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RESUMO 

 
 
 A experiência com autoria de material didático multimídia para propósitos educacionais 
mostra um grande problema: como prover uma maneira de tratar objetos multimídia de modo que 
usuários inexperientes (como professores) possam estar aptos a projetar e construir suas próprias 
apresentações? A criação de tais apresentações envolve fatores como armazenamento, entrega, 
busca e apresentação de material multimídia (vídeo em especial). Uma infra-estrutura básica que 
armazene e entregue eficientemente os dados de vídeo é necessária, porém, outro ponto 
importante é organizar esses dados armazenados no servidor de forma a facilitar seu acesso por 
parte dos usuários. Neste trabalho, isto é alcançado através do uso de  um sistema interativo de 
recuperação e gerenciamento de informações projetado para facilitar o acesso a itens (ou parte 
deles) armazenados no servidor. A principal característica de tal sistema é o uso de uma base de 
metadados contendo os atributos dos vídeos armazenados no servidor. Buscas podem ser feitas 
por título, assunto, tamanho, autor, conteúdo ou, mais importante no caso de material didático, 
por cenas ou frames específicos. O sistema foi implementado segundo uma abordagem 
cliente/servidor utilizando a linguagem de programação JAVA. A comunicação entre clientes e 
servidores é realizada através do uso do Visibroker 3.0, que é uma ferramenta de programação 
para Objetos Distribuídos segundo o padrão CORBA. O acesso aos dados a partir da base de 
metadados é realizado através do uso de um driver PostgreSQL que segue a API JDBC. Para 
propósitos de avaliação do sistema um player foi construído utilizando a ferramenta Java Media 
Framework (JMF). Foi realizada uma análise para a verificação do impacto da utilização das 
tecnologias CORBA e JDBC no sistema. Foi detectado que a utilização da tecnologia JDBC 
impõe um atraso muito mais significante que a utilização da tecnologia CORBA. Outra conclusão 
é que a utilização de metadados provê uma melhor interatividade em buscas, permite economia de 
tempo durante o processo de edição e provê economia de espaço de armazenamento através do 
compartilhamento de objetos como vídeos, cenas e frames. 
 


