
Abstract 

 

The trend towards a world where users want to receive the needed information at 

anytime and everywhere is now a reality. These challenges are driving the need for 

services and service architectures that are aware of the context of the different actors 

involved in a service transaction, to build content adaptation applications that 

maximize the user satisfaction.  

This document describes a context modelling approach using ontologies, enabling 

the description of multimedia applications that adapts the digital content according to 

the characteristics and restrictions of context information, i.e., the design of context-

aware content adaptation applications. To achieve this goal, it is necessary to 

develop ontologies capable of describing application scenarios or a domain as a 

formal fundament. These ontologies may be used by a reasoner which infers 

conclusions about the context in order to make decisions on content adaptation. 

The implementation of this approach requires the identification and thorough 

characterisation of adequate application scenarios or real-world situations where 

adaptation of the content would improve the user experience. Within the framework 

of a research project, the VISNET-II Network of Excellence, audiovisual technologies 

are being developed for the implementation of advanced networked multimedia 

applications in different type of application domains. One of such domains is the 

Virtual Collaboration domain, which encompasses a number of different specific 

usage scenarios. In this work we have selected the virtual classroom application 

scenario and have accordingly performed a detailed analysis and consequently have 

developed a specific ontology. 

This specification is based on the W3C (World Wide Web Consortium) standards, like 

OWL (Web Ontology Language) and MPEG-21 DIA (Digital Item Adaptation). 
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Resumo 

 

A tendência para um mundo onde os utilizadores pretendem receber toda a 

informação a qualquer altura e em qualquer lugar é já uma realidade. Estes desafios 

levam a uma busca por serviços e arquitecturas de serviços que são sensíveis ao 

contexto de utilização perante os diferentes actores envolvidos no acesso e uso de 

um serviço, por forma a desenvolver aplicações capazes de adaptar os conteúdos 

de forma transparente, maximizando a satisfação do utilizador. 

Este documento descreve a abordagem adoptada para a modelização do contexto 

de utilização através da introdução de ontologias, possibilitando a descrição de 

aplicações multimédia que adaptam os conteúdos digitais de acordo com as 

características e restrições apontadas pela informação de contexto, isto é, 

permitindo o desenvolvimento de aplicações sensíveis ao contexto. Para a 

implementação desta abordagem torna-se necessário o desenvolvimento de 

ontologias capazes de descrever alguns cenários ou domínios de aplicação de uma 

maneira formal e normalizada. Estas ontologias podem ser usadas por um 

mecanismo de raciocínio que infere conclusões sobre o contexto em questão de 

forma a tomar decisões na adaptação de conteúdos. 

Os objectivos deste trabalho estão enquadrados no plano de trabalhos do projecto 

VISNET-II, uma rede de excelência co-financiada pela Comissão Europeia no âmbito 

do 6º Programa Quadro de investigação. Neste projecto estão a ser desenvolvidas 

tecnologias audiovisuais para o desenvolvimento de aplicações avançadas de 

multimédia em rede. 

Uma das áreas de aplicação dessas tecnologias é a da Colaboração Virtual. Foi 

assim decidido seleccionar um cenário dentro desta área de aplicação para o 

suporte de adaptação de conteúdos adoptando a estratégia proposta por esta 

dissertação. Nesse sentido, é feita uma análise detalhada ao cenário de “classe de 

aulas virtual” e através de uma ferramenta de criação de ontologias desenvolve-se a 

especificação de uma ontologia válida para o cenário de utilização estudado. 

Esta especificação é baseada nas normas do W3C (World Wide Web Consortium), 

nomeadamente OWL (Web Ontology Language) e MPEG-21 DIA (Digital Item 

Adaptation). 
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