
Resumo 

A utilização de vídeo e áudio sobre a Internet tem ganho nos últimos anos um interesse 

crescente, Na verdade, o interesse não recente, mas os limites tecnológicos de variadíssimas 

ordens impediam o desenvolvimento e a utilização alargada de aplicações com media ricos. Os 

avanços nas tecnologias relacionadas com, por exemplo, a compressão, as redes e as 

ferramentas multimédia possibilitaram o desenvolvimento e o funcionamento, de uma forma 

alargada, de sistemas multimédia.  

O trabalho apresentado nesta dissertação descreve a especificação e a implementação de um 

sistema de formação a distância, designado inVídeo, que utiliza o vídeo como elemento central. 

O sistema tem como objectivo proporcionar formação por intermédio de uma aplicação que 

permite a visualização paralela de um vídeo com imagens ou animações, acompanhada com 

outros dados, como texto e acesso a ficheiros que podem ser descarregados. O 

enquadramento para esta aplicação surgiu das necessidades de formação contínua de um 

centro hospitalar, todavia a aplicação foi desenvolvida para poder ser utilizada noutras 

instituições.  

A especificação passou pela descrição do problema e sua modelação utilizando um método 

para o desenvolvimento de aplicações interactivas, o WISDOM. A implementação descreve o 

sistema desenvolvido, a justificação das opões tecnológicas e os resultados de um inqu4rito 

feito aos utilizadores do sistema.  

O desenvolvimento do sistema levou ao estudo e, em alguns casos, a utilização de um 

conjunto de tecnologias distintas. Os estudos iniciais abordaram as tecnologias que 

possibilitam a utilização do vídeo sobre a Internet e algumas das suas condicionantes. 

Seguiram-se a composição, sincronização e interactividade multimédia, e por fim o uso de 

meta dados para conteúdos educacionais.  

A resposta dada pelos utilizadores durante a utilização do sistema foi bastante satisfatória e 

revelou um grande interesse no uso do vídeo sobre a Internet: A construção de aplicações para 

Internet utilizando media exigentes deixou de ser a tarefa complexa que era h alguns anos, isto 

devido aos avanços tecnológicos. Todavia o desenvolvimento ainda necessita de muita 

ponderação e do enquadramento de muitos factores relacionados com a codificação dos media 

e com a heterogeneidade das redes, dos utilizadores e dos equipamentos.  

Abstract 

Using audio and video over the Internet has become increasingly popular in the last years. 

Actually, the interest has not been recent, but several technological limitations avoided a 

broader usage of rich media applications. The advances in the technologies related to, for 



example, compression, networking and multimedia tools, allowed the development and the use 

of multimedia systems by a larger number of persons.  

The work presented in this thesis describes the specification and the implementation of a 

distance training system, inVídeo, which uses the video as central element. The main purpose 

of the system is to provide training with an application that presents a video in parallel with an 

image or animation. The scene is complemented with other elements, as texts, and with the 

access to additional files for downloading. This system is a result of a need of training detected 

in a medical centre, although the usage of this system in other institutions is possible.  

The specification was made with the description of the system and its modulation, using a 

method to develop interactive applications. The implementation describes the system 

developed, justifies the several technological choices and presents the result of an inquiry given 

to system users.  

The development of the system led us to the study and, in some cases, to different technology 

choices. The initial studies were about the technologies that allow the usage of video over the 

Internet and its limitations. The next study was the multimedia composition, synchronization and 

interactivity, and at last  the use of metadata for educational contents.  

The response given by system users was very positive and demonstrated the interest in video 

over the Internet. The development of applications for the Internet using demanding media no 

longer is the complex task that was a few years ago, thanks to the technological advances, 

Though, the development of this kind of applications still  needs lots of perception in numerous 

factors  related to media coding and network, users and terminal heterogeneity.  


