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ADC - Analogic-Digital Conversor. Conversor Analógico para digital. Refere-se ao processo de 
transformação de um sinal analógico em um sinal digital. 
 
ADPCM - Adaptive Differential Pulse Code Modulation. É uma técnica de codificação preditiva 
derivada do PCM, que somente codifica a diferença entre o valor atual da amostra e um valor 
preditivo que resulta de alguma forma de extrapolação do valor anterior, usando uma função de 
predição variável. Exemplo: esquema ITU-TS G.723 para telefone. 
 
Amplitude - No processamento de sinais, é o valor obtido de um sinal. Em processamento 
digital, amplitude refere-se ao valor obtido de amostras individuais. 
 
API - Application Program Interface. Uma API é um padrão de interface para acesso a uma 
determinada aplicação, tornando a aplicação disponível em várias plataformas através de uma 
interface única.  
 
ATM - Assynchronous Transfer Mode. Modo de Transferência Assíncrono. Padrão ITU 
destinado a altas taxas de bits para redes WAN com estrutura BISDN, desenvolvido e baseado no 
princípio de multiplexação por divisão de tempo assíncrono. A tecnologia também é destinada 
para redes locais. Baseado no transporte de pequenas unidades de dados de tamanho fixo (53 
bytes) que recebem o nome de células. 
 
Bandwidth - Largura de Banda. Em transmissão de dados, é o número de freqüências que um 
sistema pode transmitir sem excessiva redução do sinal. Em redes de computadores, termo usado 
para se referir à capacidade de uma rede, expressado em bits por segundo (bps). 
 
BISDN / B-ISDN - Broadband Intregrated Service Digital Network. Rede digital de serviços 
integrados em banda larga. Termo genérico estudado e padronizado pela ITU e ISO para 
tecnologia de alta largura de banda suportando todos os tipos de serviços digitais em um caminho 
integrado. 
 
Browser - Um browser é um aplicativo para a apresentação de hiperdocumentos. A maioria dos 
browsers disponíveis trabalha com hiperdocumentos HTML, e são utilizados na navegação pela 
Internet para a visualização das informações (textos, gráficos, imagens, sons, animações e vídeos) 
disponíveis. 
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Bytecode - Um bytecode é um código intermediário, gerado a partir de um código fonte, que 
quando interpretado por um programa específico (o interpretador) executa alguma tarefa 
(programa). Para a linguagem JAVA, o bytecode gerado possui extensão de arquivo .class. Os 
interpretadores para arquivos .class estão embutidos (como plug-ins) na maioria dos browsers. 
 
CCITT - Consultative Committee on International Telephone and Telegraphy. Comitê que faz 
parte da ITU. Produz padrões para telefone e para sistemas de comunicação de dados. Mudou o 
nome para ITU-TS. 
 
CELP - Code Excited Linear Prediction. Um esquema de compressão de voz baseado em 
quantização vetorial. 
 
CIF - Common Intermediate Format. Padrão para troca de formatos de imagens de vídeo em 
movimento. 
 
Comutação de Pacotes - Técnica de multiplexação por divisão de tempo usada em comunicação 
de dados, onde o fluxo de bits é dividido em pequenas unidades de dados enviadas uma a uma em 
um intervalo de tempo definido. As unidades de dados são também chamadas de pacotes, frames, 
ou células. 
 
CORBA - Common Object Request Broker Architecture. Veja seção 4.8.1. 
 
Crominância - Termo usado para se referir as diferenças de cor. Em analogia a TV broadcast, 
sinais de crominância são construídos pela combinação linear de sinais de diferentes cores. 
 
DAC - Digital-Analogic Conversosr. Conversor Digital para Analógico. Refere-se ao processo 
de transformação do sinal digital para um sinal analógico e, daí para um fenômeno físico que o ser 
humano pode sentir (ver, ouvir). 
 
DCT - Discrete Cosine Transform. Transformação cosseno discreta, é um método de codificação 
utilizado em técnicas de compressão de imagens. 
 
Deadline - Em sistemas multimídia refere-se ao prazo de entrega ou de apresentação de um 
determinado dado. Exemplo: em uma transmissão de vídeo a 30 fps, cada frame tem um deadline 
de 0,3 segundos para ser entregue. 
 
Delay - Em computação, é o tempo de espera pela resposta de um estímulo. 
 
Descompressão - Em computação refere-se ao processo pelo qual as informações comprimidas 
são expandidas pela adição de informações redundantes eliminadas no estágio de compressão. 
 
Download - Processo de transferência de dados via WWW. Os dados são completamente 
transferidos para depois serem utilizados. 
 



Glossário de Termos 

 98

Downloading - Termo usado para designar o tipo de transferência de dados que determinados 
sistemas utilizam. “O sistema x trabalha com downloading de imagens .gif.”. Termo usado 
também para fazer referência à tecnologia oposta ao streaming. 
 
DPCM - Differential Pulse Code Modulation. Modulação por Código de Pulso Diferencial. Uma 
técnica de codificação predictiva derivada do PCM, onde somente a diferença entre o valor atual 
e o valor da amostra é codificada. DPCM usa uma função de predição constante. 
 
Driver - Um driver é um software utilizado para que um sistema possa trabalhar com outro 
sistema ou dispositivo. Por exemplo, para que um computador possa utilizar uma impressora, o 
driver da impressora deve ser instalado nesse computador. 
 
fps - frames per second (quadros por segundo), taxa de transmissão de frames em redes de 
computadores. 
 
Frame - Um frame corresponde a um quadro de vídeo. Pode-se imaginar um frame como uma 
foto.  Uma seqüência de fotos exibidas consecutivamente a uma velocidade entre 10 e 30 frames 
por segundos dando a ilusão de movimento é o vídeo. 
 
HDTV - High-Definition TeleVision. Refere-se à tecnologia de TV com qualidade superior a da 
TV broadcast convencional e possui 1920 pixels/linha, 1080 linhas/frame a alta taxa de 60 fps. 
 
Hiperdocumento - É um hipertexto que contém ligações (links) para outros tipos de mídia 
(imagens, sons, vídeos e animações), além de texto.  
 
Hipermídia  - É a união do hipertexto com a multimídia, isto é, é a utilização de textos com links 
para outros tipos de mídia, podendo estas mídia serem exibidas simultaneamente. 
 
Hipertexto - É um documento textual que possui ligações (links) para outros textos. À medida 
que o usuário aciona as ligações ele obtém acesso a outros textos. 
 
HTML - HiperText Markup Language. Ver seção 3.3. 
 
HTTP - HyperText Transfer Protocol, é um protocolo para a transferência de arquivos 
(hypertexto) via Internet. 
 
ICMSC - Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos. 
 
IDL - Interface Definition Language. Linguagem de definição de interface. É uma linguagem de 
alto nível comum, utilizada na comunicação cliente/servidor em sistemas distribuídos para que os 
objetos entendam as interfaces uns dos outros. 
 
ISO - International Standardization Organization, organização internacional que visa o 
estabelecimento de padrões. 
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ITU - International Telecomunications Union é uma organização internacional na qual setores 
privados e governamentais coordenam redes e serviços globais TELECOM. Suas atividades 
incluem coordenação, regulamentação e padronizações de telecomunicações e a organização de 
eventos regionais e mundiais da TELECOM. 
 
JDBC - Java DataBase Connectivity. É uma API utilizada para que aplicações JAVA possam ter 
acesso a bases de dados. 
 
JDK - Java Development Kit. Pacote de softwares contendo os “compiladores” para a linguagem 
JAVA. 
 
Jitter - Em comunicação de dados é a variação sobre o tempo de atraso do tráfego de dados na 
rede, provocando oscilações no sinal. 
 
JMF - Java Media Framework. Pacote de software contendo ferramentas para a apresentação de 
áudio e vídeo em páginas HTML. 
 
Kernel - Em sistemas operacionais é o núcleo do sistema operacional. Fornece os serviços 
necessários para a utilização de um computador. 
 
Latência - Período de inatividade entre um estímulo e a resposta por ele provocada. 
 
LPC - Linear Predictive Coding. Esquema de compressão de voz baseado em quantização 
vetorial. 
 
ME-RX - Modelo Entidades-Relacionamentos Estendido (eXtended). Em Banco de Dados, é 
uma ferramenta conceitual para a construção de modelos de dados. 
 
Microkernel - Em sistemas operacionais é um núcleo de sistema operacional enxuto, provendo 
apenas os serviços básicos como comunicação. Os serviços não básicos são implementados no 
espaço do usuário. 
 
Mídia discreta - Em sistemas multimídia refere-se a mídias que não mudam com o tempo, como 
texto, gráficos e imagens. 
 
Mídia contínua - Em sistemas multimídia refere-se a mídias que mudam com o tempo, como 
áudio, vídeo e animações. 
 
Multimídia  - É a utilização simultânea de vários tipos de mídia (texto, sons, imagens, gráficos, 
vídeos e animações). 
 
MUSICAM - Empresa que implementou um padrão de áudio e comercializa produtos baseados 
nesse padrão. 
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ORB - Object Request Broker. Ver seção 4.8.1.1. 
 
PAL - Phase Alternating Line. Nome do sistema de transmissão de cores usado na Alemanha, 
parte da África, parte da Ásia e no Brasil. Possui vários padrões, no Brasil adota-se o padrão M. 
 
PCM - Pulse Code Modulation. Técnica de digitalização que consiste de um passo de 
amostragem seguido por uma quantização e geração de palavra código, onde cada amostra é 
quantizada independentemente da outra. Particularmente usado para digitalização de voz. 
 
Playback - Em sistemas multimídia refere-se à execução de apresentações multimídia. 
 
Plug-in - É um software que pode ser instalado de forma a agir de dentro de um Browser, como 
se fizesse parte do mesmo. 
 
Preempção - Em sistemas operacionais é a capacidade de se retirar um processo, que está 
atualmente executando, da CPU em detrimento de outro processo. Um processo só deixa a CPU 
se terminou sua execução ou de pediu uma operação de entrada/saída. Em sistemas preemptivos, 
um processo pode ser retirado da CPU devido a chegada de um processo de maior prioridade, 
mesmo sem ter terminado ou pedido por entrada/saída. 
 
QoS - Quality of Service. Em redes de computadores e sistemas operacionais, é um conceito que 
as aplicações usam para especificar suas necessidades para o sistema, antes da transmissão ou 
processamento inicial. 
 
RAID - Redundant Array of Inexpensive Disks. Técnica utilizada em armazenamento de dados 
onde um arquivo é dividido em partes e cada parte é armazenada em um disco diferente, 
paralelamente, obtendo uma velocidade maior na gravação e na recuperação dos dados. 
 
Script - Scripts são arquivos contendo procedimentos a serem executados por algum software ou 
sistema que entenda esse script. 
 
SDK - Software Development Kit. É termo usado para fazer referência a um pacote de software 
utilizado para o desenvolvimento de aplicações. 
 
SDM - Servidor de Dados Multimídia. Sistema em implementação no laboratório Intermídia do 
ICMSC-USP, por Hachisuca [Hac96]. 
 
Seek - Em computação é o movimento realizado pelo braço de leitura de um disco rígido para o 
seu posicionamento no local de início da leitura/escrita. 
 
SGBD - Sistema de Gerenciamento de Base de Dados. É o sistema responsável por criar, alterar, 
manipular e gerenciar uma base de dados. Exemplos conhecidos são: Oracle, SyBase, Informix e 
Access. 
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Sistema Hipermídia - É todo o conjunto de softwares que permite a utilização de um 
hiperdocumento. 
 
Sistema Hipertexto - É todo o conjunto de softwares que permite a utilização de um hipertexto. 
  
SM - Servidor de Metadados. Software desenvolvido como parte deste trabalho de mestrado. Ver 
capítulo 5. 
 
SQL - Structured Query Language. É uma linguagem padrão para consultas a bases de dados. 
 
Stream - Em computação refere-se a um fluxo de dados. 
 
Streaming - Termo usado para designar o tipo de transferência de dados que determinados 
sistemas utilizam. Neste processo os dados vão sendo apresentados à medida que vão chegando, 
em contraste ao processo de downloading que espera todos os dados chegarem para realizar a 
apresentação. Muito utilizado em transferência de áudio e vídeo. 
 
String - É um tipo de dado composto por uma seqüência de tamanho variável de caracteres. 
 
Thread - Em sistemas operacionais, também é conhecida como processo leve. Threads 
compartilham o mesmo espaço de endereçamento e o mesmo conjunto de registradores 
permitindo uma troca de contexto mais suave que a dos processos convencionais. 
 
URL - Universal Resource Locator. A WWW (World Wide Web) usa URLs para especificar 
onde estão os arquivos em outros servidores. A "sintaxe" de um URL é:    
protocolo://endereço_host:porta/diretório/nome_arquivo, onde o nome do protocolo pode ser:  
http, ftp,  gopher, news, file ou telnet. Podem  estar presente  somente alguns desses itens em um 
URL. Por exemplo, considerando o seguinte URL: http://k12.cnidr.org:90/lists.html. Neste caso, 
o nome do protocolo é http, o endereço do host é k12.cnidr.org, a porta é a de número 90, e o 
nome do arquivo é lists.html. 
 
USP - Universidade de São Paulo. 
 
WWW - World Wide Web é um serviço fornecido via Internet para prover informação na forma 
de textos, gráficos, sons e vídeos. A WWW pode ser vista através de browsers gráficos ou 
textuais. Os browsers fornecem uma interface amigável para o acesso às informações disponíveis 
na Internet. A WWW consiste de páginas de informações que contém ligações (links) para outras 
informações. Esses links, também chamados de links hipertexto, são geralmente sublinhados para 
indicar que você pode selecioná-lo para “pular” para uma nova localização. 
 
YUV - Em televisão colorida refere-se a um sistema de três sinais: o sinal de luminância Y e dois 
sinais de crominância U e V. O sistema YUV é usado pelo sistema PAL. 


