
Abstract 
 
MPEG-21 is an emerging standard that aims to define a normative open framework for 

multimedia delivery and consumption. Content creators, producers, distributors and 

service providers are the main benefiters from this framework as well as the MPEG-21 

enabled open market. In the case of content consumers, MPEG-21 enables their access 

to a large variety of multimedia content in a flexible and interoperable manner. For the 

moment, the MPEG-21 framework lacks of tools to be used in content consumption. 

The main goal of this thesis was to meet the need for an MPEG-21 terminal application 

used for processing and presenting the multimedia contents organized as Digital Items. 

The work for producing this dissertation was structured in two phases. First, a state-of-

the-art of the MPEG-21 standard and an analysis of the most popular European 

projects, applications and terminals that are implementing the MPEG-21 concepts, were 

carried out. Then, in the second phase, a proposal and description of the development 

of a client-server architecture for a MPEG-21 terminal used for Digital Items 

consumption were presented. 

The proposed application aims to enable the interoperability, accessibility, portability, 

flexibility and dynamic interactivity with multimedia contents, carried in Digital Items, in 

conformance with the MPEG-21 standard. These features lead to an easy integration 

with other systems and add a friendly user graphical interface provided via Web that 

makes it a challenging alternative to existing tools for visualizing large amounts of 

multimedia contents and meeting the ever increasing user demands. 

 

 

Resumo 
 

O MPEG-21 é uma norma emergente que pretende definir uma plataforma aberta e 

normativa para a distribuição e o consumo de conteúdos multimédia. Criadores de 

conteúdos, produtores, distribuidores e fornecedores de serviços multimédia são os 

principais beneficiários desta plataforma bem como o mercado aberto do MPEG-21. No 

caso dos consumidores de conteúdo, o MPEG-21 permite o acesso a uma grande 



variedade de conteúdos multimédia de uma forma flexível e interoperável. 

Presentemente, a plataforma MPEG-21 tem poucas ferramentas desenvolvidas para o 

consumo de Digital Items. 

O objectivo principal desta tese era de responder à necessidade de uma aplicação tipo 

terminal MPEG-21 para processar e apresentar conteúdos multimédia organizados 

como Digital Items. O trabalho para elaborar esta dissertação foi estruturado em duas 

fases. Na primeira foi realizado o levatamento do estado da arte para a norma MPEG-

21 e depois foi feito um estudo das aplicações MPEG-21 mais conhecidas que 

implementam os conceitos da MPEG-21 . Na segunda fase foi proposto e descrito o 

desenvolvimento de uma arquitectura cliente-servidor para um terminal MPEG-21 usado 

para o consumo de Digital Items. 

A aplicação proposta pretende fornecer suporte para interoperabilidade, acessibilidade, 

portabilidade, flexibilidade e uma interacção dinâmica com os Digital Items conformes 

com à norma MPEG-21. Estas características conduzem a uma integração fácil com 

outras sistemas e acrescentam uma interface gráfica intuitiva e amigável para o 

utilizador fornecida via Web, que tornam esta aplicação numa alternativa que lança um 

desafio às ferramentas recentes para visualizar conteúdos multimédia atendendo às 

necessidades dos utilizadores. 

 


