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Resumo

Este artigo propõe uma estruturação modular para elaboração de sistemas de
apresentação hipermídia e nesse contexto define um framework adaptável para
auxiliar no desenvolvimento das ferramentas de exibição dos componentes de um
hiperdocumento. A interface especificada para a troca de mensagens entre o
elemento responsável pelo controle da apresentação (o formatador) e as
ferramentas possibilita o controle, de uma maneira simples, dos relacionamentos de
sincronização temporal e espacial entre objetos e entre regiões internas a esses
objetos. Essa facilidade permite que ferramentas distintas funcionem de uma forma
integrada na exibição de um documento hipermídia. O modelo também prevê que
exibidores de mídia existentes sejam incorporados pelo sistema de apresentação
através de módulos adaptadores. O trabalho descreve a implementação de um
conjunto de adaptadores para exibidores JMF (Java Media Framework), que serviu
para validar a proposta e identificar aspectos que podem ser reutilizados na
implementação de novas ferramentas de exibição. Por fim, cabe mencionar que o
framework proposto independe da semântica do modelo conceitual de apresentação
utilizado pelas ferramentas de exibição e pelo formatador.

Abstract

This paper proposes a modular organization for hypermedia presentation systems.
In this context, an adaptable framework is defined for helping the design of
hyperdocument presentation tools. An interface for exchanging messages between
the document execution controller (formatter) and presentation tools is specified.
This interface allows a simple control of temporal and spatial synchronization
relationships among objects and internal regions of objects, independently of the
presentation tool playing these objects. This facility allows different presentation
tools to cooperate among themselves. The model also foresees the incorporation of
existent media players into hypermedia presentation systems through the design of
adapter modules. As an example, this paper also describes the implementation of
adapters for Java Media Framework (JMF) players. This implementation is used for
validating our proposal and identifying common aspects that can be reused in new
presentation tool implementations. Finally, it is important to mention that the
framework proposed is independent of the hypermedia conceptual model semantics
considered by presentation tools and formatters.



1. Introdução

Sistemas para a apresentação de documentos hipermídia consistem em aplicações capazes de
exibir objetos de diferentes tipos de mídia, buscando garantir que os relacionamentos entre
esses objetos, especificados pelo autor, sejam obedecidos. Uma maneira modular de
desenvolver tais sistemas é separar as ferramentas responsáveis pela exibição do conteúdo dos
objetos de mídia do elemento encarregado do controle propriamente dito da apresentação do
documento, usualmente denominado formatador hipermídia [BuZe93, SoRM00].

Essa separação pode ser importante, principalmente, em sistemas de apresentação hipermídia
cujos documentos são baseados em modelos com um rico poder de expressão, tais como o
modelo do sistema Madeus [Jour98], a linguagem SMIL [SMIL01] e o NCM [SoCR95]. Por
exemplo, Madeus e NCM permitem especificar a duração de seus objetos de uma maneira
flexível, oferecendo suporte para uma computação elástica dos tempos de apresentação
[BMRS00, SaLR99]. O NCM e a linguagem SMIL permitem também definir documentos
cuja forma de apresentação depende tanto das características da plataforma em que o
documento estiver sendo exibido (p. ex.: banda passante disponível, dispositivos de saída,
etc.), como do perfil e das preferências do usuário leitor do documento (p. ex.: nível de
conhecimento, idioma, etc.). Na maioria das vezes, a adaptação do documento exige a
implementação de algoritmos complexos que requerem uma visão global da apresentação,
justificando a existência de um elemento, diferente das ferramentas de exibição, responsável
por reunir essas funções. Além da computação elástica e da escolha da melhor opção de
apresentação, a pré-busca do conteúdo dos objetos, a verificação de prováveis inconsistências,
a avaliação das relações (elos) e o escalonamento das ações a serem executadas são outros
exemplos de tarefas adequadas aos formatadores hipermídia.

De um modo geral, a interface entre ferramentas de exibição e formatadores deve padronizar a
maneira como as ferramentas notificam ao formatador certas ocorrências durante a
apresentação dos objetos, como por exemplo, que a exibição de uma determinada região do
conteúdo (âncora) de um objeto se encerrou, que uma âncora foi selecionada pelo usuário,
que a posição do objeto na tela se modificou, etc. Além disso, a interface deve especificar
como o formatador pode solicitar às ferramentas as ações a serem executadas sobre os
objetos, tais como, iniciar a exibição de um conteúdo, suspender a exibição, alterar a taxa de
apresentação, modificar o volume do som, etc.

Especificando-se uma interface padrão para essa troca de mensagens, dois resultados
importantes podem ser obtidos. Em primeiro lugar, propicia-se uma interoperabilidade para os
projetistas de ferramentas, assim como de formatadores, que podem trabalhar de uma maneira
independente. O segundo benefício é o oferecimento de um suporte para a implementação de
relacionamentos de apresentação, tais como elos hipermídia e de sincronização, entre objetos
exibidos em diferentes ferramentas de exibição.

A Figura 1 esquematiza a proposta modular para desenvolver sistemas de apresentação
hipermídia. Evidentemente, pode ser interessante incorporar ao sistema exibidores de mídia
que ofereçam uma interface própria que não siga o padrão de interface esperado pelo
formatador. Nesses casos, se for possível, a alternativa é desenvolver módulos capazes de
efetuar a adaptação entre as interfaces. A ferramenta de exibição passaria então a ser
composta de um adaptador e um elemento exibidor.
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Figura 1 – Estruturação modular de sistemas de apresentação hipermídia

Este artigo propõe um framework para o desenvolvimento de sistemas de apresentação
hipermídia. O objetivo principal do trabalho é especificar uma interface que permita ao
formatador controlar, de uma maneira simples, relacionamentos de sincronização temporal e
espacial entre objetos de um hiperdocumento, independente da ferramenta que os exibe. No
entanto, é importante salientar que não serão abordadas as questões internas relativas ao
desenvolvimento de formatadores, podendo algumas delas ser encontradas em [BMRS00,
BuZe93, SaLR99].

O framework apresentado neste trabalho visa também ser adaptável. Novos tipos de ações e
de eventos podem ser incorporados ao sistema de apresentação, a partir de simples extensões
à sua estrutura básica. Além disso, o framework independe da semântica do modelo
conceitual de apresentação utilizado pelas ferramentas de exibição e pelo formatador,
podendo a mesma residir na implementação desses elementos sem a necessidade de
modificações na estrutura principal do framework.

Algumas das idéias aqui descritas estão presentes no Java Media Framework (JMF), proposto
pela Sun [Sun99]. Esse framework oferece um ponto de partida para a implementação de
exibidores de mídia contínua, já existindo disponíveis diversos desses exibidores que realizam
a decodificação de vários formatos de áudio e vídeo. No entanto, alguns aspectos importantes
da interface oferecida por esses exibidores não são ideais para ferramentas de exibição
hipermídia. Por essa razão, foram desenvolvidos adaptadores para os exibidores JMF, como
exemplos de aplicação do framework. A implementação desses adaptadores serviu assim para
validar a proposta deste trabalho, apontar aspectos que poderiam ser melhorados na API do
JMF e identificar elementos presentes no framework da Sun que poderiam ser reutilizados na
implementação de outras ferramentas de exibição.

O artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 descreve, de uma forma genérica, as
principais características que usualmente são encontradas em modelos de documentos
hipermídia, importantes para o projeto dos formatadores e ferramentas de exibição. A Seção 3
apresenta o framework para desenvolvimento e integração de ferramentas e formatadores. A
Seção 4 descreve a instanciação do framework, destacando o seu mapeamento para o JMF. A
Seção 5 aborda trabalhos relacionados, enquanto a Seção 6 tece as considerações finais e
comenta as perspectivas de trabalhos futuros.



2. Documentos hipermídia com relações de sincronização

De um modo geral, modelos hipermídia definem os documentos como contendo um conjunto
de elementos básicos, os objeto de dados (ou nós), e um conjunto de relacionamentos entre os
elementos básicos, normalmente implementados através de elos ou composições1.

O principal atributo do objeto de dados é o seu conteúdo, que normalmente é expresso através
de uma referência para os dados propriamente ditos (URI de um arquivo, por exemplo), mas
que também pode estar inteiramente contido no próprio nó. Um objeto de dados pode
representar tanto um objeto atômico como um objeto composto. Um objeto atômico muitas
vezes é denominado objeto de mídia, sendo especializado em subclasses como texto, imagem,
áudio e vídeo. Um objeto composto, também chamado de composição, permite agrupar
diferentes objetos de mídia, ou mesmo outros objetos compostos, recursivamente, oferecendo
suporte para uma especificação estruturada dos documentos.

É importante notar que a apresentação de uma composição pode possuir diferentes propósitos
[SoRM00]. Quando a composição é utilizada com o intuito de definir relacionamentos de
apresentação, é comum que a ação de exibir uma composição ocasione, na realidade, a
exibição dos seus componentes com a semântica do relacionamento embutido no nó
composto. Tome como exemplo a composição paralela definida nas linguagens SMIL
[SMIL01] e NCL [Rodr01]. Exibir uma composição desse tipo significa exibir todos os seus
componentes em paralelo, e não o nó de composição propriamente dito. Porém, pode ser que
o usuário queira utilizar composições para estruturar logicamente o documento, sem impor
uma semântica de apresentação. Os nós de contexto da linguagem NCL, por exemplo,
poderiam ser utilizados com esse propósito. Nesse caso, exibir a composição significa
visualizá-la como um outro objeto de dados qualquer do documento, apresentando a estrutura
lógica dos objetos e relacionamentos nela contidos.

Uma característica importante em modelos de documentos hipermídia é a maneira como os
parâmetros de apresentação dos objetos de dados, como duração, posição na tela, cor de fundo
e ferramenta de exibição são especificados. Em alguns modelos, essas informações são
armazenadas em entidades específicas, separadas da estrutura lógica e do conteúdo do
documento. Isso permite que um mesmo padrão de apresentação seja aplicado a vários objetos
de dados, e que um mesmo objeto seja exibido com diferentes características, oferecendo uma
interessante forma de reutilização. Neste trabalho, denominamos descritor a entidade
responsável por conter as informações para apresentação de um objeto de dados.

Permitir que o autor do documento especifique, ao invés de um único descritor, uma lista de
alternativas com parâmetros de escolha, torna possível ao formatador selecionar o descritor
mais adequado para cada objeto de dados a ser exibido. Com isso, a apresentação do
documento pode ser adaptada em função das preferências, objetivos e conhecimento do
usuário e das características da plataforma em que estiver sendo exibido. Outra flexibilidade
interessante é permitir que os descritores sejam escolhidos em função da navegação do
usuário, estando definidos não apenas como atributos dos objetos de dados, mas também
como atributos dos relacionamentos utilizados para alcançar e exibir os objetos. Da agregação
de um objeto de dados e um descritor resulta o objeto a ser entregue pelo formatador à
ferramenta de exibição, neste trabalho chamado de objeto de representação.

                                                
1 Em documentos SMIL, as composições paralela e seqüencial são exemplos de composições que definem
relacionamentos de apresentação entre os seus componentes.



A forma como os relacionamentos, principalmente os definidos por elos, são definidos traz
conseqüências importantes para o modelo hipermídia. Documentos HTML, por exemplo,
possuem os elos embutidos no conteúdo, o que gera limitações significativas [Ande97,
BoSc99, Rodr01]. Dessa forma, diversas propostas de modelos hipermídia seguem a idéia de
separar os relacionamentos do conteúdo dos objetos [Ande97, CRHH95, DeMO01, SMIL01,
SoCR95]. Os elos passam então a ser definidos como entidades de primeira ordem dos
modelos, especificando relacionamentos entre eventos associados aos objetos de
representação.

Um evento especifica uma ocorrência no tempo resultante de alguma ação sobre sobre um
atributo ou sobre uma região do conteúdo (âncora) de um objeto de representação2. Exemplos
comuns de eventos são: a seleção de uma âncora pelo usuário (evento de seleção); a exibição
de uma âncora (evento de apresentação); e a mudança no valor de um atributo do objeto de
representação (evento de atribuição). A noção exata de região do conteúdo é dependente do
tipo de objeto de dados. Em um áudio, por exemplo, a mesma pode ser especificada como um
conjunto de amostras, enquanto em um texto, como um conjunto de caracteres.

Eventos possuem estados, e são esses estados, ou transições no valor desses estados, que
servem como base na definição dos relacionamentos. Tome como exemplo a definição de um
evento de apresentação, cuja máquina de estados é apresentada na Figura 2. Inicialmente, ele
se encontra no estado dormindo. O evento passa para o estado preparando e nele permanece
enquanto estiver sendo executado algum procedimento de prefetch de suas unidades de
informação. Ao final do procedimento, o evento assume o estado preparado. Ao iniciar a
apresentação de suas unidades de informação, o evento entra no estado ocorrendo. Se a
exibição for temporariamente suspensa, o evento vai para o estado suspenso e no mesmo
permanece enquanto a situação durar. Quando a apresentação de um evento é interrompida
abruptamente, o evento passa para o estado abortado e automaticamente volta ao estado
preparado. O estado de um evento de apresentação pode mudar de ocorrendo para preparado
em duas circunstâncias: como conseqüência do término da duração da exibição, ou devido a
uma ação que force o encerramento da exibição. A duração de um evento pode ser intrínseca
ao elemento que está sendo apresentado ou especificada pelo autor, de preferência como um
atributo do descritor associado ao objeto de dados.

Cabem aqui duas observações relacionadas à definição apresentada para a máquina de
estados. A primeira é que existe uma máquina de estados para cada evento do objeto de
representação, e não apenas para cada objeto de representação como um todo. A outra
observação é que, dependendo do modelo hipermídia, nem todos os eventos possuem
máquinas de estados tão granulares como a definida na Figura 2. Em documentos SMIL, por
exemplo, os eventos de apresentação restringem-se aos estados preparado, ocorrendo e
suspenso. Como outro exemplo, os eventos de seleção em quase todos os modelos restringem-
se aos estados preparado e ocorrendo.

Os relacionamentos de apresentação em documentos hipermídia podem ser, basicamente, de
dois tipos: de restrição ou causais. Os relacionamentos de restrição definem regras que
devem ser respeitadas durante a execução do documento (p. ex.: se dois objetos estiverem
sendo apresentados em paralelo, eles devem terminar suas exibições ao mesmo tempo, sem
que haja cortes). Pode ser que um formatador implemente algoritmos para ajustar a

                                                
2 O conjunto de atributos de um objeto de representação é a união dos conjuntos de atributos do seu objeto de
dados e do seu descritor. O conteúdo de um objeto de representação pode ser o próprio conteúdo do seu objeto
de dados.



apresentação e satisfazer as restrições, antes que a apresentação do documento seja iniciada
(em uma fase de compilação). No entanto, para satisfazer as restrições e tratar ocorrências
imprevisíveis na apresentação, como atrasos no sistema de comunicação e a própria
interatividade do usuário, pode ser necessário que o formatador interaja com as ferramentas
de exibição durante a execução. Por exemplo, ele pode enviar comandos para que uma
ferramenta modifique a taxa de apresentação do conteúdo.

dormindo preparando preparado ocorrendo suspenso

abortado

prepara

aborta

salva
descarta

fim da 
preparação

aborta
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inicia
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Figura 2 – Máquina de estados de eventos hipermídia

Os relacionamentos causais especificam condições sobre eventos (normalmente sobre seus
estados ou transições nesses estados), que, quando satisfeitas, devem disparar ações sobre
outros (às vezes até os mesmos) eventos especificados no documento. São justamente essas
ações que irão ocasionar novas transições nas máquinas de estados dos eventos. A seguir são
ilustrados alguns exemplos de relacionamentos hipermídia que podem ser especificados
utilizando os conceitos definidos nesta seção.

Exemplo 1: Suponha um vídeo V1 e um áudio A1 contidos em um documento, onde se deseja
que o áudio seja exibido apenas durante um determinado trecho do vídeo, identificado por um
evento de apresentação ev1. Considere que ea1 é o evento de apresentação que corresponde à
exibição de todo o objeto A1. A Figura 3 ilustra a sincronização esperada e como a mesma
seria especificada utilizando elos causais.

V1

A1

L1

L2

ev1
ea1

Elo Expressão do Relacionamento

L1 ev1(preparado, ocorrendo) => inicia(ea1)

L2 ev1(ocorrendo, preparado) => termina(ea1)

Figura 3 – Sincronização temporal através de elos causais

Exemplo 2: Seja uma composição seqüencial com dois vídeos, V1 e V2, que devem ser
exibidos nessa ordem. Os eventos ev1 e ev2 correspondem à apresentação de todo o conteúdo
de cada um dos objetos, respectivamente. A Figura 4 ilustra a composição e como o
relacionamento entre seus componentes seria expresso por uma causalidade entre eventos.

V1
V2

SEQ1

Composição Expressão do Relacionamento

SEQ1 ev1(ocorrendo, preparado) => inicia(ev2)

Figura 4 – Sincronização temporal através de composição



Exemplo 3: Sejam dois objetos de dados: uma imagem I1 do mapa do Brasil e um texto T1
com informações sobre o estado do Rio de Janeiro. Deseja-se que, quando o usuário
selecionar com o mouse o estado do Rio de Janeiro em I1, seja apresentado T1 ao lado da
imagem, com largura de 150 pixels e altura de 200 pixels. Esse relacionamento pode ser
especificado entre um evento de seleção ei1, definido em I1 sobre a região do Rio de Janeiro, e
o evento de apresentação et1, correspondendo à exibição de T1. As características espaciais da
apresentação podem ser definidas em um descritor associado ao destino do relacionamento. A
Figura 5 ilustra o relacionamento descrito e a especificação do elo.

ei1

I1

O Estado  do
Rio de Janeiro

T1

200  pixels

150  pixels

seleção

Elo Expressão do Relacionamento

L1 ei1(preparado, ocorrendo) => inicia(et1)

Figura 5 – Sincronização espacial e temporal através de elo causal

Sendo assim, para que os relacionamentos especificados em um documento hipermídia sejam
respeitados durante a apresentação, deverá existir uma interface bem definida para troca de
mensagens entre o formatador e as ferramentas responsáveis pela exibição dos objetos. A
próxima seção propõe um framework para padronizar essa integração.

3. Framework para sistemas de apresentação hipermídia

As ferramentas de exibição são responsáveis pela apresentação de cada um dos objetos de
representação que compõem o documento. Em geral, cada ferramenta fornece para o usuário
uma região para apresentação do componente visual da mídia (se for uma mídia visível) e
outra região para acomodar o componente de controle da apresentação, conforme
exemplificado na Figura 6. O componente de controle normalmente possui elementos (botões,
por exemplo) que permitem efetuar ações sobre o objeto sendo exibido. Ações comuns em
objetos de mídia contínua são iniciar, encerrar, suspender e reassumir a exibição.

Figura 6 – Exemplos de interfaces visuais de ferramentas de exibição

A ferramenta de exibição em um sistema hipermídia desempenha duas funções fundamentais:
executar as ações solicitadas pelo formatador e sinalizar a ocorrência de transições no estado



dos eventos durante a apresentação. Conforme mencionado, a interface para troca de
mensagens entre formatadores e ferramentas, proposta nesta seção, tem o intuito de permitir
um desenvolvimento independente desses elementos e de oferecer um ambiente integrado
para exibição do conteúdo dos objetos. Optou-se por descrever o framework através de uma
modelagem orientada a objetos, seguindo a notação UML [RuJB99]. Dessa forma, o diagrama
da Figura 7 ilustra as principais informações das interfaces e classes mais importantes para o
projeto de ferramentas de exibição integradas a formatadores hipermídia.

Toda ferramenta de exibição deve implementar a interface HF_PresentationTool, onde são
definidos os métodos básicos oferecidos para o formatador. O método initialize recebe, como
parâmetros, o objeto de representação a ser exibido e a lista dos eventos que devem ser
monitorados3. Cabe à ferramenta extrair dos eventos as regiões correspondentes no conteúdo
do objeto (as âncoras), para efetuar o controle das máquinas de estados dos eventos. Os
métodos prepare, start, stop, pause, resume e abort recebem, como parâmetro, um evento de
apresentação contido na lista de eventos passada na inicialização da ferramenta. Esses serão
os principais métodos chamados pelo formatador, que durante a apresentação de um
documento irão causar transições nas máquinas de estados dos eventos.

SelectionEvent
select()

PresentationEvent

duration : Duration

prepare()
start()
stop()
pause()
resume()
abort()

AttributionEvent
assign(Object value)

Observable
notifyObservers()
addObserver(Observer obs)
deleteObserver(Observer obs)

Observer
update()

observes

Event

state : State

changeState(State new_state)
getAnchor()

RepresentationObject
data_object : DataObject
descriptor : Descriptor

getDataObject()
getDescriptor()

HF_PresentationTool
initialize(RepresentationObject ro, List events)
prepare(PresentationEvent evt)
start(PresentationEvent evt)
stop(PresentationEvent evt)
pause(PresentationEvent evt)
resume(PresentationEvent evt)
abort(PresentationEvent evt)
changeState(Event evt, State new_state)
setAttributeValue(Event evt, Object new_value)
getAttributeValue(Event evt)

<<Interface>>
controls

presents

HF_Formatter

Figura 7 – Hierarquia de classes para integração das ferramentas de exibição

De um modo geral, sempre que um novo objeto de representação tiver que ser exibido, o
formatador irá instanciar um objeto que implemente HF_PresentationTool e chamar o método
initialize, passando os parâmetros necessários. Em seguida, o formatador irá chamar o método
prepare, na maioria das vezes passando como parâmetro o evento de apresentação do
conteúdo do objeto como um todo. Nesse momento, é interessante que a ferramenta cuide de
buscar e armazenar as unidades de informação do conteúdo que garantam o início da
apresentação quando o método start for invocado. Por exemplo, no caso do objeto de
representação ser um vídeo, a ferramenta irá buscar os seus primeiros quadros.

                                                
3 A exibição do objeto como um todo é um caso particular de evento de apresentação normalmente presente em
toda lista de eventos.



Os métodos setAttributeValue e getAttributeValue permitem que o formatador interaja com as
ferramentas de exibição, modificando e consultando, respectivamente, os valores de seus
atributos. Supondo que a ferramenta controle a apresentação de uma mídia contínua, uma
importante utilidade do método setAttributeValue é permitir que o formatador aumente ou
diminua a taxa de apresentação do conteúdo, para tentar garantir que as relações de restrição
especificadas pelo autor sejam respeitadas.

Como pode ser observado, do formatador para as ferramentas de exibição, o mecanismo de
comunicação é bastante simples. O importante é que cada ferramenta seja capaz de interpretar
as informações contidas nos objetos de representação e nos eventos, como por exemplo o
conteúdo do objeto, a posição na tela para apresentação, a região do conteúdo a que
corresponde cada um dos eventos e o tipo de cada evento (apresentação, seleção, etc.).

No sentido inverso, ou seja, das ferramentas de exibição para o formatador, a comunicação é
baseada nas classes Observer e Observable, que seguem o design pattern Observer
[GHJV95]. Esse design pattern especifica que todo objeto observável (objeto da classe
Observable), quando tem seu estado modificado, sinaliza essa mudança para todos os objetos
que tenham se registrado como seus observadores (objetos da classe ou de subclasses de
Observer). Essa sinalização é percebida por um observador através da chamada ao seu
método update. Dessa forma, o formatador deve funcionar como um observador dos eventos,
sendo notificado sempre que qualquer evento no documento tenha seu estado modificado.
Quando uma notificação dessas ocorre, o formatador dispara as ações de todos os
relacionamentos causais cujas condições tenham sido satisfeitas. Por exemplo, considere o
vídeo V1 contido na composição seqüencial do Exemplo 2 (Seção 2). Quando sua exibição
terminasse, o evento de apresentação correspondente mudaria do estado ocorrendo para
preparado, o que ocasionaria uma notificação para o formatador. O formatador, por sua vez,
perceberia que a condição do relacionamento definido pela composição estaria satisfeita e
iniciaria a exibição de V2. Se o formatador implementar algoritmos para ajuste nas durações
dos objetos em tempo de execução [SaLR99], ou seja, durante a apresentação do documento,
o formatador também deverá se registrar como um observador dos eventos contidos nos
relacionamentos de restrição.

O framework apresentado nesta seção é independente da semântica do modelo hipermídia em
que o formatador e as ferramentas de exibição se baseiam, podendo ser facilmente adaptado
para modelos específicos. Em primeiro lugar, extensões podem ser feitas através da definição
de novas classes de eventos. Por exemplo, pode ser criada uma classe de evento para tratar a
passagem do mouse sobre uma âncora (mouse over) ou para lidar com animações de objetos.
Para que um novo tipo de evento seja incluído, basta que a ferramenta saiba reconhecer a sua
semântica e o funcionamento da sua máquina de estados, porém nenhuma alteração precisa
ser feita na estrutura apresentada na Figura 7. Além disso, outra flexibilidade é que
modificações podem ser feitas nas máquinas de estados dos eventos, também sem refletir em
mudanças no diagrama de classes proposto. O método changeState, tanto na classe Event
como na interface HF_PresentationTool, permite que novos estados e transições sejam
definidos sem que sejam necessárias alterações nesses elementos. Evidentemente, a
implementação da ferramenta que for efetivamente controlar a exibição do objeto e de seus
eventos precisará conhecer essa nova máquina de estados.

4. Instanciação do framework para exibidores JMF

Com o intuito de validar o framework proposto, foram implementadas (em Java) e integradas
ao formatador do sistema HyperProp [SoRM00] as ferramentas de exibição para os principais
tipos de mídia (texto, imagem estática, áudio e vídeo) [Rodr00]. O formatador HyperProp



reconhece documentos hipermídia descritos em uma representação que siga tanto o modelo
NCM [SoCR95] como as linguagens NCL [Rodr01] e SMIL [SMIL01]. Devido ao grande
número de implementações disponíveis para exibição de mídias contínuas com base no JMF e
à sua semelhança com a proposta deste trabalho, optou-se por utilizar esses exibidores em
uma instanciação do modelo proposto neste trabalho. Essa escolha permitiu também
identificar aspectos interessantes que podem ser reutilizados em futuras implementações de
ferramentas de exibição. Esta seção concentra-se projeto das ferramentas de exibição de mídia
contínua e, em particular, nas conversões feitas entre as interfaces dos dois frameworks.

Conforme pode ser observado no diagrama de classes da Figura 8, as ferramentas de exibição
de mídias discretas, HF_TextPresentationTool e HF_ImagePresentationTool, implementam
diretamente a interface HF_PresentationTool, apresentada na seção anterior. Para as mídias
contínuas, a interface padronizada não foi diretamente implementada pelas ferramentas,
modeladas pelas classes HF_JmfAudioPresentationTool e HF_JmfVideoPresentationTool.
Como essas ferramentas utilizam os próprios exibidores JMF (os players JMF), foi necessário
desenvolver adaptadores específicos para cada uma delas (HF_JmfAudioPlayerAdapter e
HF_JmfVideoPlayerAdapter). Essas classes de adaptadores JMF herdam de uma mesma
classe, denominada HF_JmfPlayerAdapter, onde são reunidas as características comuns aos
adaptadores para esses tipos de exibidores. É justamente essa superclasse de adaptadores que
implementa a interface HF_PresentationTool.

HF_TextPresentationToolHF_ImagePresentationTool

MediaPlayer

ControllerListener
controllerUpdate()

<<Interface>>

Controller

addControllerListener()
realize()
prefetch()
stop()
setMediaTime()
setStopTime()
deallocate()
close()

<<Interface>>

observes

HF_PresentationTool
<<Interface>>

HF_JMFAudioPresentationTool

HF_JmfAudioPlayerAdapter

HF_JMFVideoPresentationTool

HF_JmfVideoPlayerAdapter

Player

start()

<<Interface>>

HF_AdjustableEventMonitor

event_table : Table
granularity : long
sleep_factor : float

HF_JmfPlayerAdapter

HF_FixedEventMonitor
event_table : Table

Figura 8 - Diagrama de classes das ferramentas de exibição

Na figura, as classes e interfaces com fundo branco fazem parte do framework da Sun. A
interface Player é implementada pelos exibidores JMF (classes que herdam de MediaPlayer).
A função de um Player é processar um fluxo de dados de uma mídia contínua e apresentá-lo
nos dispositivos de saída, eventualmente oferecendo alguns componentes gráficos para
permitir que o usuário interaja com a apresentação. Todo Player (exibidor JMF) estende a
interface Controller. Um Controller define uma máquina de estados, ilustrada na Figura 9,
que descreve o funcionamento do exibidor JMF, e por conseqüência, o evento de apresentação
do objeto de mídia (como um todo) sendo exibido. Transições na máquina de estados são
notificadas para aqueles que tenham se registrado como observadores do exibidor JMF,
através da chamada ao método addControllerListener. Todo observador deve ser instância de



uma classe que implemente a interface ControllerListener, pois as notificações ocorrem
através de chamadas ao método controllerUpdate. Dessa forma, a classe
HF_JmfPlayerAdapter implementa a interface ControllerListener, já que, como um
adaptador, ela necessita monitorar o estado do exibidor JMF.

Quando um exibidor JMF é criado, ele se encontra no estado unrealized. Ao ser chamado o
método realize, o exibidor passa para o estado realizing, iniciando o processo de verificação e
alocação de alguns dos recursos necessários. Ao final desse processo, seu estado torna-se
realized, onde já possui informação sobre o tipo de mídia que irá apresentar. O método
prefetch leva o exibidor para o estado prefetching, onde é iniciado o processo de
carregamento do conteúdo a ser apresentado. Ao passar para o estado prefetched, o exibidor
está pronto para iniciar a apresentação da mídia. No momento em que o método start é
invocado, o exibidor passa para o estado started, quando efetivamente começa a apresentação.
Um exibidor JMF no estado started retorna ao estado prefetched quando o método stop é
chamado, quando atinge o fim da apresentação ou quando a transmissão dos dados é
interrompida. Além de notificar as transições em seus estados, um exibidor também notifica
seus observadores quando ocorrem alterações em seus atributos, como por exemplo duração e
taxa de exibição, e quando é destruído.

Além dos métodos que geram transições na máquina de estados (realize, prefetch, start e
stop), o exibidor JMF oferece outros dois importantes métodos: setMediaTime, que permite
alterar a posição corrente no fluxo da mídia, e setStopTime, que possibilita estabelecer a
posição no fluxo da mídia onde a apresentação será interrompida4.

Unrealized Realizing Realized Prefetching Prefetched Started

realize RealizeCompleteEvent prefetch PrefetchCompleteEvent start

stop
StopEvent

deallocate
setMediaTime

deallocate

Figura 9 – Máquina de estados de um exibidor JMF

Como pode ser percebido, existe bastante semelhança entre a máquina de estados dos eventos
de apresentação (Figura 2) e a máquina de estados de um exibidor JMF (Figura 9).
Conseqüentemente, são também similares os métodos oferecidos pelas interfaces
HF_PresentationTool e Controller. Há, porém, uma importante distinção entre os conjuntos
de métodos. Em HF_PresentationTool, uma maior granularidade é oferecida em sua interface,
pois o método recebe como parâmetro o evento do objeto de representação no qual a ação
deve ser efetivamente aplicada. A razão dessa maior granularidade é a existência de uma
máquina de estados para cada evento do objeto de representação. De uma forma mais
limitada, a interface dos exibidores JMF só permite aplicar o método ao objeto como um todo,
existindo assim uma única máquina de estados. Sendo assim, como uma de suas funções, cabe
aos adaptadores JMF efetuar a conversão entre os métodos oferecidos pelas duas interfaces,
conforme resumido na Tabela 1.

                                                
4 Os métodos setMediaTime , setStopTime  e stop são, na realidade, definidos na interface Clock , da qual deriva a
interface Controller. Porém, essa e algumas outras interfaces e classes do JMF foram omitidas para que os
diagramas não ficassem sobrecarregados.



Métodos de HF_PresentationTool Métodos correspondentes para o exibidor  JMF

initialize(rep_obj, event_list) realize()

prepare(E) setMediaTime(Ti) + setStopTime(Tf) + prefetch()

start(E) start()

stop(E) stop() + deallocate()  + close()

pause(E) stop()

resume(E) start()

abort(E) stop() + deallocate()  + close()

Ti = instante de início da apresentação de E, Tf = instante de término da apresentação de E

Tabela 1 – Mapeamento entre ações solicitadas pelo formatador e os métodos
invocados no exibidor JMF

A inicialização do adaptador reflete na preparação inicial do exibidor JMF, representada pela
chamada ao seu método realize. A ação prepare resulta na chamada a três métodos do
exibidor. O método setMediaTime estabelece a posição no fluxo de mídia onde a apresentação
será iniciada, correspondente ao instante de início do evento passado como parâmetro. O
método setStopTime especifica a posição de término da apresentação. Se o evento for o objeto
inteiro e a duração não estiver explicitada, o método setStopTime não é chamado, de modo
que a apresentação seja conduzida até o seu término natural ou até que seja interrompida.
Após a definição das posições de início e fim da apresentação, o método prefetch é acionado
para disparar a busca do conteúdo. A ação start causa uma chamada ao método start do
exibidor JMF, enquanto a ação stop gera uma chamada ao método stop do exibidor, seguida
da liberação dos recursos por ele utilizados. A ação pause gera, simplesmente, uma chamada
ao método stop do exibidor, sem alterar o ponto de exibição corrente. Por sua vez, a ação
resume reinicia a exibição a partir do ponto onde ela foi interrompida, através de uma nova
chamada ao método start do exibidor JMF. A ação abort finaliza a apresentação, liberando os
recursos ocupados pelo exibidor, de forma semelhante ao que ocorre como resultado da ação
stop.

Outra função importante do adaptador consiste em receber as notificações geradas pelo
exibidor JMF e efetuar a tradução para o modelo de máquinas de estados de eventos utilizado
pelo formatador. Os principais tipos de notificação gerados pelos exibidores JMF são: final do
carregamento do conteúdo necessário para iniciar a exibição (PrefetchCompleteEvent); início
da exibição (StartEvent ); suspensão da exibição por chamada explícita ao exibidor
(StopByRequestEvent); final da exibição por alcance do tempo de término previamente
estabelecido (StopAtTimeEvent); final da exibição por término natural (EndOfMediaEvent); e
destruição do exibidor (ControllerClosedEvent). A Tabela 2 apresenta o mapeamento dos
diferentes tipos de sinalizações dos exibidores JMF para as transições correspondentes na
máquina de estados do evento de apresentação.



Sinalizações do exibidor JMF Transições no estado do evento de apresentação

PrefetchCompleteEvent preparando à preparado

StartEvent preparado | suspenso à ocorrendo

StopByRequestEvent

  em resposta ao método stop

  em resposta ao método pause

  em resposta ao método abort

ocorrendo | suspenso à preparado

ocorrendo à suspenso

ocorrendo | suspenso à abortado à preparado

StopAtTimeEvent ocorrendo à preparado

EndOfMediaEvent ocorrendo à preparado

ControllerClosedEvent ocorrendo | suspenso à abortado à preparado

Tabela 2 – Mapeamento entre notificações do exibidor JMF e transições de estado do
evento de apresentação

4.1. Monitorando os eventos de apresentação

Enquanto um evento de apresentação, definido por um intervalo temporal I, permanece no
estado ocorrendo, outros eventos de apresentação do mesmo objeto, definidos em
subintervalos de I, podem ocorrer também. Uma funcionalidade que deve estar presente nas
ferramentas de exibição de mídias contínuas é a capacidade de sinalizar o início e o fim da
exibição de todos os eventos de apresentação (internos ou externos) que venham a ocorrer na
exibição de um objeto. Isso permite definir relações de sincronização entre sub-regiões
temporais dos objetos de mídia, conforme ilustrado no Exemplo 1 da Seção 2. Nesse exemplo,
a apresentação do vídeo V1 como um todo poderia corresponder ao evento externo, enquanto
ev1 corresponderia a um evento interno. Entretanto, essa funcionalidade, que é oferecida de
uma forma simples pela interface proposta neste artigo, não é obtida de forma trivial através
da API dos exibidores JMF. Sendo assim, efetuar essa adaptação constitui-se em uma tarefa
importante para a classe HF_JmfPlayerAdapter. De fato, é essa adaptação que permitirá
transformar a máquina de estados única do JMF nas várias máquinas de estados da
apresentação de um objeto de representação.

Quando iniciado, o adaptador recebe a lista de eventos que possivelmente terão suas exibições
controladas. A maneira como são especificados os tempos que delimitam o intervalo da região
de um evento de apresentação pode variar, e é importante que seja tratada pelo adaptador. Os
delimitadores da região podem definir explicitamente unidades de tempo medidas em relação
ao início da apresentação do objeto como um todo, sem levar em consideração variações na
taxa de exibição da mídia (eventos fixos). Nesse caso, o adaptador precisa guiar-se apenas
pelo relógio do sistema (relógio da máquina em que estiver executando). De uma outra forma,
as extremidades da região temporal podem estar associadas a unidades de informação
específicas do conteúdo, como por exemplo quadros de um vídeo ou amostras de um áudio
(eventos ajustáveis). Nesse modo de definição, o adaptador deve ter um controle exato sobre a
taxa de apresentação da mídia, pois variações devem refletir em atualizações nos instantes de
delimitação do intervalo temporal que o evento especifica.

Para auxiliar no controle dos eventos de apresentação, o adaptador HF_JmfPlayerAdapter
possui dois monitores. O monitor não ajustável (HF_FixedEventMonitor) auxilia no controle
dos eventos fixos do objeto, enquanto o monitor ajustável (HF_AdjustableEventMonitor)
controla os eventos ajustáveis. Ambos os monitores constróem tabelas com registros que
contêm as seguintes informações: a identificação do evento, o tipo da transição (início ou fim
da apresentação da região em questão), o instante de tempo esperado para que a transição



aconteça e se a transição está ou não habilitada. As tabelas de eventos têm seus registros
ordenados de forma crescente pelos instantes de tempo esperados para as transições.

A habilitação de uma transição depende do ponto em que o conteúdo do objeto começa a ser
exibido, pois dependendo do evento de apresentação inicial, algumas máquinas de estados não
devem ser consideradas pela ferramenta de exibição. A Tabela 3 resume as regras adotadas
pelos monitores dos adaptadores JMF para decidir quais transições devem ou não estar
habilitadas na tabela de eventos. Essas regras são baseadas nas relações entre o intervalo do
evento solicitado para ser apresentado (evento α) e o intervalo de qualquer outro evento de
apresentação do objeto (evento β). Na tabela, é considerado que os eventos α e β  possuem
intervalos de duração de [Tαi, Tαf] e [Tβ i, Tβf], respectivamente.

Os monitores de eventos são implementados como threads, disparadas pelo próprio
adaptador. O monitor não ajustável possui um funcionamento bastante simples. Quando
iniciado, ele procura o primeiro registro na tabela que esteja habilitado e consulta o tempo
esperado para a transição. Em seguida, ele se coloca para dormir até que esse instante seja
alcançado. Quando acorda, o monitor simplesmente coloca o evento no estado adequado
(ocorrendo se for uma transição de início e preparado se for uma transição de fim), procura
na tabela o próximo registro habilitado e volta a dormir até que o novo instante de tempo
previsto seja atingido.

Relação Temporal Ilustração da Relação Regra

Tαi > Tβi
OU

Tαf ≤ TβI

α β β α

β
α β

α

β
α

β
α

α
β

As transições de início e de fim de α
permanecerão habilitadas. As transições
do evento β serão desabilitadas, pois a
máquina de estados de β deverá ser
desconsiderada.

Tαi ≤ Tβi < Tαf
E

Tαf < Tβf β
α

β
α

Todas as transições permanecerão
habilitadas. No entanto, o fim da
ocorrência de α irá causar o corte na
apresentação de β. Dessa forma, o
evento β retornará para o estado
preparado  prematuramente.

Tαi ≤ Tβi
E

Tαf ≥ Tβf

α
β

α

β

β

α

α

β Todas as transições permanecerão
habilitadas e serão notificadas.

Tabela 3 – Regras para habilitação dos eventos de apresentação

O monitor ajustável possui um funcionamento mais elaborado. Essa maior complexidade vem
do fato da taxa de exibição do objeto de mídia poder variar por fatores imprevisíveis, tais
como atrasos nos sistemas de comunicação e operacional. Isso torna impossível para o
monitor estimar, de maneira precisa, o tempo em que deve dormir. Além disso, a API JMF
não oferece uma forma para que os observadores de seus exibidores se registrem para serem
notificados quando pontos internos da exibição do objeto forem atingidos. Por essas razões, o
monitor ajustável precisa efetuar sucessivas verificações junto ao exibidor JMF para saber  o
instante de exibição corrente do conteúdo. Se a freqüência de verificação for alta, ocorrerá
uma sobrecarga na utilização da CPU. Por outro lado, se a freqüência for baixa, poderá haver
uma imprecisão nos instantes de notificação.



Buscando atingir uma solução de compromisso, os monitores ajustáveis possuem dois
atributos, granularity e sleep_factor, que podem ser configurados. O atributo granularity
define a freqüência de amostragem, enquanto o atributo sleep_factor serve como um fator de
ajuste, podendo variar entre os valores 0 e 1. Quando retorna para dormir, o monitor o faz por
um tempo calculado como o valor máximo entre a sua granularidade e a expressão [(tnext -
tnow) × sleep_factor], onde tnext é o instante previsto para a próxima transição habilitada e tnow é
o instante de exibição corrente. Dessa forma, se o fator de ajuste for igual a 1 e [tnext - tnow] for
maior que o valor da granularidade, o monitor irá dormir exatamente durante o intervalo de
tempo previsto para a ocorrência da próxima transição. Se o fator de ajuste possuir um valor
menor que 1 e maior que zero, o monitor irá dormir sucessivamente, durante intervalos cada
vez menores, à medida que o ponto de exibição se aproximar do tempo de ocorrência da
próxima transição. Essa diminuição ocorre enquanto os intervalos forem maiores que a
granularidade. Quando a granularidade se tornar maior, o monitor passará a dormir durante o
seu valor, até que atinja ou ultrapasse o instante esperado. Se o fator de ajuste for igual a zero,
o monitor irá dormir sempre durante o tempo da granularidade. É importante observar que, se
a taxa de apresentação da mídia for alterada, tanto pela ação do usuário como do formatador,
a granularidade e o fator de ajuste deverão ser proporcionalmente corrigidos.

Após cada verificação, o monitor ajustável procura por transições habilitadas cujo tempo
esperado tenha sido alcançado, ou mesmo ultrapassado, e que ainda não tenham sido
sinalizadas para o formatador. Se houver alguma, o monitor efetua a transição correspondente
na máquina de estados do evento, da mesma forma que o monitor não ajustável.

Os monitores também observam alguns aspectos imprevisíveis da apresentação para corrigir
suas posições correntes nas tabelas, recalcular os tempos em que devem dormir e acertar os
estados dos eventos que estão sendo monitorados. Um caso que exige correção é quando o
usuário modifica o ponto de apresentação da mídia.

Por uma questão de simplificação da implementação, quando a apresentação de um evento
acaba de ser preparada pela ação prepara, todos os eventos de apresentação cujas transições
permaneceram habilitadas são também colocados no estado preparado. Isso permite que, à
medida que as suas regiões sejam apresentadas, os eventos associados passem diretamente do
estado preparado para o estado ocorrendo.

Quando uma ação é aplicada sobre um evento que esteja no estado ocorrendo, essa ação se
reflete em todos os outros eventos do objeto que também se encontrem nesse estado. Sendo
assim, quando a apresentação de um evento é suspensa, todos os eventos que também se
encontram no estado ocorrendo passam para o estado suspenso. Comportamento semelhante
ocorre para as ações stop e abort. De forma análoga, quando a apresentação de um evento é
reiniciada após uma suspensão, todos os eventos que se encontram no estado suspenso
também retornam para o estado ocorrendo.

Por fim, cabe mencionar que as ferramentas de exibição desenvolvidas também são capazes
de tratar os eventos de seleção em regiões espaciais dos objetos, assim como a especificação
de eventos que combinam apresentação e seleção. Maiores detalhes podem ser obtidos na
referência [Rodr00].

5. Trabalhos relacionados

Os principais browsers WWW possuem uma API para programação de plug-ins,
originalmente proposta pela Netscape [Nets98], que permite que aplicações externas sejam
incorporadas ao ambiente de navegação da Web, principalmente para que formatos não
reconhecidos pelo browser sejam tratados em um ambiente único. Porém, plug-ins não são



ferramentas de exibição hipermídia e sim apenas ferramentas de exibição, pois a sua API não
oferece suporte para definição de relacionamentos entre objetos apresentados em diferentes
plug-ins, e até mesmo entre plug-ins e páginas HTML. Na realidade, existem alguns
mecanismos, como LiveConnect e ActiveX, que permitem a integração de páginas HTML
com plug-ins, e até mesmo com outras tecnologias como scripts e applets. No entanto, esses
mecanismos são dependentes do browser utilizado (Netscape ou Internet Explorer) e baseados
em códigos de programação não triviais que devem ser embutidos nos próprios objetos de
mídia. Uma outra limitação da API de plug-ins é o fato do plug-in ter seu ciclo de vida
amarrado ao ciclo de vida da página HTML que o contém.

Bouvin e Schade [BoSc99] propõem extensões à API de plug-ins com o principal objetivo de
permitir a criação de elos entre objetos e sub-regiões desses objetos, independente da
ferramenta (plug-in) que os exibe. Uma vez que não era possível alterar a API utilizada pelos
browsers existentes, os autores implementaram um sistema, denominado Mimicry, utilizando
applets Java para emular os relacionamentos. Um proxy específico do sistema, chamado
DHMProxy, encarrega-se de substituir as marcações de plug-ins das páginas (EMBED e
OBJECT) por referências aos seus applets. No entanto, os elos que o sistema permite criar são
sempre elos de interatividade, não havendo suporte para a definição de relacionamentos de
sincronização temporal entre os objetos. Além disso, os autores não abordam os aspectos
relacionados ao desenvolvimento das ferramentas e suas integrações com o formatador
hipermídia, como foi feito com o framework apresentado neste artigo.

Diferente dos trabalhos anteriormente mencionados, este artigo propôs um modelo, genérico e
adaptável, de interface para integração de ferramentas de exibição e formatadores hipermídia.
Uma vez que muitas das funcionalidades implementadas nos sistemas de apresentação
hipermídia podem ser identificadas como repetitivas, o trabalho também propôs um
framework para contemplar o desenvolvimento dessa classe de aplicações. O framework
proposto oferece suporte para o desenvolvimento de sistemas de apresentação que trabalhem
com hiperdocumentos contendo relacionamentos de sincronização temporal e espacial entre
diferente objetos e sub-regiões desses objetos. Novas ferramentas de exibição podem ser
desenvolvidas através de especializações do framework, e outras tantas existentes podem ser
adaptadas para o uso em sistemas hipermídia genéricos. A construção de adaptadores para
ferramentas que utilizam o JMF foi apenas um exemplo de como o framework apresentado
pode ser aplicado.

6. Considerações finais

Ao propor um modelo adaptável de interface para integração de ferramentas de exibição e
formatadores hipermídia, este artigo teve como objetivo simplificar a implementação de
sistemas para apresentação de hiperdocumentos, independente do modelo conceitual
hipermídia utilizado pelo sistema.

O trabalho também propôs um framework para contemplar o desenvolvimento de novas
ferramentas de exibição, bem como a adaptação de ferramentas existentes. Como exemplo,
para o tratamento das mídias contínuas, um conjunto de ferramentas foi implementado
seguindo o framework proposto e tendo por base o Java Media Framework. Nessa integração,
foi possível perceber que a API JMF poderia ser estendida para permitir uma sincronização
fina inter-mídia mais eficiente. Atualmente, as ferramentas implementadas encontram-se
integradas ao formatador do sistema HyperProp [SoRM00].

Entre os principais trabalhos em andamento e relacionados ao que foi apresentado estão o
refinamento do framework para contemplar também aspectos internos ao desenvolvimento de



formatadores e a integração de outros exibidores ao sistema. Um deles é o QuickTime, da
Apple, que é um aplicativo bastante utilizado para a apresentação de mídias contínuas na
Web. O QuickTime oferece uma API [Qtime01] com diversos métodos para controle da
apresentação, além da possibilidade de especificar funções de callback para serem executadas
a partir de eventos temporais associados à base de tempo da apresentação. Assim como foi
feito com o JMF neste trabalho, a API do QuickTime pode ser convertida para a API do
formatador através de um módulo adaptador. Um outro trabalho futuro consiste em avaliar a
aplicação do framework a outros modelos hipermídia e formatadores existentes, a fim de
possivelmente estender o framework e definir padrões de uso.
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