
Resumo  

A informação multimédia, com as crescentes velocidades de processamento e capacidades de 

armazenamento, passou a estar disponível no universo do computador pessoal. Mas as 

telecomunicações também evoluíram e fala-se agora num Ambiente de Comunicação Universal, 

baseado nas auto-estradas da informação e nas normas internacionais de representação, 

transmissão e apresentação da informação. O impacto da informação multimédia na sociedade 

permite falar de uma nova Sociedade da Comunicação. Nas empresas aparecem aplicações de tele-

trabalho e trabalho cooperativo. Em casa, o acesso a serviços de entretenimento e formação, 

televisão interactiva e vídeo a pedido (VOD) alteram os hábitos vigentes. Em comum, uma 

característica importante, a interactividade.  

Esta dissertação pretende modelizar os serviços multimédia e hipermédia. O modelo geral 

apresentado identifica as entidades e interfaces e, tomando o ponto de vista das aplicações, define as 

áreas de serviços multimédia e hipermédia apresentando a hierarquia dos níveis de informação. Em 

particular, para os serviços de acesso remoto a informação multimédia propõe-se um modelo, 

caracterizam-se as funcionalidades dos intervenientes e apresentadam-se três arquitecturas de 

serviços típicos. O projecto IMS-1 é descrito nas suas fases e objectivos e são identificadas as áreas 

de aplicação e os actores do serviço. O modelo funcional do serviço permite descriminar os requisitos 

funcionais e definir a arquitectura funcional do serviço e dos seus componentes.  

Para o desenvolvimento de serviços M/H é fundamental dominar os formatos de representação da 

informação monomédia, conhecer as técnicas de compressão e codificação e utilizar as normas 

internacionais para os diferentes tipos de informação. Assim, são apresentadas as normas JPEG, 

MPEG (1, 2 e 4) e DSM-CC, fundamentais para a implementação da aplicação de vídeo a pedido, no 

projecto IMS-1.  

A normalização do nível monomédia apenas não é suficiente. A norma MHEG representa e codifica 

informação multimédia e hipermédia e suporta a transmissão de dados em tempo real tendo sido 

adoptada no projecto IMS-1. São apresentados os principais conceitos do MHEG e analisadas as 

implicações da sua adopção na arquitectura do serviço.  

O projecto IMS-1 prevê a implementação de um do demonstrador. É feita a descrição da sua 

arquitectura e dos seus componentes, sendo descrito o desenvolvimento da aplicação de Vídeo a 

Pedido, incluindo a utilização das ferramentas de produção (criação dos monomédia e dos objectos 

MHEG) e a construção do script. São também estudados os problemas da gestão e do acesso a 

conteúdos e objectos MHEG, e os processos de transmissão de dados com e sem tempo real. 

Finalmente, é descrita a implementação de um codificador ASN.1 para objectos MHEG. 



Abstract  

Multimedia information is now available in the PC world due to the increasing of processing power and 

storage capabilities. Telecommunications also experimented a great evolution, with the information 

highways and information standardisation efforts. We can now speak of a Universal Communication 

Environment. This fact has an enormous impact on modern society and is possible to say that the 

Communication Society is born. Many new business applications like tele-working or co-operative 

work, will appear and the muultimedia for the home will offer entertainment, education and on demand 

services like VOD (Video On Demand) or Interactive TV. One common characteristic can be identified: 

interactivity.  

This work models the multimedia and hypermedia service. The proposed general model identifies the 

entities and interfaces and, from the application point of view, defines the multimedia and hypermedia 

service areas and presents the information levels hierarchy. Particularly for the multimedia retrieval 

services a model is proposed, components funcionalities are analysed and three typical architectures 

presented. The IMS-1 project is introduced, its objectives and phases are described and the 

application areas identified. The service functional model allows de definition of the functional 

architecture and identification of the service components.  

In multimedia and hypermedia services, the international standards for representation and codification 

of monomedia information play an important role. The JPEG, MPEG (1, 2, 4) and DSM CC standards 

are presented since they are used in the VOD application developed for the IMS-1 project.  

The Multimedia and Hypermedia standards are equally important and the MHEG standard for coded 

representation of M/H objects was adopted in the IMS-1 project. The main concepts of MHEG are 

highlighted and the impact in the service architecture is analysed.  

The IMS-1 includes a laboratory demonstrator. Its architecture and components are presented and the 

VOD application development is fully described including the use of the production tools (for 

monomedia contents and MHEG objects) and the scriptware implementation. The access and 

management of contents and M/H objects, and the transmission of real time and non real time data 

are also studied. Finally, the implementation of a ASN.1 coder of MHEG objects is described.  


