
Resumo 

 

Actualmente verifica-se um aumento significativo no recurso ao uso de vídeo e imagem 

na forma digital e ao seu tratamento nas mais diversas áreas. Desde os utilizadores 

mais novos, através de jogos interactivos e fotografias digitais, até aos mais exigentes, 

as empresas que requerem um uso mais cuidado de imagens e vídeo. 

Nos últimos anos o aparecimento de todo o tipo de tratamento de imagem e de vídeo e 

o seu uso tem sido observado em todo e qualquer lugar de uma forma muito elevada. 

Cada vez mais aumenta o número de empresas de tratamento de imagem digital como 

por exemplo os fotógrafos. Na área do vídeo digital esse aumento também é bastante 

significativo com o aparecimento de todo o tipo de filmes a que o público em geral tem 

acesso e com uma qualidade elevada. Por este e outros motivos o desenvolvimento e 

interesse por este tema das ferramentas para processamento de imagem e vídeo tem 

vindo a aumentar. 

A presente dissertação visa o estudo, projecto e desenvolvimento de uma aplicação 

que recrie as funções de uma mesa convencional de mistura que use como entrada 

sinais de vídeo na forma digital. 

Para implementar tal aplicação foi desenvolvido um software através do uso da 

linguagem de programação Java. Foi criada uma interface em que um dado utilizador 

tem a possibilidade de escolher dois quaisquer sinais de vídeo digitais distintos como 

entradas. Através de um tratamento específico nas imagens, é possível obter um vídeo 

digital resultante da junção dessas imagens. A aplicação desenvolvida permitiu 

demonstrar a viabilidade de se efectuar a mistura de sinais de vídeo no formato digital. 

 

 

Abstract 

 

In these days people use digital video and images more than in the past. Digital video 

and images are used in various areas of application since education, medicine, 

information and so on. Young people use it on video games and digital pictures. But the 

market increasingly requires a better processing of those applications and better 



efficiency in their use. In that order companies need to be more efficient. The evolution 

in this area it is growing up very fast and the companies should monitor its progress. 

In this thesis was projected and developed an application to mix different digital video 

signals. This application was built in Java language. A user as the possibility of with two 

different videos mixes them only in one final video. This thesis can provide the study of 

mixing different videos digital signal. 


