previews. 

Estes são compostos por informação textual (nome do ficheiro, metadados e origem) e por um 

ScreenGrab que representa a primeira frame do vídeo. 

                                                

31 PendingJob – Job potencial, diz respeito a conteúdos presentes em fontes do tipo XDCAM ou Hot Folder. 
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 Deve ter-se em conta que, por se tratarem de conteúdos ainda não processados, na maioria 

das vezes não existem metadados disponíveis, a não ser que a camera com que foram filmados 

permita anotações. 

Fig. 54 – Ecrã de visualização de PendingJobs. 

 Para terminar a descrição das funcionalidades do Ingester resta então analisar o ecrã de 

gestão de conteúdos armazenados, ilustrado na Figura 55. 

 À semelhança do que acontece com o ecrã de visualização de PendingJobs, também este 

ecrã é constituído por um componente de pesquisa, um de filtragem e um de visualização. 

 No que diz respeito ao componente de pesquisa, este é em tudo igual ao existente nos 

PendingJobs.  

Já o componente de filtragem disponibiliza métodos de filtragem diferentes, como é o 

caso da filtragem por data de captura e por existência/inexistência de anotações e StoryBoard
32

. 

Por último, o componente de visualização difere do presente nos PendingJobs. Porque, 

em vez de se mostrar apenas a primeira frame no Preview, mostra-se um conjunto de 

ScreenGrabs que resulta numa animação (tipo GIF animado) sempre que o utilizador passa com 

o rato em cima dele. 

Neste ecrã permite-se a selecção de múltiplos conteúdos de forma a tornar possível criar 

Jobs de publicação ou remoção de vários materiais, simultaneamente. 

 

 

 

 

                                                

32 StoryBoard – Conjunto de cenas existentes num dado conteúdo. 
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Fig. 55 – Ecrã de gestão de conteúdos armazenados. 

 Terminada a análise das funcionalidades do Ingester, passar-se-á agora à descrição das 

funcionalidades do Logger. 

 O Logger tem como principal função anotar os conteúdos existentes no sistema. Assim 

sendo necessita de uma forma simples de identificar os conteúdos que pretende anotar. Para isso 

utiliza-se um ecrã semelhante ao de gestão de conteúdos armazenados, como podemos constatar 

analisando a Figura 56. 

Fig. 56 – Ecrã de visualização de conteúdos armazenados. 
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 Assim que o Logger identifica o conteúdo que pretende anotar pode então passar ao ecrã 

de anotação. Para isso basta-lhe clicar sobre o conteúdo pretendido. 

 Como podemos ver, analisando a Figura 57, o ecrã de anotação de conteúdos é 

constituído por duas janelas Pop up, correspondendo a da esquerda ao componente de inserção de 

anotações e a da direita a um player que permite visualizar o conteúdo. 

 Por sua vez, o componente de inserção de anotações encontra-se dividido em duas 

secções principais.  

À esquerda encontra-se a secção onde efectivamente se inserem as anotações. Esta é 

constituída por dois Tabs, o Tab Production onde se inserem anotações relativas ao conteúdo 

como um todo, e o Tab Scenes onde se inserem anotações referentes a uma fracção do conteúdo 

(cena). Em ambos os Tabs é possível editar campos como título principal e secundário, sinopse e 

descrição, bem como a língua utilizada. 

À direita temos a secção de gestão de cenas onde se pode visualizar, criar, editar e apagar 

cenas. Note-se que, para criar uma cena, é necessário especificar os tempos de início e fim da 

mesma. Para isso existem no canto superior direito dois Timecode Steppers que permitem a 

especificação destes tempos segundo o formato hora:minuto:segundo:frame. 

Fig. 57 – Ecrã de anotação de conteúdos. 
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Capítulo 7 

Avaliação de resultados 

Pretende-se neste capítulo avaliar de forma pragmática os resultados obtidos no final 

deste projecto, relacionando-os com o que era inicialmente esperado. 

No que diz respeito aos requisitos funcionais, descritos na Tabela 27 do Ponto 4.2 do 

presente documento, o grau de satisfação obtido neste projecto é bastante satisfatório uma vez 

que todos os requisitos de alta e média prioridade foram cumpridos e testados com resultados 

satisfatórios.  

Sinteticamente falando, o sistema desenvolvido é capaz de extrair metadados em vários 

formatos dos ficheiros de entrada, inserir novos metadados, encapsular os novos metadados no 

ficheiro MXF e servir-se deles, de maneira a facilitar a pesquisa e identificação de conteúdos de 

forma fácil e rápida, ou seja, o resultado obtido do projecto Gestor de Conteúdos Multimédia vai 

de encontro às linhas gerais traçadas na sua fase de concepção. 

Existem no entanto outros factores que, pela sua natureza mais genérica, não permitem 

uma avaliação tão dicotómica. Refiro-me aos requisitos não funcionais especificados no Ponto 

4.3 do presente documento. Pretendia-se que o sistema desenvolvido fosse dotado de uma série 

de características chave, tais como, eficiência, fiabilidade, usabilidade, facilidade de integração, 

desempenho e resiliência. 

No que à eficiência diz respeito o sistema ainda não foi submetido a grandes sobrecargas, 

pelo que não se pode afirmar convictamente que se trate de um sistema altamente eficiente. No 

entanto, tudo leva a crer, pelos testes de menor escala efectuados até ao momento, que este 

objectivo tenha sido cumprido.  

Já a fiabilidade parece estar garantida uma vez que a implementação de um mecanismo de 

autenticação robusto e de uma estrutura bem definida e configurável de “Roles” para todos os 

utilizadores, fazem com que o correcto acesso aos conteúdos seja garantido pela aplicação. 

Considerando a estrutura simples e concisa, segundo a qual a informação se encontra 

distribuída nos GUIs, e a coerência dos vários componentes interactivos entre os diferentes ecrãs, 

podemos afirmar, tendo como base também a opinião de alguns stakeholders, que o nível de 
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usabilidade da aplicação é satisfatório, na medida em que propicia uma experiência de utilização 

bastante agradável.  

Tendo em conta a modularidade da aplicação, preocupação presente durante todo o 

desenvolvimento, considera-se o sistema desenvolvido como sendo bastante fácil de integrar 

noutros ambientes e bastante permissivo à inclusão de novos módulos e à substituição dos 

componentes que o constituem.  

A complexidade inerente aos processos de encapsulamento/desencapsulamento dos 

metadados e de extracção de Keyframes, aliado ao facto de se utilizarem aplicações satélite para 

realizar estas funções, pode prejudicar o desempenho da aplicação. No entanto este factor acaba 

por não ser muito notório para o utilizador, uma vez que existe sempre um conjunto de 

informação mínima sobre os conteúdos que pode ser visualizada à partida.  

Finalmente, no que toca à resiliência, existem melhorias que podem ser feitas quando a 

versão farm for implementada (não era requisito deste projecto). De qualquer forma, em cenários 

de capturas simultâneas e por conseguinte de manuseamento de metadados em paralelo, a 

aplicação não mostrou qualquer comportamento que possa ser considerado como fora do normal. 

Em suma, os resultados obtidos com o protótipo final foram considerados, pelas entidades 

envolvidas neste projecto, como sendo bastante satisfatórios em todos os aspectos avaliados.
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Capítulo 8 

Conclusões e perspectivas de trabalho futuro 

O projecto desenvolvido mostrou-se bastante desafiante e enriquecedor. O facto de ter 

proporcionado o conhecimento de novas tecnologias, algumas delas um pouco restritas, 

aumentou consideravelmente o interesse e empenho dispendido. 

O protótipo resultante tem vindo a mostrar bastante aceitação por parte dos stakeholders 

envolvidos. Por outro lado, a quantidade considerável de novas funcionalidades possíveis, tais 

como manutenção de múltiplas versões, implementação de algoritmos para extracção de 

ScreenGrabs mais representativos, transcrição das faixas de aúdio para obter keywords, entre 

outros, eleva o grau de interesse e abre novos horizontes ao Gestor de Conteúdos Multimédia. 

Tal como foi referido no Capítulo 7 todos os objectivos definidos para este projecto foram 

cumpridos com sucesso, sendo que a maior dificuldade residiu na compreensão dos workflows 

existentes e dos complexos formatos associados (MXF, DMS-1, NRT). 

Em suma, o nível de satisfação com os resultados atingidos é bastante grande, podendo 

considerar-se que o projecto foi concluído com sucesso. 
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Anexo A 

(este documento foi produzido internamente para utilização na empresa) 

MXFSpeedrail state of the art and future 

enhancements 

A.1 Introduction 

Nowadays media content creation is becoming more and more file-based. This happens 

because of the market’s necessity to produce more in less time. 

Media asset management systems (MAM) allows, among other functionalities, simple and 

fast access to stored contents, non linear production workflows allow users to work the same 

content simultaneously and maintaining crucial information for future repurpose of the asset. 

Generically MAM systems allows simple and fast exploitation of a large repository of 

contents in a wide variety of formats which then can be shared, sold or rented. 

A MAM system must then implement some of the following key functionalities: 

 Users rights management 

 Storage management 

 Archiving 

 Multiple formats support 

 Version management 

 Different workflows support 

 Content publishing 

Most of the previous functionalities exist, mainly, to support content repurpose “Produce 

once, use it many times”. While in linear workflows contents are used only once, because 

reproducing costs less than reusing, in repurposing (non linear) workflows using MAM systems 

new assets can be easily created with existing material. 
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The diagram presented bellow intends to clarify the existing differences between linear 

and non linear workflows. 

Fig 1 – Linear production vs repurposing cycle 

A.2 State of the art 

In order to fulfill consumers needs a wide variety of Media Asset Managers have been 

released to the market recently, nevertheless describing those softwares isn’t the scope of this 

document. Instead it will focus on typical MAM’s features and good practices. 

 Media asset managers are actually the state of the art solution for managing content 

creation and publishing of assets inside corporations from around the world. By promoting easy 

access to assets and multiple format and versions it provides the benefit to focus in what really 

matters, the creative process to users that move away from the videotape adopting file-based 

environments. 

“The unifying nature of DAM binds together the content creators and consumers across 

the enterprise in a free-flowing and networked environment, where digital content can be shared 

to the mutual advantage of all stakeholders (David Austerberry)”. 

We will know get into more detail about typical MAM’s features and good practices. 

A.2.1 Coauthoring 

The production of media assets will, almost certainly, involve different persons, with 

different roles, from different departments and possibly from different companies. Having such 

scenarios in consideration a MAM must know who can access contents, when and how, and this 

can get really messy when repurposing some asset for a different utilization because legal rights 

that, applied to the original scenario, may not be valid anymore.  
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This is why MAMs must always maintain a solid base about the legal rights that apply to 

each content they store, as well as the contacts of all rights’ owners to avoid future misuse of 

assets.  

A.2.2 Storage management and archiving 

Companies that deal with a large amount of assets can’t afford saving contents directly in the 

hard drive of the working desktop and then backup those contents (manually) in tape or other 

physical format. Instead a hierarchy of storage subsystems should be managed by the MAM in 

order to fulfill this requirement. Despite the high costs associated with this kind of systems lower 

access times balance the ROI by making content production much easier and faster. 

One possible and common scenario is the use of RAID for immediate online access to 

currently relevant assets and lower cost tape or magneto/optical in a storage robot or simply on 

shelves for the offline archive. 

Among others the storage solutions referenced above are then handled by an HSM system 

which is responsible for migrating the less used content to lower cost storage and restore any of 

the stored material on demand. HSM systems are supposed to be transparently integrated with the 

MAM so that the end user never has to know the physical location of the files. 

A.2.3 Multiple formats and Versions 

Since assets can be used for different purposes by different people in different times or 

simultaneously MAM implementations must consider that: 

 There may and will exist different versions of the file along its life cycle; 

 People handling assets have different needs in terms of file formats so multiple versions 

in different formats will coexist while the file is being handled; 

o Different videotapes format (Digital Betacam, HDCAM, VHS and DV …); 

o Different video compressed formats (DV, JPEG2000, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-

4 …) 

o Multiple proxy versions in streaming format (Windows Media Video, MPEG-4 

…) 

o Different program edits (English version, Portuguese version …) 

o Different audio formats (WAV, MP3 …) 

Having this in consideration MAMs must be version aware and able to support a large 

amount of formats as well as transcoding between them in order to achieve interoperability. 
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A.2.4 Catalogs and indexes 

Having large amounts of assets there must be a catalog with additional information about 

every content, otherwise these will only be getable by filename which will be a faraonic task. 

To accomplish this a database is maintained with indexes associated to 

information/metadata about the media in order to make the catalog searchable. Metadata can be 

user information (like title, synopsis and full description among others) or control information 

used by the asset management system. 

A.2.5 Searching 

Finding the right asset when needed is a key functionality of a MAM system, to accomplish 

this, filter and search mechanisms should be considered. 

Boolean search with matching strings related by OR, AND or NOT operators complemented 

by some filters like creation date and duration among with other possible search methods, should 

provide a easy way of “getting the needle from the haystack”. 

A.2.6 The index 

The index is the most important data to the search engine, it’s generated automatically during 

the capture or ingest processes but can be latter edited with other fields that have to be manually 

inserted. 

Typically the index is composed by a mash up of keywords that can be extracted 

automatically from video by generating a transcript from the soundtrack with an ASR or by 

getting properties like color, shape, texture and brightness from a an image analysis engine. 

Index’s keywords can also be inserted by the author or the archivist (secondary title, participants 

among others), emotional characteristics about the content like “Happy, Sad, Hilarious” can also 

be meaningful keywords to add to the index. 

A.2.7 Unique identifiers 

To base file uniquity in filenames obeying to rigid taxonomies is not the best approach when 

dealing with huge amounts of files. Imagine if, for some reason, a change to the taxonomy has to 

be made, renaming all assets couldn’t be feasible. For this reason MAM systems generate unique 

identifiers which can then be cataloged to fit the taxonomy after they have been indexed. 

A.2.8 Result sets 

When searching assets the end user can be presented with 10 to 100 search results or even 

more that fitted the search criteria, so each search result should have sufficient information to be 

distinguished among the others. 

Some common approaches are, presenting a description, a set of keywords, a thumbnail 

picture or a sequence of thumbnails has a storyboard representing the different parts of an asset. 
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This really simplify user’s quest to find a specific asset. 

A.2.9 Key-frame extraction 

Extracting significant key-frames from an asset is essential for building a good and intuitive 

storyboard, to fulfill this a video analysis engine can be used to detect the cuts, fades and dissolve 

effects that usually mark the end or beginning of a new scene. Optionally a time-referenced index 

could then be stored in the database so that a particular scene can be instantly accessed. 

A.2.10 Audio transcription 

There are two major ways of getting information from “what is said” in the asset one, the 

transcription with an ASR, has been already mentioned above the other, getting keywords from 

captions or subtitles, is more reliable but unfortunately its often just available in final broadcast 

material. 

A.2.11 Keywords 

As already mentioned, keywords are the base of the search process but is never too late to 

remember that more valuable keywords can be manually added by editorial personnel (emotional 

characteristics by example) and that keywords from audio transcription should be selected by 

some heuristic that grant significant results. 

A.2.12 Ingest 

New media assets as well as legacy assets from archive have to be registered in the database 

and converted to a convenient format that allows edition (MPEG-2, DV, and other), proxy 

versions for streaming can also be generated (WMV, MPEG-4). After that index metadata must be 

created in the asset manager catalog in order to facilitate further searches. 

A.2.13 Publishing and fulfillment 

Once the final version of the asset is ready it can be published. There are several ways in 

which an asset can be distributed, physical supports like videotape, file transfer over WAN or as 

higher resolution video files (wrapped as MXF) over FTP. Long-form media like MXF may be 

really expensive to transmit but with the actual relevance of asset trading and repurpose (assets 

can be sold or rented to public or syndicated to resellers and reused in different contexts), long-

form media has proven to be worthier of the investment. 

Asset management catalogs can also be made available for e-commerce which represents 

more incomings associated with published material. 

A.2.14 Rights management 

Rights management must be considered to assure that earn from produced media isn’t 

compromised. 
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There are several ways in which the value of an asset can be compromised, MAM must have 

a way to grant that sold or rented material isn’t inappropriate used, that contents in storage aren’t 

accessed by unauthorized people (piracy) and that unauthorized personnel doesn’t 

write/delete/modify contents to which they shouldn’t have access. 

A.2.15 Contracts management 

When repurposing, selling or renting some media, the asset manager must be aware of 

artists’ and intellectual property owners’ rights to assure that there will not be any legal 

consequences when using that particular asset. 

A.2.16 Antipiracy measures 

Whenever an asset is to be delivered in file format or streamed over the network that asset should 

be encrypted or watermarked in order to assure that unauthorized viewing or copying doesn’t 

happen. Taking such measures is known as digital rights management.  

Embedded within the content there may be links to sites to download the DRM client and 

even details of possible clearinghouse that maintains the financial transactions. 

A.2.17 Web-client access rights 

Access to the asset manager should be role-based implemented, so that permissions are well 

defined for different groups of persons that will surely have different permissions for each 

possible context/project/asset. 

 

A.3 MXFSpeedrail’s future enhancements 

In this chapter we intend to raise some questions about MXFSpeedrail’s business logic and 

expose possible future enhancements. Note that some of the sub-chapters, describing features 

aren’t reasonable, although they are described because they were considered and prove not to be 

worthier of the effort.     

A.3.1 Garbage collection 

One of MAM’s principal feature is the correct garbage collection and storage management. 

To be able to distinguish between significant and insignificant assets is crucial for a good MAM, 

any kind of storage is expensive, so the less assets you have to store the less is spent on storage. 

Obviously the business logic about, maintaining on RAID, deleting from storage or backing 

up to magneto-optical storage, has to be agreed with the company (companies have different 

workflows and procedures). 

Anyway, MXFSpeedrail should be ready for clients who may ask “What if an asset is 

stored for over a month without any action on him? Do I have delete that asset manually?” or 
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even “If an long time inactive asset, say for two weeks, is deleted from storage, would I be able 

to get it back?” (remember that a ingest action on MXFSpeedrail has the option of removing asset 

from its origin, so there won’t be the option of re-ingest that asset). 

This basically raises another question “Shouldn’t MXFSpeedrail have an interface to one or 

many different kinds of lower cost storage system?” the answer is not so obvious as we may 

think, yes, by being an ingest station with a temporary storage there is a great possibility that long 

time inactive assets are no longer needed but may we afford to assume that? Scenarios/companies 

may come in which assuring medium/long time storage in the ingest phase may be a requirement.  

A.3.2 Multiple versions 

There may be scenarios where ingested assets will have multiple destinations and different 

purposes, imagine some exclusive captured content which the company wants to use for seven 

different shows and even made available for e-commerce so that other companies can use it, 

certainly “Metadata editing” or other creative process made available on MXFSpeedrail won’t be 

the same for all purposes (for e-commerce only raw material will published, for example). 

So the question we should consider here is “Shouldn’t there be one base content and 

multiple versions?” or “Should there be only one content in which different people may work and 

some way to revert it to a previous version?” 

A.3.3 Virtual folder organization 

As we seen before when searching assets, result sets can be much more extensive that we 

would like. After going through allot of criteria specification and filter options MXFSpeedrail’s 

user can be presented with tens or maybe thousands of results, to minimize this effect some 

metadata and thumbnails are presented in a sort of asset preview, but “what if for some reason the 

user needs to use the same content more than once? Would he have to go through all search steps 

again?”. 

To simplify content access MXFSpeedrail may present the user with the feature of 

organizing significant contents like he would do on a file system (create and manage a folder 

structure) and even publish (to AVID) contents inside a folder all at once. Being “virtual storage” 

this feature wouldn’t affect the way files are organized in the local storage and certainly, it would 

be valuable in terms of user interaction. 

A.3.4 Content catalog 

To get more reliable results and even more performance, MAM systems use content 

catalogs. A content catalog can be as simple as a database table with an asset identifier and an 

index string (see chapters 2.4, 2.6 and 2.11). 

This approach should be considered in MXFSpeedrail because it can really improve the 

“search engine” by getting more performance and by allowing best search methods like boolean 

search for example. 
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A.3.5 Boolean search 

Boolean search consists of specifying more accurate search strings by using logical 

operators like AND, OR or NOT. With this more precise search strings the search engine can try 

to find multiple matches and/or mismatches within the catalog. 

By implementing boolean search MXFSpeedrail will present far more intuitive search 

features and certainly more relevant result sets.       

A.3.6 Support EDLs 

Since one of the possible destinations, and possibly the most common one, is AVID 

MXFSpeedrail should be able to produce EDLs in order to allow users to speed up their jobs and 

save some time on normally limited AVID resources.    

A.3.7 Partial restore 

Multimedia companies transfer lots of data through the network and its common sense that 

bandwidth is expensive so MXFSpeedrail should give users the opportunity to reduce the amount 

data being transferred. 

MXFSpeedrail could use partial restore to allow users to select only the significant pieces 

of an asset that should be published to AVID or other destination. 

A.3.8 Advanced key-frame extraction 

In order to get more representative thumbnails an advanced key-frame extractor, which get 

key-frames that are near to a fade/dissolve/cut effect, could be considered. Despite getting more 

significant key-frames this new approach may reveal to be very time consuming in two aspects, 

first it may delay the process of generating an asset preview and second develop this new 

“gadget” may not be worthier of the development time it will consume. 

A.3.9 Audio transcription 

In chapter 2.10 we have seen that audio transcription gets information that is really useful 

to the search engine and that are two major ways of getting keywords from audio transcription 

(by parsing audio with an ASR or by getting keyword from captions or subtitles). 

Getting keywords from captions, in the ingest context, is out of question because raw 

material being ingested don’t have captions nor subtitles. 

In concern to parse audio through an ASR this could be tricky because the results could easily be 

defective in normal situations and with noise associated this situation will always get worst, and 

there is another thing to be concerned, speech recognition may be time consuming and ASR are 

expensive. 
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Anexo B 

(este documento foi produzido internamente para utilização na empresa) 

MXF brief overview 

A.1 What is MXF? 

The Material Exchange Format, also known as MXF is an optimized file format 

developed to accomplish easy interchange of multimedia material between content creation 

industries. 

 MXF isn’t just a common video or audio format, instead, being an encapsulating/wrapper 

format, it intends to gather any amount of essence clips (video and audio) and describe them 

throughout structural, descriptive or dark metadata.  

 This format contains sufficient information to allow applications to interchange files 

between them, that metadata can mash up information like duration, timeline complexity, 

required codecs, among a large amount of other structural and even descriptive metadata. 

 

A.2 History of MXF 

The MXF development begun when end-user organizations within Pro-MPEG Forum
33

 

shown interest in non-real-time file transferring between systems from different manufacturers. 

At that time the idea of getting manufacturers to agree on a common native file format 

seemed very unlikely, but it really happened. 

  So in 1999, Pro-MPEG Forum began developing the Material Exchange Format. The 

initial requirements for MXF where: 

 It should be able to carry metadata, video and audio components in the same file; 

 It should be possible to begin working in a file that hasn’t been completely 

transferred yet; 

 It should be able to get useful information from the file even if some parts are 

missing; 

 It should be standardized and compression-format independent; 

                                                

33 Pro-MPEG Forum – Association of broadcasters, program makers, equipment manufacters and component 

suppliers. 
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 The format should be aimed to exchange completed programs or program 

segments; 

 It should be simple enough to allow real-time implementations. 

Some key stakeholders have become part of the development team (AVID by example) 

and along with many divergences and different points of view they realized that MXF must be 

easily interoperable with the Advanced Authoring Format – AAF (a file format used in post-

production environments). In consequence Pro-MPEG Forum and AAF Association decided to 

work together in the definition of MXF. 

 

A.3 Benefits of MXF 

MXF presents a significant amount of benefits in professional multimedia material 

creation and management. 

The major benefit is that it provides a standard way of transferring programs between 

different systems and companies and that it’s able to exchange metadata independently of the 

compression format used, which is vital for server/network/file-interchange architectures. 

Because MXF stores metadata concerning a program within that program itself it 

represents an ideal way for archiving media assets.  

Another benefit of MXF is that it enables streaming, which is very important to 

conventional areas that use streaming formats and editing/production areas that are based on file 

transfers and AAF. On the other hand MXF’s KLV coding makes parsing the files and skipping 

items easier for hardware and software systems using it. 

Defining cut and cross fade effects between video and audio clips are also featured by 

MXF, this is useful for generating different versions from a single file. 

Summarizing, MXF deals with many known interchange/interoperability issues out 

barring them and providing useful features that translates in benefits to end-user. However there 

are still some unsolved issues concerning incompatible compression formats and user metadata 

schemes that MXF doesn’t solve, instead it prevent those issues from getting worse. 
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