
Resumo  

O conceito multimédia designa a combinação de elementos audiovisuais para enfatizar a 

comunicação e enriquecer a apresentação de uma mensagem. Se adicionarmos a interactividade ao 

conceito multimédia estamos a designar a tecnologia emergente dos anos 90. A revolução multimédia 

manifesta-se em três domínios: comunicações, computação e entretenimento. O CD-i surge neste 

contexto e destina-se ao mercado da electrónica de consumo.  

A existência de sistemas que simplificam a criação, a manipulação e a apresentação do conteúdo 

multimédia contribui, em larga medida, para aumentar a utilidade deste tipo de informação. A 

representação digital dos dados multimédia simplifica muitos dos problemas que até agora limitaram a 

utilização do áudio e do vídeo. No entanto, a composição de dados multimédia continua a revestir-se 

de alguma complexidade. Os sistemas de autoria mais eficazes recorrem à programação para 

facilitarem a definição das tarefas associadas à composição multimédia. Por outro lado, os toolkits 

multimédia fornecem abstracções de software sob a forma de componentes reutilizáveis que facilitam 

a construção de aplicações e interfaces multimédia.  

A programação de aplicações CD-i envolve a existência de sistemas de autoria que permitem tirar 

partido dos formatos CD-i para o armazenamento de dados multimédia e do ambiente de hardware e 

software que fornece as operações de composição e apresentação desses dados em tempo real. 

Estes sistemas devem também esconder as idiossincrasias do formato CD-i de modo a facilitar ao 

máximo a criação de aplicações, mas sem comprometer a flexibilidade oferecida ao autor.  

Nesta tese descreve-se uma biblioteca de componentes, designada por UPToolkit, desenvolvida com 

o intuito de facilitar a programação de aplicações CD-i. O modelo de programação subjacente a esta 

biblioteca baseia-se na reutilização de componentes de software parametrizados que implementam 

as modalidades mais comuns de apresentação de informação multimédia no CD-i. Propõe-se ainda 

uma metodologia para a programação de aplicações CD-i que se baseia na construção de uma rede 

de módulos de apresentação interligados.  

A tese termina com a avaliação do trabalho desenvolvido e com algumas sugestões para o 

melhoramento da biblioteca e para um ambiente de programação baseado na biblioteca apresentada.  

Abstract  

Multimedia combines audiovisual elements to enhance communication and its presentation. If we add 

interactivity to multimedia we are talking about the emerging technology of the nineties. Multimedia is 

a revolution in three areas: communication, computing and entertainment. CD-i appears in this context 

as a consumer electronics market product.  



There are systems that simplify the creation, manipulation and presentation of multimedia content. The 

fact that they are presently available reinforces the usefulness of multimedia information. The digital 

representation of multimedia data simplifies many of the problems that have restricted so far the use of 

audio and video. Yet multimedia data are still difficult to compose. The most powerful authoring 

systems use programming to allow the definition of the tasks associated with multimedia composition. 

On the other hand, multimedia toolkits provide software abstractions in the form of reusable 

components to ease multimedia interfaces and applications construction.  

The programming of CD-i applications requires the existence of authoring systems that make the most 

of CD-i storage formats for multimedia data and of the hardware and software environment that 

supplies the necessary multimedia data composition and real-time presentation operations. These 

systems must also hide the most technical features of CD-i system in order to ease the creation of 

applications, but should not restrict the author's flexibility.  

This thesis describes a toolkit, named UPToolkit, for programming CD-i applications. The 

programming model of this library is based on reusing the library parameterized software components 

that implement the most common ways of presenting multimedia information on CD-i. The CD-i 

applications programming process becomes easier and it is carried out by building a network of 

connected presentation modules.  

The thesis ends with the evaluation of the developed work and with some suggestions for the 

improvement of the library and for a programming environment based on that same library.  


