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Resumo 

É crescente o interesse em utilizar a Web para distribuir documentos que apresentam, além dos 
tradicionais relacionamentos de navegação, relacionamentos de sincronização temporal e espacial 
entre seus componentes. Com esse propósito, e seguindo o mesmo objetivo de simplicidade do HTML, 
o Consórcio WWW (W3C) estabeleceu como recomendação a linguagem SMIL para auto ria 
declarativa de documentos multimídia. No entanto, a simplicidade dessa linguagem implica algumas 
limitações no processo de autoria. Com o intuito de superar essas limitações, este trabalho propõe 
uma integração da linguagem SMIL ao NCM (Nested Context Model), um modelo conceitual 
hipermídia mais flexível e com maior poder de descrição. O artigo apresenta em detalhes como um 
documento SMIL pode ser convertido em um documento NCM, permitindo que documentos SMIL 
sejam refinados através do NCM e manipulados em um sistema com suporte a controle de versões e 
ferramentas de autoria de alto -nível integradas à Web. 

Abstract 

Interests in using the Web to distribute multimedia documents with temporal and spatial relationships 
among their components, besides the usual hypermedia navigation relations, have recently been 
growing. Following the same proposal of simplicity found in HTML, the WWW consortium (W3C) has 
published the SMIL recommendation for declarative authoring of multimedia documents. However, 
the SMIL simplicity leads to some limitations in the authoring process. In order to overcome these 
limitations, this work proposes an integration of the SMIL language to NCM (Nested Context Model), 
a more flexible and powerful hypermedia conceptual model. The paper describes in details how a 
SMIL document can be converted to an NCM document, allowing one to refine SMIL documents with 
NCM and manipulate them in a Web integrated hypermedia system with version control and high-level 
authoring tools. 

1. Introdução 

É cada vez maior o interesse em utilizar a World-Wide Web (WWW) para distribuir 
documentos que possuam não apenas os relacionamentos convencionais de navegação, 
disparados por uma interação do usuário, mas que também apresentem relacionamentos de 
sincronização temporal e espacial entre seus componentes. No entanto, o HTML, linguagem 
de marcação utilizada para especificar documentos na Web, apesar de simples e de fácil uso, 
não apresenta suporte para definição desses relacionamentos de sincronização. 

Uma solução existente que permite a definição de sincronização temporal e espacial em 
páginas HTML faz uso de uma integração com outras linguagens de programação, tais como 
Java, Perl, JavaScript, C, etc. O código desses programas é interpretado/executado no servidor 
ou no cliente (browser de navegação), dependendo do caso. A desvantagem dessa abordagem 
é que essas são linguagens de propósito genérico, apresentando uma alta complexidade para 
autores que não possuem conhecimentos em programação. 



 

Uma alternativa é utilizar uma linguagem declarativa específica para autoria de documentos 
multimídia diferente do HTML, mas seguindo seu mesmo objetivo de simplicidade. Essa 
proposta foi adotada como recomendação pelo W3C através da linguagem SMIL 
(Synchronized Multimedia Integration Language) [W3C98a]. No entanto, assim como ocorre 
com o HTML, a simplicidade do SMIL implica algumas limitações como linguagem de 
autoria de documentos multimídia. Entre elas, podem ser comentadas: 

?? O SMIL fornece dois tipos de elementos compostos para definir os relacionamentos 
temporais, que são as composições paralelas e seqüenciais. Com isso, a estrutura lógica do 
documento é necessariamente a estrutura de apresentação formada por uma hierarquia de 
composições, paralelas e seqüenciais, aninhadas. Utilizando esse tipo de modelo temporal, 
algumas alterações nas especificações de sincronização, por exemplo, a inclusão de novos 
relacionamentos temporais entre objetos, implicam, às vezes, uma reestruturação de todo 
o documento. 

?? O SMIL não provê a facilidade de reutilização dos dados e das estruturas de apresentação 
em outros documentos e nem dentro de um mesmo documento. As estruturas são 
reutilizadas através de cópias, o que dificulta a manutenção. A linguagem só provê reuso 
do conteúdo dos objetos de mídia, que são identificados através de referências descritas na 
forma de URIs, e de layouts de apresentação dentro de um mesmo documento. 

?? Os elos entre componentes de um documento SMIL são sempre relacionamentos 1:1 
ativados através da interação do usuário com o objeto de origem do elo, enquanto as 
relações síncronas são especificadas nas composições paralelas e seqüenciais. Com isso, 
não é possível especificar relacionamentos causais que envolvam tanto eventos síncronos 
como eventos que dependam da interação do usuário. Por exemplo, a seguinte 
especificação não pode ser representada em SMIL: “se a seleção de uma âncora do objeto 
A ocorrer durante a exibição do objeto B, exiba o objeto C”. 

?? O SMIL não oferece suporte para especificar mudanças de comportamento durant e a 
apresentação de um objeto. Por exemplo, no caso de um áudio, uma especificação do tipo 
“coloque o volume a X db decorridos y segundos do início de sua apresentação” não pode 
ser definida. 

?? O SMIL não oferece muita flexibilidade para a especificação do comportamento temporal 
dos objetos, por exemplo, permitindo a definição de durações mínima e máxima de 
apresentação, ou mesmo de preparação, dos objetos. Essa flexibilidade permitiria a um 
sistema que controlasse a apresentação ajustar os tempos de tal forma a melhorar a 
qualidade da exibição e reduzir as chances de ocorrerem inconsistências temporais 
[BuZe93, KiSo95]. 

O modelo conceitual hipermídia do sistema HyperProp, Nested Context Model – NCM 
[SoCR95], é um modelo orientado a objetos que permite estruturar logicamente os 
componentes de um documento através do conceito de composições aninhadas. Os 
relacionamentos entre os componentes de um documento são modelados através de 
composições e elos. As composições definem as relações de estruturação entre os nós, e os 
elos definem relacionamentos entre eventos, que podem ser interações do usuário com o 
documento, eventos síncronos de apresentação, ou ainda a manipulação de atributos dos nós. 

Além de oferecer um modelo temporal genérico e poderoso, o sistema HyperProp também 
provê suporte a versões de objetos e trabalho cooperativo, mantendo o histórico de 
documentos e fornecendo propagação automática de versões e mecanismos de notificação 
[SSRM99]. 



 

Atualmente, o sistema HyperProp encontra-se integrado ao WWW, ou seja, documentos 
HTML estão integrados ao modelo NCM, permitindo que usuários da Web utilizem os 
recursos do sistema HyperProp para manipular seus documentos com o intuito de superar as 
limitações da linguagem HTML [RoMS98]. Com um objetivo similar, este trabalho propõe 
uma integração da linguagem SMIL ao modelo NCM, visando oferecer aos usuários os 
recursos do sistema HyperProp para manipular documentos SMIL. Entre os benefícios da 
integração NCM/SMIL podem ser destacados: 

?? Utilização de composições não apenas para estruturar a apresentação de um documento, 
mas também para outras estruturações lógicas de seus componentes. 

?? Possibilidade de definição da sincronização temporal entre componentes não apenas 
através de composições, mas também através de elos, permitindo alterar a estrutura da 
apresentação do documento sem a necessidade de modificar a estrutura lógica do mesmo. 

?? Possibilidade de reutilização dos dados e das estruturas de apresentação em um mesmo 
documento e em outros documentos. No NCM, como as composições podem estar 
contidas em diferentes composições, é possível reutilizar partes da estrutura de um 
documento (objetos e relacionamentos) tanto no mesmo documento como em outros 
documentos, além das unidades de dados. 

?? Suporte para definição de relacionamentos n:m entre componentes de um documento 
SMIL através dos elos NCM, combinando eventos de interação do usuário (seleção), 
eventos síncronos (apresentação) ou ainda eventos que manipulam atributos dos objetos. 

?? Possibilidade de especificar mudanças de comportamento durante a exibição de um 
objeto. 

?? Possibilidade de especificar o comportamento temporal de componentes do documento de 
uma forma mais flexível, permitindo ajustes necessários durante a apresentação do 
documento, por exemplo, devido a atrasos no sistema de comunicação. 

?? Suporte a controle de versões e trabalho cooperativo, mantendo o histórico de 
documentos, realizando propagação automática de versões e fornecendo mecanismos de 
notificação. 

?? Utilização da ferramenta de autoria do sistema HyperProp, que oferece uma interface 
gráfica para criar e editar documentos, evitando a necessidade de especificá-los usando 
uma linguagem declarativa. 

?? Utilização do formatador HyperProp para apresentar documentos SMIL. O formatador é o 
elemento do sistema responsáve l por controlar a apresentação dos documentos. A versão 
corrente do formatador HyperProp não implementa, mas prevê, suporte para ajustes nas 
apresentações, a fim de garantir uma melhor qualidade da exibição de acordo com a 
plataforma. 

Além dos benefícios mencionados, a integração NCM/SMIL sugere a possibilidade de 
definição de uma extensão da linguagem SMIL que ofereça pelo menos parte da 
funcionalidade do NCM, e ao mesmo tempo possa ser utilizada de uma forma simples, de 
acordo com a proposta do SMIL. A definição dessa linguagem estendida é objeto de pesquisa 
corrente dos autores. 

O artigo apresenta a integração da linguagem SMIL ao NCM e está organizado da seguinte 
forma. A Seção 2 descreve resumidamente a linguagem SMIL. A Seção 3 apresenta os 
conceitos relevantes do NCM para o contexto do artigo. A Seção 4 descreve o mapeamento 



 

entre os dois modelos. A Seção 5 comenta trabalhos relacionados, enquanto a Seção 6 é 
destinada às considerações finais. 

2. SMIL 

A linguagem SMIL oferece uma maneira declarativa de especificar a apresentação de 
documentos multimídia. Um documento é dividido em duas seções: o cabeçalho (head) e o 
corpo (body)1. O cabeçalho contém informações gerais relativas ao documento e à definição 
do layout espacial da apresentação. O corpo contém a definição dos objetos e seus 
relacionamentos temporais, além da especificação de âncoras e elos de navegação. A Figura 1 
apresenta um exemplo de documento SMIL. 

<smil>
  <head>
    <meta name="title" content="matise"/>
    <layout>
      <root-layout id="matise" title="matise" background-color="#fcedc4” width="721" height="587"/>
      <region id="m_title" title="m_title" left="4%" top="4%” width="47%" height="22%"/>
      <region id="V-Main" title="V-Main" left="52%" top="5%" width="45%" height="42%"/>
      <region id="r_title" title="r_title" left="52%" top="57%" width="42%" height="22%"/>
      <region id="music" title="music"/>
    </layout>
  </head>
  <body>
    <par id="CNN-news-tree">
      <seq id="News-at">
        <par id="Opening-Segment">
          <text id="Leader-Title" region="m_title” src="the.news/html/leader_title.html"/>
          <audio id="Leader-Music" region="music” src="the.news/audio/cnn.logo1.aiff"/>
        </par>
        <par endsync =”first">
          <text id="DCAB-Intro" region="m_title” src="the.news/html/dcab_intro.html" dur="8s"/>
          <a show="new" href="./archives-dcab.smil#1">
            <video id="Anchor" region="V-Main” src="the.news/mpeg/dcab.zoomin.mpv"/>
          </a>
        </par>
      </seq>
      <text id="remote-title" region="r_title" src="the.news/html/remote_title.html” dur=”10s"/>
    </par>
  </body>
</smil>

 
Figura 1 – Exemplo de documento SMIL2. 

O layout espacial do documento contém a definição de regiões da janela de exibição onde os 
objetos serão apresentados. Existe uma região especial que representa a janela inteira onde o 
documento será exibido, estando referente a ela a definição de todas as demais regiões. 

Os objetos básicos, ou objetos de mídia, contidos em um documento SMIL podem ser de 
diversos tipos, tais como: texto, imagem, vídeo e áudio. Os objetos não contêm o conteúdo 
dos dados associados, e sim uma descrição onde está incluída uma referência (URI) para o 
conteúdo propriamente dito. Objetos de mídia podem ser definidos com atributos de corte 
inicial (clip-begin) e corte final (clip-end). Nesse caso, a apresentação do objeto 
corresponderá apenas à apresentação do conteúdo contido entre os cortes. 

O SMIL possui o conceito de composição para estruturar a apresentação do documento. Uma 
composição pode conter objetos de mídia e outras composições, determinando a forma como 
seus componentes deverão ser exibidos. Existem dois tipos de composição, a composição 
paralela (par) e a composição seqüencial (seq). Numa composição paralela, os componentes 

                                                                 
1 Como convenção, será apresentada entre parênteses a sintaxe, em SMIL, dos nomes dos elementos e atributos. 
2 O exemplo apresentado é uma simplificação do documento Webnews, desenvolvido pelo CWI, disponível em 
http://www.cwi.nl/SMIL/webnews/index.html 



 

são exibidos simultaneamente, enquanto em uma composição seqüencial os componentes são 
apresentados em série. O corpo de um documento SMIL é uma composição seqüencial. 

Todo objeto de mídia, assim como toda composição, possui uma duração que determina o seu 
tempo de exibição. Objetos de mídia contínua, como áudio e vídeo, possuem essa duração de 
forma implícita, derivada de seu próprio conteúdo, enquanto em objetos de mídia discreta, 
como texto e imagem, a duração implícita é nula. A duração implícita de uma composição 
corresponde ao resultado das durações de seus componentes. Além da duração implícita, todo 
elemento pode ter a sua duração definida de uma forma explícita pelo autor, através de um 
atributo opcional, denominado duração (dur). Quando essa duração for menor que a duração 
implícita, a exibição será interrompida, ao passo que se a duração explícita for maior, a 
exibição será prolongada. No caso de um vídeo, por exemplo, o último quadro poderia 
permanecer na tela. A duração de um elemento também pode receber o valor indefinido 
(indefinite), indicando que o término da exibição do elemento coincidirá com o término da 
exibição da composição que o contém. 

Além do atributo duração, os elementos possuem outros dois atributos opcionais, 
denominados início (begin) e término (end), que também servem para especificar o 
comportamento temporal da apresentação. Caso um elemento com o atributo início/término 
definido pertença a uma composição paralela ou seja o primeiro componente de uma 
composição seqüencial, ele inicia/termina sua apresentação decorrido o intervalo de tempo 
especificado após o início da apresentação da composição que o contém. Caso o elemento seja 
um outro componente, diferente do primeiro, de uma composição seqüencial, o valor do 
atributo determina um intervalo de tempo a partir do término do componente anterior para o 
início/término da apresentação do componente. Tanto em composições paralelas quanto em 
seqüenciais, os atributos início e término dos elementos também podem ser especificados em 
relação ao início ou ao término de qualquer outro elemento da composição. 

Adicionalmente, as composições paralelas possuem o atributo endsync, que determina o 
término da composição em relação ao término de um de seus componentes. O valor desse 
atributo pode identificar um dos componentes, indicando que todos os demais serão 
terminados quando o componente selecionado terminar. O atributo pode ainda assumir os 
valores primeiro (first) ou último (last), para especificar o término da composição em relação 
ao primeiro ou ao último componente a terminar a exibição, respectivamente. Caso esse 
atributo não seja especificado, as composições paralelas terminam pelo último componente. 

Um mesmo elemento pode ser exibido diversas vezes em seqüência. O número de exibições é 
determinado pelo atributo repetições (repeat), cujo valor pode ser um número inteiro ou 
indefinido. Neste último caso, o elemento será exibido repetidamente até o término da 
composição que o contém. 

A linguagem SMIL permite ainda especificar sub-regiões (âncoras) temporais e espaciais em 
objetos de mídia e definir elos entre elas. Os elos possuem sempre uma âncora de origem e 
uma âncora de destino, e a navegação nos mesmos é sempre ativada por uma interação do 
usuário. Os elos podem ser definidos não apenas entre sub-regiões de um objeto, mas também 
entre elementos (objetos de mídia inteiros ou composições), ou combinações dessas 
possibilidades. Elos também podem ser definidos de um elemento ou sub-região para um 
documento inteiro (ou um elemento específico de um outro documento). Um dos atributos de 
um elo SMIL é o atributo show, que controla o comportamento do objeto de origem quando o 
elo é percorrido. O valor desse atributo pode ser: replace, que especifica que a apresentação 
do objeto de origem será substituída pela apresentação do destino; new, que especifica que a 



 

apresentação do objeto de destino acontecerá em outro contexto, sem afetar o objeto de 
origem; e pause, que especifica que a apresentação do objeto de origem será suspensa e 
depois retomada, sendo o objeto de destino apresentado em outro contexto. 

Por fim, a linguagem SMIL provê meios para definir comportamentos alternativos da 
apresentação de um documento. Esses comportamentos são definidos dentro do próprio 
documento, e são determinados por fatores inerentes ao sistema ou ao usuário, em tempo de 
execução. Entre esses fatores estão, por exemplo, a largura de banda disponível para a 
transmissão dos objetos, o idioma desejado pelo usuário, as dimensões da janela de 
apresentação e o número de cores disponíveis. Para definir as múltiplas opções de 
comportamento de uma apresentação, a linguagem possui o elemento switch. Esse elemento 
permite ao autor do documento especificar um conjunto de elementos alternativos, dos quais 
no máximo um será escolhido, de acordo com um ou mais testes a serem realizados em tempo 
de execução. Uma relação completa dos testes de escolha que podem ser feitos assim como 
uma especificação completa da linguagem podem ser encontradas em [W3C98a]. 

3. NCM 

3.1 Nós, âncoras e perspectivas 
O NCM é baseado nos conceitos usuais de nós e elos. No NCM, um nó é uma entidade do 
modelo que possui como principais atributos um conteúdo, uma lista ordenada de âncoras e 
um descritor. O conteúdo de um nó identifica um conjunto de unidades de informação. Toda 
âncora do nó identifica um subconjunto de unidades de informação marcadas do conteúdo do 
nó. A noção exata de conteúdo (unidades de informação) e de âncora do nó dependem de sua 
classe. Por exemplo, um vídeo pode ter como unidade de informação um quadro, enquanto 
um texto pode ter como unidade de informação um caracter ou uma palavra. Todo nó NCM 
possui como primeira âncora da lista ordenada de âncoras a identificação do conteúdo do nó 
como um todo. Essa âncora é denominada âncora ?  do nó. No descritor estão contidas 
informações determinando como o nó deve ser apresentado no tempo e no espaço. A classe 
descritor será apresentada em maiores detalhes na Seção 3.3. 

O modelo distingue duas classes básicas de nós, os nós de conteúdo e os nós de composição. 
Intuitivamente, os dados contidos em um nó de conteúdo possuem uma estrutura interna 
dependente da aplicação, constituindo-se nos nós hipermídia tradicionais. A classe de nós de 
conteúdo pode ser especializada em outras classes (texto, gráfico, áudio, vídeo, etc.), 
conforme requerido pelas aplicações. A estruturação lógica de um documento é feita 
utilizando o conceito de composição. No NCM, o conteúdo de um nó de composição é uma 
lista de elos e nós, de conteúdo ou de composição. Uma restrição importante é feita: uma 
composição não pode estar recursivamente contida em si mesma. 

A Figura 2 ilustra um exemplo de documento estruturado com o uso de composições. A 
composição B1 representa o documento, sendo composta por outras três composições: C1, C2 e 
C3. A composição C1, por sua vez contém as composições S1.1 e S1.2 além de um nó de 
conteúdo O1. Relações diferentes das relações de estruturação são representadas por elos. Por 
exemplo, um relacionamento entre os objetos O1 e O2 é representado através do elo l1. 
Observe que uma relação de estruturação lógica pode possuir diferentes semânticas, por 
exemplo, estruturação para definição de sincronização (apresentação), versionamento, 
contextualização, etc. Essas semânticas podem ser capturadas em subclasses da composição, 
conforme discutido em [SoMR98]. 



 

Como um nó pode estar recursivamente contido em diferentes composições (por exemplo, nó 
O1 nas composições C1 e C3 na Figura 2) e como nós de composição podem estar aninhados 
em qualquer profundidade, é necessário introduzir o conceito de perspectiva do nó. 
Intuitivamente, a perspectiva de um nó identifica através de que seqüência de nós de 
composição aninhados uma dada instância de um nó N está sendo observada. Note que pode 
haver diferentes perspectivas para um mesmo nó N, se esse nó estiver contido em mais de 
uma composição. Por exemplo, na Figura 2, o nó O1 possui duas perspectivas diferentes: 
P1=(B1, C1, O1) e P2=(B1, C3, O1). 

C2

C3

C1

S1.1 S1.2

O1

O1

S3.1

B1

O2

l1

l2

l3
l4

l5

l6

 
Figura 2 – Exemplo de documento estruturado em composições 

3.2 Eventos e elos 
A unidade básica para sincronização no NCM é o evento. Um evento, conforme definido em 
[PeLi96], é uma ocorrência no tempo que pode ser instantânea ou com uma duração diferente 
de zero. O NCM define três classes de evento: apresentação, seleção e atribuição. Um evento 
de apresentação é definido pela exibição de uma âncora de um nó em uma dada perspectiva. 
Um evento de seleção é definido pela seleção de uma âncora de um nó em uma dada 
perspectiva. Um evento de atribuição é definido pela mudança no valor de um atributo de um 
nó ou de um descritor associado ao nó em uma dada perspectiva, conforme será visto na 
Seção 3.3. 

No NCM, um evento pode estar em um dos seguintes estados: dormindo, preparando, 
preparado, ocorrendo, suspenso e abortado. Todo evento possui um atributo denominado 
ocorrências, que conta o número de vezes que o evento muda do estado ocorrendo para o 
estado preparado durante a apresentação de um documento. Eventos de apresentação também 
possuem um atributo denominado repetições, que determina o número de vezes seguidas que 
o mesmo deve ser exibido. Esse atributo pode conter um valor finito ou o valor indefinido, o 
que levará a uma execução em loop do evento, até que a mesma seja interrompida. Além 
disso, eventos de apresentação possuem outros cinco atributos: duração mínima, duração 
ótima, duração máxima, duração esperada e custo de elasticidade. As durações mínima e 
máxima definem o intervalo de tempo válido para a duração da exibição, enquanto a duração 
ótima especifica a duração que levaria a uma melhor qualidade de exibição. Custo de 
elasticidade corresponde ao preço de não se assumir a qualidade ótima. O valor da duração 
esperada assume inicialmente o mesmo valor da ótima. A máquina responsável por controlar 
a apresentação dos documentos pode, baseada em procedimentos de sincronização descritos 
em [BuZe93, KiSo95], alterar a duração esperada para um valor que atenda à melhor 
qualidade de exibição do documento como um todo, otimizando o custo global calculado a 
partir do custo especificado para cada evento. 

Intuitivamente, considerando um evento de apresentação como exemplo (Figura 3), o mesmo 
inicia no estado dormindo. O evento passa para o estado preparando e no mesmo permanece 
enquanto estiver sendo executado algum procedimento de pre-fetch de suas unidades de 



 

informação. Ao final do procedimento, o evento passa para o estado preparado3, tendo seu 
atributo repetições iniciado, conforme será visto mais adiante. Ao iniciar a apresentação de 
suas unidades de informação, o evento passa para o estado ocorrendo. Se a apresentação for 
temporariamente suspensa, o evento vai para o estado suspenso e no mesmo permanece 
enquanto a situação durar. Ao final da apresentação, o evento retorna para o estado 
preparado, seu atributo ocorrências é incrementado de uma unidade, e o atributo repetições é 
decrementado de uma unidade. No caso do atributo repetições, se após ser decrementado o 
mesmo possuir um valor maior que zero, a apresentação do evento é reiniciada 
automaticamente. Quando uma apresentação de um evento é interrompida abruptamente, 
através de um comando de aborto da exibição, o evento passa para o estado abortado e 
imediatamente depois volta ao estado preparado, sem que o atributo ocorrências seja 
incrementado e tornando zero o valor do atributo repetições. Eventos de seleção permanecem 
no estado ocorrendo enquanto a âncora correspondente estiver sendo selecionada, por 
exemplo através de uma interação do usuário. Eventos de atribuição permanecem no estado 
ocorrendo enquanto a operação de atribuição durar. Evidentemente, eventos podem 
permanecer por um tempo infinitesimal no estado ocorrendo. A máquina de estados genérica 
dos eventos NCM é apresentada na Figura 3. 

dormindo preparando preparado ocorrendo

suspenso

abortado  
Figura 3 – Máquina de estados dos eventos no NCM 

É importante mencionar que o estado de um evento de apresentação pode mudar de ocorrendo 
para preparado em duas circunstâncias. Em primeiro lugar, a transição pode ocorrer pelo 
término da duração de apresentação do evento, que pode ser intrínseca ao evento (por 
exemplo um nó de vídeo), ou especificada pelo autor. A outra forma de ocorrer a transição é 
através de um relacionamento que ordene o término da apresentação do evento (ação termina 
do elo, que será vista mais adiante nesta seção). 

O elo é a entidade do modelo utilizada para representar relacionamentos entre os objetos. O 
elo modela um relacionamento m:n composto por m pontos terminais de origem, n pontos 
terminais de destino e um ponto de encontro. Os pontos terminais definem eventos, enquanto 
o ponto de encontro possui a descrição do relacionamento entre os eventos. Uma vez que um 
nó pode pertencer a mais de uma composição, os pontos terminais (de origem ou de destino) 
de um elo são tuplas da forma <(Nk ,...,N2, N1), ? , tipo>, onde: Nk é o nó de composição que 
contém o elo ou um nó diretamente contido nele; Ni+1 é um nó de composição e Ni está 
contido em Ni+1, para todo i ? [1,k), com k>0; ?  é uma âncora de N1 ou a identificação de um 
atributo de N1; e tipo especifica o evento (apresentação, seleção ou atribuição) associado a ? . 
No caso de um evento de apresentação ou seleção, ?  sempre especifica uma âncora de N1. No 
caso de um evento de atribuição, ?  especifica um atributo de N1 ou do descritor que venha a 
ser associado a N1. N1 é denominado nó âncora do evento. 

Conforme mencionado, no atributo ponto de encontro do elo é que está definido o 
relacionamento entre seus eventos (pontos terminais). O valor do atributo ponto de encontro é 
                                                                 
3 É importante salientar que o final do procedimento não implica que todas as unidades de informação relativas 
ao evento tenham sido buscadas, e sim o número de unidades suficiente para garantir a qualidade da exibição. 



 

uma operação composta por uma condição e uma ação. A condição é avaliada em relação aos 
pontos terminais de origem, enquanto a ação é executada nos pontos terminais de destino. 
Quando uma condição é satisfeita, a ação associada é executada. 

A condição do ponto de encontro avalia valores booleanos, podendo ser uma condição binária 
simples ou uma condição composta. Uma condição binária simples é formada por duas 
condições unárias: uma condição prévia, que deve ser satisfeita imediatamente antes do 
momento da avaliação, e uma condição corrente, que deve ser satisfeita no momento da 
avaliação. A condição binária simples é satisfeita se ambas as condições, prévia e corrente, 
são satisfeitas. Uma condição unária (prévia ou corrente) consiste em uma comparação 
realizada com respeito aos estados de um evento, aos atributos de um evento, ou aos atributos 
de um nó (ou descritor do nó), no caso de um evento de atribuição. Tanto a condição prévia 
quanto a corrente podem também receber o valor verdade, caso elas não sejam relevantes na 
avaliação da condição binária simples associada. Operadores de comparação utilizados para 
avaliar as condições unárias podem ser: =, ? , <, ? , > e ? . Uma condição composta é formada 
por qualquer expressão lógica envolvendo outras condições, simples ou compostas, com a 
utilização dos operadores ?  (e), ?  (ou), ?  (negação) e ?  (retardo). Os operadores lógicos ? , ?  
e ?  possuem os significados usuais da lógica proposicional. Uma expressão C ?  (retardo) é 
satisfeita em um tempo t se a condição C estiver satisfeita em um tempo (t – retardo), onde 
retardo ?  ? . Quando retardo é nulo ou assume valores positivos, o ponto de encontro 
especifica um relacionamento causal tradicional. Quando retardo assume valores negativos, 
as condições satisfeitas implicam ações a serem executadas no passado. Semanticamente, 
nesses casos, o ponto de encontro especifica relações de restrição (constraints) entre os pontos 
terminais do elo. Assim como a duração dos eventos, o retardo também é especificado com 
valores mínimo, ótimo, máximo e custo de elasticidade. 

Da mesma forma que a condição, uma ação do ponto de encontro pode ser simples ou 
composta. Uma ação simples é executada sobre um evento pertencente ao conjunto de pontos 
terminais de destino. A seguir é apresentada uma descrição detalhada das ações simples 
definidas no modelo: 

a) Ações que se aplicam a pontos terminais que definem eventos de apresentação: 

1. Prepara(E, d): se o evento E estiver no estado dormindo, ele passa para o estado 
preparando, caso contrário, nenhuma transição ocorre. A ação pode opcionalmente 
especificar um descritor a ser associado ao nó âncora do ponto terminal de destino que 
define E, conforme será visto na Seção 3.3. Ao final do procedimento de preparação, o 
atributo repetições de E é iniciado com o valor especificado no descritor associado ao nó 
definido pelo evento. Caso não haja valor especificado, o atributo recebe o valor default 1. 

2. Inicia(E, d, n): estando o evento E nos estados dormindo, preparando, preparado, 
ocorrendo ou suspenso, ele passa para o estado ocorrendo. Se o estado inicial for 
dormindo ou preparando, ele passa pelos demais estados da máquina até atingir o estado 
ocorrendo. Se o estado inicial for dormindo, preparando, preparado ou suspenso, a 
apresentação do documento é iniciada a partir de seu começo (primeira unidade de 
informação). Se o estado inicial for o próprio estado ocorrendo, nada acontece. Da mesma 
forma que a ação Prepara, a ação Inicia pode opcionalmente especificar um descritor para 
ser associado ao nó âncora do ponto terminal de destino que define E. Essa ação possui 
ainda um parâmetro opcional para especificar um número n de repetições para a 
apresentação do evento. Caso esse parâmetro não seja especificado, o atributo repetições 
de E é iniciado com o valor declarado no descritor associado ao nó âncora. 



 

3. Termina(E): muda o estado do evento E de ocorrendo ou suspenso para preparado. Essa 
ação incrementa de uma unidade o valor do atributo ocorrências e decrementa de uma 
unidade o atributo repetições do evento. Se o estado inicial for qualquer outro, nada 
acontece. Se após decrementado o atributo repetições for maior que zero, uma nova 
exibição do evento é iniciada automaticamente. 

4. Suspende(E): muda o estado do evento E de ocorrendo para suspenso. Se o estado inicial 
for qualquer outro, nada acontece. 

5. Reassume(E): muda o estado do evento E de suspenso para ocorrendo, retomando a 
exibição a partir da última unidade de informação exibida antes da apresentação do evento 
ser interrompida. Se o estado inicial for qualquer outro, nada acontece. 

6. Aborta(E): muda o estado do evento E de ocorrendo ou suspenso para abortado, e 
imediatamente depois para preparado, sem incrementar o valor do atributo ocorrências e 
tornando zero o valor do atributo repetições do evento. Se o estado inicial for qualquer 
outro, nada acontece. 

b) Ações que se aplicam a pontos terminais que definem eventos de atribuição: 

1. Habilita(E): habilita a lista de operações associada ao evento E. Essas operações são 
definidas nos descritores, conforme será visto na Seção 3.3. O atributo ?  do ponto 
terminal que define o evento deve identificar uma âncora. 

2. Inibe(E): inibe a lista de operações associada ao evento E. O atributo ?  do ponto terminal 
que define o evento deve identificar uma âncora. 

3. Ativa(E, c): ativa a lista de operações associada ao evento, passando como parâmetro a 
condição satisfeita que desencadeou a ação. O atributo ?  do ponto terminal que define o 
evento deve identificar uma âncora. As operações são ativadas somente se estiverem 
habilitadas. 

4. Atribui valor absoluto(E, i): o atributo especificado por ?  no ponto terminal que define o 
evento E passa a conter o valor i. 

5. Atribui valor relativo(E, i): o atributo especificado por ?  no ponto terminal que define o 
evento E passa a conter o valor anterior somado a i. 

Uma ação composta é formada por uma expressão de ações baseada nos operadores ? 
(paralelo) e ?  (seqüencial), definindo a ordem de execução de cada elemento da ação. Além 
disso, toda ação, simples ou composta, possui um atributo opcional denominado tempo de 
espera. Esse atributo define um tempo que deve ser aguardado antes que a ação seja 
executada. Da mesma forma que a duração do evento e que o retardo da condição, esse 
atributo é especificado através de valores mínimo, ótimo, máximo e custo de elasticidade. 

3.3 Sincronização espacial e especificação do comportamento temporal 
Um modelo de documentos hipermídia/multimídia deve permitir a definição do 
comportamento esperado de cada nó quando apresentado, determinando o layout de sua  
exibição e como o comportamento da exibição se altera com o tempo. No NCM, essas 
informações são especificadas de forma separada do nó, permitindo um melhor reuso dos 
objetos. Por exemplo, utilizando layouts distintos, um usuário pode definir diferentes 
apresentações para um mesmo objeto. Uma string de caracteres poderia ser apresentada como 
texto ou sintetizada em áudio, dependendo do layout especificado. Uma vez que layouts 
distintos podem levar a diferentes durações de apresentação, diferentes requisitos de 



 

plataforma e diferentes requisitos de qualidade de serviço, todas essas especificações devem 
também fazer parte do layout, e não do nó propriamente dito. 

No NCM, a especificação do layout e as mudanças de comportamento durante a apresentação 
dos nós são definidas no objeto descritor. A apresentação de um nó do documento para um 
usuário final (leitor do documento) é feita a partir da união dos dados do nó propriamente dito 
a um descritor. O modelo permite que o descritor seja especificado pelo leitor durante a 
exibição. Caso o leitor não especifique um descritor, o sistema deve utilizar um descritor 
previamente definido pelo autor. Nesse último caso, o descritor pode ser especificado no elo, 
na composição que contém o nó ou como um atributo do nó, sendo esta a respectiva ordem de 
prioridade na escolha do descritor a ser utilizado. Caso nenhum descritor esteja especificado, 
é utilizado um descritor default definido para a classe do nó. 

Mais precisamente, um descritor é uma entidade do modelo que possui como principais 
atributos a especificação de um método de exibição/edição do nó e uma coleção de descrições 
de eventos. Os atributos de um descritor podem ser estendidos com atributos dependentes da 
classe do nó para sincronização temporal e espacial da apresentação. O método de 
exibição/edição do nó pode identificar qualquer programa ou pode ser um método 
implementado pelo próprio descritor. Cada descrição de evento consiste em uma tupla da 
forma <? , tipo, dur, rep, oper, hab>. O parâmetro ?  identifica uma âncora do nó associado ao 
descritor. Tipo especifica o tipo de evento associado à âncora (apresentação ou seleção) ou 
tem o valor especial ? . Dur é uma tupla do tipo <dmin, dot, dmax, fc> e especifica valores para 
iniciar, respectivamente, os atributos duração mínima, duração ótima, duração máxima e custo 
de elasticidade do evento, sendo válido apenas para eventos de apresentação. Rep também só 
é válido para eventos de apresentação e especifica o número de repetições do evento. Esse 
parâmetro inicia o atributo repetições do evento, caso o mesmo não seja iniciado por uma 
ação de um elo. Oper especifica um objeto lista de operações. Hab indica se a lista de 
operações pode ser executada ou não. Se o parâmetro tipo especificar um evento de 
apresentação ou seleção, e o parâmetro hab permitir, a lista de operações é avaliada sempre 
que houver uma mudança no estado do evento. Caso o parâmetro tipo receba o valor ? , e o 
parâmetro hab permitir, a lista de operações deve ser avaliada se o nó associado ao descritor 
receber uma mensagem de um elo especificando a âncora, resultado da ação ativa de um 
ponto de encontro. 

A lista de operações contém uma seqüência ordenada de operações. Tal qual o objeto ponto 
de encontro, cada operação da seqüência é composta por uma condição e uma ação, que 
podem ser simples ou compostas. A satisfação da condição implica o disparo da ação 
associada. As condições da lista de operações são semelhantes às do objeto ponto de 
encontro, porém, o escopo das entradas está limitado aos eventos e atributos do nó associado 
ao descritor, ou aos atributos definidos no próprio descritor. 

4. Conversão de documentos SMIL em documentos NCM 

4.1 Objetos de mídia e âncoras 
Objetos de mídia declarados no documento SMIL são convertidos no NCM em nós de 
conteúdo e descritores. A partir dos atributos tipo e src declarados no objeto de mídia, é 
criado um nó de conteúdo, cuja classe corresponde ao tipo do objeto de mídia (texto, imagem, 
etc.), e cujo atributo conteúdo recebe a referência (URI) contida no atributo src do objeto de 
mídia. Dois ou mais objetos de mídia distintos, declarados em um mesmo documento SMIL, 
que possuam os mesmos valores para os atributos tipo e src, correspondem ao mesmo nó de 



 

conteúdo NCM, inserido em perspectivas diferentes e com descritores distintos. As 
informações armazenadas nos descritores serão tratadas na Seção 4.2. 

Para cada âncora definida em um objeto de mídia, uma âncora NCM correspondente é criada 
e inserida na lista de âncoras do nó. No caso do objeto de mídia possuir atributos de corte 
(clip-begin e clip-end) uma âncora adicional definindo essa sub-região no conteúdo do nó é 
também criada e inserida na lista de âncoras do nó. Nesse caso, todas as sincronizações 
envolvendo esse nó farão referência a essa âncora, ao invés de fazer referênc ia à âncora ?  do 
nó (vide Seção 3.1). Para os exemplos apresentados neste trabalho, sem perda de 
generalidade, nenhum objeto será considerado contendo opções de corte inicial ou final. 

4.2 Layout espacial, duração dos objetos e número de repetições 
Conforme apresentado na Seção 3.3, objetos da classe descritor são responsáveis por conter 
informações que descrevem como um nó deve ser apresentado no tempo e no espaço. Dessa 
forma, para cada objeto de mídia, é criado um descritor para guardar, entre outras coisas, as 
informações de layout espacial, duração de apresentação e número de repetições. Esse 
descritor é associado ao nó de conteúdo e inserido na composição. 

Dada a região de exibição do objeto de mídia, as informações de localização espacial são 
extraídas do layout do documento SMIL e gravadas no descritor. Para armazenar a 
informação de duração do objeto, é criada uma entrada na lista de descrição de eventos do 
descritor (vide Seção 3.3), associada à âncora ?  do nó. O tipo do evento é definido como 
sendo de apresentação. As durações mínima, ótima e máxima recebem o mesmo valor 
(duração do objeto), e a função de custo recebe valor nulo, uma vez que o SMIL não provê 
flexibilidade na declaração das durações para permitir ajustes nos tempos de apresentação. 
Ainda na declaração do evento, o parâmetro repetições (rep) recebe o valor do atributo 
repetições especificado no objeto de mídia. Se o atributo não estiver definido, o parâmetro 
fica sem valor especificado. 

Descritores também são criados para os nós de composição. Composições NCM são utilizadas 
para representar as composições paralelas e seqüenciais SMIL, conforme será visto nas 
Seções 4.3 e 4.4. Nesse caso, os descritores são importantes para guardar a duração, o número 
de repetições e atributos adicionais dos nós. 

4.3 Composições paralelas 
Uma composição paralela SMIL é representada no NCM através de um nó de composição que 
contém outros nós, de conteúdo ou de composição, que correspondem aos componentes da 
composição paralela SMIL. A composição NCM contém ainda elos para expressar a 
sincronização entre seus componentes. A estrutura genérica do nó de composição NCM que 
representa uma composição paralela SMIL está apresentada na Figura 4, enquanto seus elos 
são descritos na Tabela 1. 

<par id =“P” 
endsync={“first”,
         “last”}>
   <N1/>
   <N2/>
   …
   <Nn/>
</par>

P

N1
...

LIN

LOUT
(1,2) LEND

N2 Nn

<par id =“P” 
endsync=“id(Nk)”>
   <N1/>
   <Nk/>
   …
   <Nn/>
</par>

P

N1
...

LIN

LOUT
(3)

LEND

Nk Nn

(a) (b)  
Figura 4 – Representação de composições paralelas SMIL no NCM. (a) Composições que terminam 

pelo primeiro ou último componente. (b) Composições que terminam por um componente específico. 



 

O elo LIN é responsável pelo início da exibição paralela dos nós contidos na composição P 
assim que a exibição de P é iniciada. De acordo com o apresentado na Seção 3.2, a ação inicia 
do ponto de encontro de LIN também inicia o atributo repetições do evento com o valor 
especificado no descritor do nó. 

O elo LOUT
(1,2,3) é responsável pela finalização da exibição de P. Este elo verifica se os eventos 

já ocorreram o número de vezes especificado, comparando o seu atributo repetições com o 
valor zero. O nó contido em P responsável pela finalização de sua exibição depende do 
atributo endsync da composição paralela SMIL. Se a composição termina pelo último 
componente (elo LOUT

(1)), a cada término de exibição de um nó contido em P, o ponto de 
encontro do elo verifica se todos os nós já terminaram todas as suas exibições. Em caso 
positivo, a exibição de P é finalizada. É importante mencionar que, caso um dos componentes 
tenha duração indefinida ou um número de repetições indefinido, a condição do elo LOUT

(1) 
nunca será satisfeita. Se a composição termina pelo primeiro componente (elo LOUT

(2)), o 
evento de apresentação de P é finalizado qualquer que seja o nó a terminar primeiro todas as 
suas exibições. Por fim, se a composição termina por um componente específico (elo LOUT

(3)), 
o elo contém como ponto terminal de origem somente o evento de apresentação do nó  
responsável pelo controle. 

Elo Eventos de Origem Eventos de Destino Ponto de Encontro 

LIN 
EP: <(P), ?, apresentação> E1: <(N1), ?, apresentação> 

E2: <(N2), ?, apresentação> 
… 
En: <(Nn), ?, apresentação> 

Condição: <st(EP)=preparado, st(EP)=ocorrendo> 

Ação: inicia(E1) | inicia(E2) | … | inicia(En) 

LOUT
(1) E1: <(N1), ?, apresentação> 

E2: <(N2), ?, apresentação> 
… 
En: <(Nn), ?, apresentação> 

EP: <(P), ?, apresentação> Condição: (<st(E1)=ocorrendo, st(E1)=preparado> ?  
<st(E2)=ocorrendo, st(E2)=preparado> ?  … ?  
<st(En)=ocorrendo, st(En)=preparado>) ?  (<verdade, 
rep(E1)=0> ?  <verdade, rep(E2)=0> ?  … ?  <verdade, 
rep(En)=0>) 

Ação: termina(EP) 

LOUT
(2)

 
E1: <(N1), ?, apresentação> 
E2: <(N2), ?, apresentação> 
… 
En: <(Nn), ?, apresentação> 

EP: <(P), ?, apresentação> Condição: (<st(E1)=ocorrendo, st(E1)=preparado> ?  
<verdade, rep(E1)=0>) ?  (<st(E2)=ocorrendo, 
st(E2)=preparado> ?  <verdade, rep(E2)=0>) ?  … ?  
(<st(En)=ocorrendo, st(En)=preparado> ?  <verdade, 
rep(En)=0>) 

Ação: termina(EP) 

LOUT
(3)

 
Ek: <(Nk), ?, apresentação> EP: <(P), ?, apresentação> Condição: <st(Ek)=ocorrendo, st(Ek)=preparado> ?  

<verdade, rep(Ek)=0> 

Ação: termina(EP) 

LEND 
EP: <(P), ?, apresentação> E1: <(N1), ?, apresentação> 

E2: <(N2), ?, apresentação> 
… 
En: <(Nn), ?, apresentação> 

Condição: <st(EP)=ocorrendo, st(EP)=preparado> ?  
<st(EP)=ocorrendo, st(EP)=abortado> 

Ação: aborta(E1) | aborta(E2) | … | aborta(En) 

(1) composições encerradas pelo último componente a terminar (atributo endsync = “last” – caso default do SMIL) 
(2) composições encerradas pelo primeiro componente a terminar (atributo endsync = “first”) 
(3) composições encerradas pelo término de um componente Nk específico (atributo endsync = “id(Nk)”) 
Tabela 1 – Especificação dos elos em composições paralelas. Na condição dos elos, foram adotadas as 

seguintes convenções de representação: st(E) avalia o estado do evento E, e rep(E) avalia o valor do 
atributo repetições do evento E. 

Quando P deixa o estado ocorrendo, ele deve abortar a exibição de cada nó que ele contém, 
caso ela ainda esteja ocorrendo. Essa ação é desempenhada pelo elo LEND, que é disparado em 
duas situações: quando o estado do evento de exibição de P passa de ocorrendo para 
preparado, ou de ocorrendo para abortado. A primeira situação pode ocorrer pela ação do elo 
LOUT

(1,2,3) ou pelo término da duração especificada no descritor de P, caso seja definida uma 



 

duração ou término explícito para a composição. A segunda situação ocorre como 
conseqüência da ação aborta sobre o evento de apresentação de P, causada por um elo em 
uma outra composição na qual P esteja contido. 

Em geral, os componentes de uma composição paralela iniciam suas exibições 
simultaneamente. Entretanto, o início de um componente pode ser definido explicitamente em 
relação à composição paralela. Supondo que um componente Nk da composição paralela 
apresentada na Figura 4 tenha um início explícito de t unidades de tempo definido em relação 
à composição paralela como um todo, um novo elo LIN,k é criado com um ponto terminal de 
origem definido na composição e um ponto terminal de destino definido em Nk, de modo a 
garantir a espera do intervalo especificado para iniciar a exibição de Nk. Além disso, o elo LIN 
é modificado para não mais iniciar a exibição de Nk, mas somente prepará- la. O motivo da 
preparação é a necessidade de iniciar o atributo repetições do evento, para que, caso a 
composição paralela seja terminada pelo último componente, o elo LOUT

(1) não seja disparado 
sem que Nk tenha iniciado sua exibição. A Tabela 2 apresenta as descrições do elo modificado 
(LIN) e do novo elo criado (LIN,k). 

Elo Eventos de Origem Eventos de Destino Ponto de Encontro 

LIN 
EP: <(P), ?, apresentação> E1: <(N1), ?, apresentação> 

… 
Ek: <(Nk), ?, apresentação> 
… 
En: <(Nn), ?, apresentação> 

Condição: <st(EP)=preparado, st(EP)=ocorrendo> 

Ação: inicia(E1) | inicia (E2) | … | prepara(Ek) | … | inicia(En) 

LIN,k 
EP: <(P), ?, apresentação> Ek: <(Nk), ?, apresentação> Condição: (<st(EP)=preparado, st(EP)=ocorrendo> ?   t) ?  

<verdade, st(EP)=ocorrendo> 

Ação: inicia(Ek) 

Lm,k 
Em: <(Nm), ?, apresentação> 
EP: <(P), ?, apresentação> 

Ek: <(Nk), ?, apresentação> Condição: (<st(Em)=preparado, st(Em)=ocorrendo> ?   t) ?  
<verdade, st(EP)=ocorrendo> 

Ação: inicia(Ek) 

Tabela 2 – Especificação dos elos para início explícito em composições paralelas 

É importante observar que o elo LIN,k possui uma condição que testa se o evento de 
apresentação da composição P permanece no estado ocorrendo, já que o mesmo pode não ser 
verdade devido a três motivos: o término de P era determinado por um nó, diferente do 
último, que encerrou sua exibição antes do tempo de espera especificado (t); a composição P 
terminou sua exibição porque foi definido explicitamente um término ou uma duração para a 
mesma; ou foi executada uma ação aborta/termina sobre o evento de apresentação de P. 

O início explícito de um componente também pode ser definido em relação a um outro nó da 
composição. Nesse caso, o novo elo criado teria o ponto terminal de origem definido não mais 
na composição, mas sim no nó em relação ao qual o tempo para início explícito deve ser 
aguardado. A Tabela 2 descreve o novo elo (Lm,k) criado para expressar esse início explícito 
de um nó Nk em relação a um outro nó Nm contido na composição. Pelo mesmo motivo 
anterior, a condição do ponto de encontro verifica se o evento de apresentação de P  
permanece no estado ocorrendo. 

4.4 Composições seqüenciais 
Da mesma forma que a composição paralela, uma composição seqüencial SMIL é 
representada no NCM através de um nó de composição que contém outros nós, de conteúdo 
ou de composição, que correspondem aos componentes da composição seqüencial SMIL, e 
elos para expressar a sincronização entre seus componentes. O próprio corpo do documento 
SMIL é representado dessa forma. A estrutura genérica do nó de composição NCM que 



 

representa uma composição seqüencial SMIL está apresentada na Figura 5, enquanto seus elos 
são descritos na Tabela 3. 

<seq id =“S”>
   <N1/>
   <N2/>
   …
   <Nn/>
</seq>

S

N1
...

LIN

LOUT

LEND

N2 Nn
L1,2 Ln-1,n

 
Figura 5 – Representação de composições seqüenciais SMIL no NCM. 

Elo Eventos de Origem Eventos de Destino Ponto de Encontro 

LIN 
ES: <(S), ?, apresentação> E1: <(N1), ?, apresentação> Condição:  <st(ES)=preparado, st(ES)=ocorrendo> 

Ação: inicia(E1) 

Li-1,i 

(i ?  [2,n]) 

Ei-1: <(Ni-1), ?, apresentação> Ei: <(Ni), ?, apresentação> Condição: <st(Ei-1)=ocorrendo, st(Ei-1)=preparado> ?  
<verdade, rep(Ei-1)=0> 

Ação: inicia(Ei) 

LOUT 
En: <(Nn), ?, apresentação> ES: <(S), ?, apresentação> Condição: <st(En)=ocorrendo, st(En)=preparado> ?  

<verdade, rep(En)=0> 

Ação: termina(ES) 

LEND 
ES: <(S), ?, apresentação> E1: <(N1), ?, apresentação> 

E2: <(N2), ?, apresentação> 
… 
En: <(Nn), ?, apresentação> 

Condição: <st(ES)=ocorrendo, st(ES)=preparado> ?  
<st(ES)=ocorrendo, st(ES)=abortado> 

Ação: aborta(E1) | aborta(E2) | … | aborta(En) 

Tabela 3 – Especificação dos elos em composições seqüenciais 

O elo LIN causa o início da exibição do nó correspondente ao primeiro componente da 
composição seqüencial SMIL, assim que a apresentação da composição S é iniciada. O início 
da apresentação de cada nó subseqüente é determinado pelo fim da exibição de todas as 
repetições do nó anterior. Essas relações são estabelecidas pelos elos Li-1,i, com i ?  [2,n]. Por 
fim, o elo LOUT termina o evento de apresentação de S, assim que terminam todas as 
repetições do último nó da seqüência. 

Quando o evento de apresentação de S deixa o estado ocorrendo, as exibições de todos os nós 
contidos na composição são abortadas. Essas ações são executadas pelo elo LEND, e ocorrem 
tipicamente quando o evento de apresentação de S é abortado ou quando ele termina por uma 
definição de duração ou término explícito. 

De forma similar ao que ocorre com as composições paralelas, o início da apresentação de um 
componente pode ser definido explicitamente, em relação ao término do componente anterior, 
especificando um tempo de espera. Quando a especificação explícita é para o primeiro 
componente, o elo LIN é ligeiramente modificado. Caso contrário, sendo a especificação feita 
para o componente k, o elo Lk-1,k é modificado. A Tabela 4 apresenta a descrição dos elos 
modificados para os casos especificados. 

Elo Eventos de Origem Eventos de Destino Ponto de Encontro 

LIN ES: <(S), ?, apresentação> E1: <(N1), ?, apresentação> Condição: (<st(ES)=preparado, st(ES)=ocorrendo> ?   t) ?  
<verdade, st(ES)=ocorrendo> 

Ação: inicia(E1) 

Lk-1,k Ek-1: <(Nk-1), ?, apresentação> 
ES: <(S), ?, apresentação> 

Ek: <(Nk), ?, apresentação> Condição: ((<st(Ek-1)=ocorrendo, st(Ek-1)=preparado> ?  
<verdade, rep(Ek-1)=0>) ?   t) ?  <verdade, st(ES)=ocorrendo> 

Ação: inicia(Ek) 

Tabela 4 – Especificação dos elos para início explícito em composições seqüenciais 



 

4.5 Elos de navegação 
A linguagem SMIL permite definir elos que são ativados pela interação do usuário para 
navegação hipermídia tradicional. Esses elos são sempre 1:1, ou seja, com uma âncora de 
origem e uma âncora de destino, e as âncoras são definidas no próprio elo. A âncora de 
origem corresponde sempre a um nó inteiro ou a uma sub-região do nó, enquanto a âncora de 
destino pode ser um outro nó, uma sub-região de um nó, um outro documento SMIL ou uma 
sub-região de um outro documento. 

Os elos SMIL são convertidos em elos NCM. Se o atributo show do elo SMIL tiver o valor 
replace, a ação do elo NCM termina a apresentação do documento de origem antes de iniciar 
a apresentação do objeto de destino. Se tiver o valor pause, a ação suspende a apresentação do 
objeto de origem, que é retomada por um outro elo NCM após o fim da apresentação do 
objeto de destino. Se tiver o valor new, a ação simplesmente inicia a apresentação do objeto 
de destino, sem afetar a apresentação do documento de origem. 

Considere, por exemplo, a seguinte declaração contida em um documento SMIL denominado 
“origem.smil”: 

<a href=”destino.smil#N2”> 
  <video id=”N1” src=”origem.mpv” region=”reg1”/> 
</a> 

Seja S1 o nó de composição que representa o corpo do documento “origem.smil”. O ponto 
terminal de origem corresponde ao evento de seleção do nó de conteúdo, no caso um nó de 
vídeo (nó N1). O ponto terminal de destino, por sua vez, corresponde ao evento de 
apresentação do nó N2, recursivamente contido na composição S2, que representa o corpo do 
documento “destino.smil”. O elo L criado no NCM para representar o relacionamento está 
especificado na Tabela 5. Como o valor default do atributo show é replace, é adicionado um 
outro ponto terminal de destino ao elo L. A ação do elo termina a apresentação de S1 e, em 
seguida, inicia a apresentação de N2. As listas de nós (S1,…, N1) e (S2,…, N2) especificam as 
perspectivas de N1 e N2 no contexto determinado pela conversão dos documentos 
“origem.smil” e “destino.smil”, respectivamente. O elo L é inserido em uma terceira 
composição que também contém os nós S1 e S2.  

Elo Eventos de Origem Eventos de Destino Ponto de Encontro 

L 
EO: <(S1,…, N1), ?, seleção> ED1: <(S1), ?, apresentação> 

ED2: <(S2,…, N2), ?, apresentação> 

Condição: <st(EO)=preparado, st(EO)=ocorrendo> 

Ação: termina(ED1) ?  inicia (ED2) 

Tabela 5 – Especificação de um elo de navegação hipermídia tradicional. 

A âncora de origem definida no elo de navegação SMIL não precisa necessariamente ser um 
objeto de mídia, podendo ser também uma composição. Nesse caso, a âncora de origem é 
convertida em diversas âncoras NCM, uma para cada nó de conteúdo recursivamente contido 
na composição. Os pontos terminais de origem do elo L definem eventos de seleção dessas 
âncoras, estando na condição do ponto de encontro uma sentença que verifica, através de uma 
conjunção, se qualquer um dos eventos passou do estado preparado para ocorrendo. 

4.6 Alternativas de apresentação 
A linguagem SMIL permite definir alternativas para escolha dos elementos a serem exibidos, 
de acordo com características inerentes ao sistema ou definidas pelo próprio usuário, tais 
como idioma, banda passante da rede, etc. Estes elementos alternativos são definidos 
ordenadamente dentro de um elemento denominado switch da linguagem, e o primeiro 



 

elemento cuja condição é satisfeita é escolhido para ser exibido. Se nenhum elemento satisfaz 
aos testes, nenhum objeto é exibido, dando seqüência à apresentação do documento. 

É importante mencionar que o NCM não oferece diretamente esse tipo de opção, uma vez que 
o modelo possui as noções de perspectiva e elo contextualmente visível, além de versões, 
entidades virtuais (nós, âncoras e elos) e linguagens de consulta [SoCR95, RoMS98, 
SoMR98]. A proposta do NCM é que um usuário crie estruturas e elos virtuais com consultas 
que, de acordo com o contexto, determinem o comportamento da apresentação. No entanto, 
entidades virtuais e linguagens de consulta ainda não estão implementadas no modelo, sendo 
previstas como trabalho futuro. Apesar disso, é possível simular as especificações de 
alternativas de apresentação utilizando nós de composição, elos e lista de operações das 
descrições de eventos. 

Em primeiro lugar, um nó de composição é criado contendo nós que correspondem aos 
componentes do elemento switch do SMIL. Associado ao nó de composição, é definido um 
descritor com o atributo attr sobre o qual o teste deve ser feito. Conforme mencionado, o 
valor desse atributo será determinado pelo usuário ou pelo próprio sistema no início da 
apresentação do documento. A Figura 6 descreve a estrutura genérica de uma composição 
para representar alternativas de escolha. A Tabela 6 contém a descrição dos elos contidos na 
figura, estando o atributo attr declarado no evento de atribuição AS. 

Os elos LIN,i, com i ?  [1,n], iniciam a exibição do nó Ni cujo valor vali é igual ao valor do 
atributo attr contido no descritor da composição. Caso nenhum componente satisfaça a 
condição, o elo LOUT será satisfeito e encerrará a exibição de S. O elo LOUT também encerrará 
a exibição de S quando o nó que tenha satisfeito a condição encerrar sua apresentação. O elo 
LEND garante que o término forçado da composição encerra a exibição do componente que 
tiver sido selecionado para ser exibido. 

S

N1 ...

LIN,1

LOUT
LEND

N2 Nn

<switch id =“S”>
   <N1 attr=val1/>
   <N2 attr=val2/>
   …
   <Nn attr=valn/>
</switch>

LIN,2
LIN,n

 
Figura 6 – Estrutura genérica de uma composição que representa alternativas de escolha. 

Elo Eventos de Origem Eventos de Destino Ponto de Encontro 

LIN,i 

(i ?  [1,n]) 

ES: <(S), ?, apresentação> 
AS: <(S), attr, atribuição> 

Ei: <(Ni), ?, apresentação> Condição: <st(ES)=preparado, st(ES)=ocorrendo> ?  
<verdade, at(AS)=vali> 

Ação: inicia(Ei) 

LOUT 
E1: <(N1), ?, apresentação> 
E2: <(N2), ?, apresentação> 
… 
En: <(Nn), ?, apresentação> 
ES: <(S), ?, apresentação> 
AS: <(S), attr, atribuição> 

ES: <(S), ?, apresentação> Condição: (<st(E1)=ocorrendo, st(E1)=preparado> ?  
<verdade, rep(E1)=0>) ?  (<st(E2)=ocorrendo, 
st(E2)=preparado> ?  <verdade, rep(E2)=0>) ?  … ?  
(<st(En)=ocorrendo, st(En)=preparado> ?  <verdade, 
rep(En)=0>) ?  (<st(ES)=preparado, st(ES)=ocorrendo> ?  
(? <verdade, at(AS)=val1> ?  ? <verdade, at(AS)=val2> ?  … 
?  ? <verdade, at(AS)=valn>)) 

Ação: termina(ES) 

LEND 
ES: <(S), ?, apresentação> E1: <(N1), ?, apresentação> 

E2: <(N2), ?, apresentação> 
… 
En: <(Nn), ?, apresentação> 

Condição: <st(ES)=ocorrendo, st(ES)=abortado> ?  
<st(ES)=ocorrendo, st(ES)=preparado> 

Ação: aborta(E1) | aborta(E2) |…| aborta(En) 

Tabela 6 – Descrição dos elos da Figura 6. 



 

Uma questão importante a ser comentada é que alguns atributos previstos na linguagem SMIL 
não podem ser testados da forma apresentada. Esse é o caso, por exemplo, quando elementos 
em um switch testam a banda passante disponível. Para esse tipo de atributo, um nó deve ser 
exibido não só quando o seu valor for igual ao valor definido pelo sistema, mas também 
quando for menor. Além disso, nesse caso, mais de um elo LIN,i poderia ser satisfeito. A 
primeira questão é resolvida simplesmente alterando o operador de comparação nas condições 
dos pontos de encontro dos elos. Já a segunda questão necessita de um atributo adicional para 
identificar o primeiro nó que satisfez a condição e uma programação na lista de operações da 
descrição do evento de apresentação para garantir a ordem das avaliações. Detalhes a respeito 
dessa outra forma de representação assim como uma descrição completa do trabalho de 
conversão de documentos SMIL em documentos NCM podem ser encontrados em [RoSo99]. 

5. Trabalhos Relacionados 

Propostas têm surgido com objetivo de permitir a apresentação de documentos multimídia na 
Web. Uma delas é o HTML+TIME (Timed Interactive Multimedia Extensions for HTML) 
[W3C98b]. Essa proposta busca incorporar funcionalidades do SMIL, não através de uma 
nova linguagem, mas propondo extensões temporais ao HTML, expressas através de novos 
atributos. Assim, qualquer elemento HTML pode ser apresentado em um tempo determinado 
com uma dada duração. O ponto fundamental é que autores de documentos HTML não 
precisariam aprender uma nova sintaxe para especificar informações temporais nas páginas. 
Além de novos atributos, o HTML+TIME também incorpora alguns elementos do SMIL, tais 
como as composições par, seq e switch, que podem ser utilizadas para especificar cenários 
mais complexos. No entanto, além do modelo de tempo proposto ser pouco flexível, essa 
abordagem herda diversas limitações do HTML, podendo ser destacado o fato dos elos serem 
unidirecionais e embutidos no conteúdo dos nós (páginas). Essa principal limitação 
impossibilita, entre outras coisas, o reuso do conteúdo dos nós sem a herança obrigatória das 
relações, a criação de elos em páginas onde não se possui direito de escrita, e saber que elos 
fazem referência a uma determinada página. 

Outra proposta, seguindo a linha do SMIL de definir uma linguagem declarativa para 
especificar apresentações multimídia na Web, é descrita em [RoDu98]. A proposta baseia-se 
em três conceitos: elos temporais para relacionamento entre os objetos (hypertime links), 
bases de tempo e layout dinâmico para sincronização espacial dos objetos. Os elos temporais 
são análogos aos elos hipermídia tradicionais, possuindo uma única âncora de origem e uma 
única âncora de destino. A diferença é que a âncora de origem não necessita de interação do 
usuário para ser ativada, de forma semelhante ao que ocorre com o evento de apresentação 
NCM. O conceito de base de tempo define como um objeto deve ajustar a sua taxa de 
apresentação. Uma base de tempo pode ser compartilhada por diversos objetos, sendo os 
mesmos mantidos sincronizados através de relações mestre-escravo. Com isso, da mesma 
forma que o NCM, o modelo apresenta o conceito de tempo elástico, onde objetos podem ter 
a sua duração calculada de acordo com o ambiente de apresentação e a especificação do autor. 
O layout é um elemento do modelo que contém informações para apresentação espacial dos 
objetos. A fim de tornar indistinta a sincronização temporal e espacial, layouts também são 
considerados objetos. Para dar suporte ao modelo proposto, foi definida uma arquitetura de 
execução e implementado um protótipo utilizando Java e HTML dinâmico. Esse protótipo 
permite apresentar documentos definidos na linguagem estendida utilizando browsers 
convencionais. Essa proposta, assim como o SMIL e o NCM, separa os elos do conteúdo dos 
dados. No entanto, o modelo proposto não possui a idéia de composições, o que impossibilita 
uma autoria estruturada e suporte para reuso. Os elos são sempre da forma 1:1, não podendo 



 

ser especificados relacionamentos que dependam de condições definidas em mais de um 
objeto. O máximo que o modelo permite é definir uma âncora em um nó, com um 
determinado tempo em que a âncora está habilitada. Mudanças de comportamento na 
apresentação dos objetos são previstas para trabalhos futuros. 

O sistema Madeus [JLRS98] para autoria e apresentação de documentos multimídia 
desenvolveu trabalho semelhante ao apresentado neste artigo. Foi implementado suporte para 
importar documentos SMIL para o seu ambiente de autoria e apresentação [Coll98]. Para isso, 
foi construído um parser SMIL e um conversor para mapear uma especificação em linguagem 
SMIL no modelo baseado em restrições (constraints) do Madeus. O modelo conceitual do 
Madeus também oferece composições para estruturação lógica do documento e relações 
temporais e espaciais que podem ser definidas entre os componentes. Entretanto, ele também 
apresenta algumas limitações, pois não oferece relacionamentos n:m e não permite especificar 
mudanças de comportamento durante a apresentação de um objeto. O trabalho apresentado em 
[Coll98] concentrou-se no modelo temporal do SMIL, e não considerou todos os elementos 
SMIL. Por exemplo, as composições switch não são mencionadas. 

6. Considerações finais 

Este trabalho apresentou uma forma de superar as limitações da linguagem SMIL através da 
integração com um outro modelo com maior poder de expressão, o NCM. O exercício de 
representar documentos SMIL utilizando o modelo NCM permitiu refiná- lo em alguns pontos 
que não estavam especificados de uma forma detalhada. Um exemplo disso foi a definição do 
atributo repetições nos eventos e as formas como o mesmo pode ter seu valor iniciado. 

O NCM é o modelo conceitual de dados do sistema HyperProp, que se encontra 
implementado em Java e integrado à Web. Essa integração permitiu oferecer na Web suporte 
para autoria estruturada de documentos, controle de versões, definição de relacionamentos 
para sincronização temporal e espacial, e visualização gráfica de sites utilizando visões de 
olho-de-peixe [RoMS98]. Como resultado do trabalho apresentado neste artigo, foi 
acrescentado ao sistema um tradutor capaz de automaticamente importar documentos SMIL 
para o NCM. Dessa forma, foi possível oferecer as facilidades do NCM a documentos 
originalmente especificados em SMIL. 

Apesar da sintaxe complexa do NCM para a definição de elos, o sistema HyperProp oferece 
uma interface gráfica de alto nível para edição dos documentos. O objetivo do sistema é 
oferecer para autores pouco familiarizados com o modelo uma interface com templates dos 
principais tipos de elos. Para os autores mais experientes, o sistema oferece métodos para 
editar diretamente o ponto de encontro do elo, permitindo especificar relações mais 
complexas. 

Como trabalho futuro, pretende-se utilizar as diferentes semânticas que podem ser atribuídas 
às composições, com o intuito de definir extensões no NCM que permitam uma especificação 
direta das principais facilidades da linguagem SMIL. Um exemplo de extensão seria definir 
no NCM as classes composição paralela e composição seqüencial, que teriam a mesma 
semântica das classes homônimas no SMIL. Essa extensão permitiria gerar documentos SMIL 
a partir de documentos NCM, com a restrição de só ser possível a geração de um subconjunto 
dos documentos NCM, devido às limitações da linguagem SMIL. Entre as funcionalidades do 
NCM que seriam perdidas numa conversão para SMIL, podem ser citadas: os vários tipos de 
estruturação lógica através de composições, a reutilização dos dados e das estruturas de 
apresentação, as definições de relacionamentos mais complexos, as especificações de 
mudanças de comportamento durante a apresentação do documento, a flexibilidade na 



 

especificação do comportamento temporal e o controle de versões. Um outro trabalho previsto 
é a definição de uma DTD (Document Type Definition) XML para dar suporte à especificação 
declarativa de documentos que atendam a essas extensões do NCM, o que originaria uma 
espécie de linguagem X-SMIL (SMIL estendido). O objetivo é que essa nova linguagem 
incorpore facilidades que superem as limitações do SMIL, ao mesmo tempo que conserve sua 
atual simplicidade para definição de apresentações. 
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