
Resumo 

A evolução da televisão nos últimos anos tem criado novos requisitos com vista à integração dos 

diversos itens que compõem um estúdio moderno.  

Uma grande variedade de novas soluções e equipamento, na sua maioria derivada da área das 

tecnologias de informação, está a ser instalada nos estúdios de televisão. Contudo, a sua integração 

é geralmente efectuada de forma algo precária, quase sempre limitando as suas possibilidades, no 

sentido de manter a compatibilidade com a tecnologia legada pelas anteriores instalações.  

Esta dissertação discute este problema propondo uma nova abordagem à gestão e ao controlo de 

dispositivos, abordagem esta completamente baseada em técnicas de sistemas distribuídos 

orientados ao objecto, nomeadamente na Common Object Request Broker Architecture (CORBA).  

As áreas abrangidas por esta solução são a gestão global dos componentes e dispositivos presentes 

num estúdio, bem como o seu controlo; a gestão das ligações feitas através da rede; a notificação de 

eventos e de alarmes; e a associação entre essência e metadata.  

Tendo tido a sua concepção inicial no projecto ACTS ATLANTIC, esta arquitectura está actualmente a 

ser explorada e desenvolvida no projecto ORBIT, um esforço conjunto do departamento de 

investigação e desenvolvimento da British Broadcasting Corporation (BBC R&D) e do Instituto de 

Engenharia e de Computadores do Porto (INESC Porto).  

Abstract 

The evolution of television during the recent years is presenting new requirements in terms of the 

integration of the components of a modern television studio.  

A variety of new solutions and equipment, mostly derived from the information technology industry, is 

being deployed in the television studios. However, integration is usually made in an ad-hoc basis, 

almost always retrofitted in order to be compatible with the earlier technology and legacy systems.  

This dissertation addresses this problem by presenting a new architecture for dealing with the 

management, command and control of devices and tools called Distributed Middleware for Multimedia 

Command and Control, which is completely based on distributed object-oriented computing 

techniques, namely the Common Object Request Broker Architecture (CORBA).  

Areas focussed on by this solution are the global management of all studio components, the command 

and control of such entities, the management of network connections, the reporting of events and 

alarms and the linking between essence and metadata.  

Having had its inception during the European Commission funded ACTS ATLANTIC project, this 

architecture is being used and developed within the ORBIT project, a joint effort of the British 



Broadcasting Corporation Research & Development Department (BBC R&D) and the Instituto de 

Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto (lNESC Porto).  


