
Resumo  

O avanço dos sistemas de telecomunicações, permitindo redes de comunicação mais rápidas, aliado 

ao desenvolvimento dos sistemas de informação vieram possibilitar a criação de novos serviços de 

acesso interactivos a informação multimédia e hipermédia, armazenada remotamente.  

A necessidade de normalização da representação da informação multimédia e hipermédia tornou-se 

assim evidente, constituindo a sua ausência um sério impedimento ao potencial desenvolvimento do 

mercado das aplicações multimédia distribuídas sobre suportes de telecomunicações.  

Neste contexto, descrevem-se os principais intervenientes de um serviço de acesso a informação 

multimédia e hipermédia, hierarquizando os diferentes níveis de representação da informação e 

definindo várias arquitecturas de transmissão, em termos de processamento em tempo real e 

velocidade de transferência. Descrevem-se igualmente as normas internacionais usadas para 

codificação da informação multimédia e hipermédia em serviços deste tipo.  

Ao apresentar o modelo de um terminal capaz de aceder a um serviço multimédia sobre um suporte 

de telecomunicações, descreve-se um engenho MHEG / Multimedia and Hypermedia Experts Group, 

que foi implementado para interpretar informação representada segundo a norma MHEG, enunciando 

todas as funcionalidades desenvolvidas, e analisa-se o impacto produzido pelo projecto dos objectos 

MHEG no desempenho do sistema.  

Uma vez que na comunicação a compressão de dados surge como um aspecto fundamental, ao 

descodificador MHEG implementado foram acrescidas capacidades fotográficas através do 

desenvolvimento e integração de uma biblioteca de processamento de imagem, capaz de 

descomprimir imagens JPEG nos formatos sequencial e progressivo, por software e hardware.  

Abstract  

The advances in telecommunication systems, allowing the deployment of fast networks, together with 

the progress of information systems have fostered the growth of new interactive multimedia and 

hypermedia information retrieval services.  

The need for the standardisation on representation of multimedia and hypermedia information is 

visible. Its absence is a serious impediment to potential development of the distributed multimedia 

applications market.  

In this context, the main elements of multimedia and hypermedia retrieval services and the hierarchy 

of the various levels of information representation are described in this thesis. Several architectures for 

information interchange are presented, in terms of real time and processing constraints. International 

standards for multimedia information coding are also summarised.  



The model of a terminal capable of accessing retrieval service is described, as well as the 

implementation of an MHEG engine (Multimedia and Hypermedia Experts Group). All the engine 

functionality's are analysed, and the impact of MHEG objects construction in the global performance is 

also studied.  

When planning the interchange of information on real networks, it is important to consider data 

compression. Bearing this need in mind, some additional capacities were accomplished with the 

integration of an Image Processing Library , able to decompress JPEG images in the sequential and 

progressive modes.  


