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Abstract 

In some hypermedia system scenarios, like non-
linear interactive TV program environments, the 
authoring and the presentation of hypermedia 
documents need to be simultaneously done, with 
authors not knowing part of the document until the 
actual presentation moment (e.g. live programs). This 
paper proposes an approach where document 
modifications, specified by an author, are updated on 
the fly in the presentation subsystem, maintaining all 
the document relationships, including those defining 
the document logical structuring. To validate this 
proposal, it was developed an implementation using 
the Nested Context Model (NCM) and editing 
commands carried through stream events metadata. 
 
1. Introdução 
 

Na apresentação de hiperdocumentos, os 
relacionamentos espaço-temporais estabelecidos entre 
os objetos de mídia, quando da autoria do documento, 
devem ser obedecidos. Para tanto, uma das abordagens 
consiste em enviar, previamente à apresentação, os 
relacionamentos que definem a estrutura lógica do 
documento para o local da apresentação, conhecido 
como ambiente de exibição. Nesse ambiente, antes da 
apresentação, a estrutura lógica do documento deve ser 
interpretada, a fim de se obter, entre outras 
informações, os tempos previstos para a exibição de 
cada objeto de mídia. 

A interpretação da estrutura lógica do documento é 
realizada por uma ferramenta, usualmente denominada 
formatador hipermídia [1]. O formatador, de posse da 
estrutura lógica do documento, constrói a sua estrutura 
de apresentação. É importante ressaltar que um 
documento pode ter uma estrutura de apresentação 
diferente de sua estruturação lógica. Por exemplo, uma 
novela pode ser logicamente organizada em capítulos, 
que são compostos de cenas, que são formadas por 

tomadas de câmera etc; sua estrutura de apresentação, 
no entanto, pode ser formada por uma seqüência de 
tomadas de câmera, de cenas mescladas, cuja estrutura 
lógica é mentalmente recomposta pelo usuário 
telespectador. 

Os conteúdos dos objetos de mídia, por sua vez, 
devem estar disponíveis no ambiente de exibição antes 
do tempo previsto na estrutura de apresentação. Esses 
conteúdos podem ser diretamente enviados para o 
ambiente de exibição (push), simultaneamente à 
estrutura lógica do documento, ou posteriormente, 
desde que obedecida a previsão temporal para 
exibição. Além do envio direto, o formatador, 
conhecendo a estrutura lógica do documento, pode 
prever o tempo de exibição dos objetos e solicitar, 
através de requisições prévias [1], os seus conteúdos 
(pull). 

O envio, prévio à apresentação, dos relacionamentos 
estabelecidos pelo autor (estrutura lógica) ao ambiente 
de exibição, torna natural considerar que a autoria e a 
apresentação de documentos hipermídia aconteçam em 
fases distintas. Nessa abordagem, usualmente, o 
processo de produção de documentos inicia-se na 
concepção dos autores e culmina com a apresentação 
aos usuários finais (clientes), sem superposição de 
fases. Em alguns cenários, no entanto, a autoria e a 
apresentação necessitam ser realizadas 
concomitantemente, com o autor desconhecendo parte 
do documento (parte dos objetos e do conteúdo de 
outros objetos, ou mesmo parte dos relacionamentos) 
até o instante imediatamente anterior à sua 
apresentação. 

Um dos cenários representativos da necessidade da 
autoria simultânea à apresentação corresponde à 
especificação de documentos hipermídia com objetos 
compostos por fluxos de mídias contínuas geradas ao 
vivo, como, por exemplo, a autoria de programas não 
lineares para TV digital interativa. Nesses cenários, 
antes de iniciada a apresentação, o autor conhece 
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apenas alguns objetos principais a serem exibidos, mas 
certos relacionamentos e o conteúdo de alguns dos 
objetos, ou mesmo alguns objetos como um todo, 
podem ser desconhecidos. Ao desconhecer o conteúdo, 
o autor fica impossibilitado de estabelecer qualquer 
relacionamento semântico entre esse conteúdo e outros 
objetos que compõem o documento, ou outros objetos 
que poderão ser inseridos em tempo de exibição, em 
decorrência de novos relacionamentos. Só em tempo de 
exibição, tais relacionamentos e novos objetos podem 
ser estabelecidos. 

Uma segunda abordagem que mantém a coerência 
entre as especificações da autoria e a apresentação do 
documento hipermídia e que, ao mesmo tempo, permite 
realizar a edição dos documentos simultaneamente à 
apresentação, consiste em entregar ao ambiente de 
exibição somente a estrutura da apresentação do 
documento. Nessa abordagem, a estrutura lógica do 
documento é conhecida apenas no ambiente de autoria; 
a estrutura de apresentação é calculada no ambiente de 
autoria e disponibilizada ao ambiente de exibição 
passo-a-passo, durante a própria exibição. 

O envio granular da estrutura de apresentação para o 
ambiente de exibição permite que as modificações no 
documento hipermídia sejam realizadas 
simultaneamente à apresentação. Todavia, cabe 
observar que o ambiente de exibição não realiza 
modificações na estrutura de apresentação, apenas 
concatena os dados recebidos granularmente. Sem 
conhecer a estrutura lógica do documento, e recebendo 
a estrutura de apresentação em tempo real, o ambiente 
de exibição pode não conseguir realizar requisições em 
tempo hábil (referente aos relacionamentos definidos 
na autoria) dos conteúdos necessários para a exibição, 
o que obriga os conteúdos dos objetos a serem 
enviados em paralelo com a estrutura de apresentação 
para o ambiente de exibição. A ausência da estrutura 
lógica do documento no ambiente de exibição e o 
recebimento da estrutura de apresentação em tempo 
real apresentam ainda outras desvantagens: restrições 
para a representação de eventos temporais de duração 
variável ou desconhecida antes da exibição; e a 
impossibilidade de realizar ajustes na apresentação. 
Essas desvantagens são exemplificadas nos trabalhos 
relacionados (Seção 2). 

Uma outra desvantagem dessa segunda abordagem é 
a dificuldade do receptor realizar a edição do 
documento recebido, tornando-se autor para uma outra 
apresentação, uma vez que ele desconhece a estrutura 
lógica do documento. Essa necessidade é comumente 
encontrada no ambiente de TV, através da 
retransmissão de programas por estações afiliadas ou 
parceiras. Considere, como exemplo, a geração de 

notícias por um canal terceiro e editada para difusão 
em outro canal; ou ainda, um evento esportivo sendo 
transmitido por uma única estação detentora dos 
direitos, e retransmitido pelas demais estações 
associadas. 

Em virtude das várias limitações citadas a respeito 
dessa segunda abordagem, uma outra pode ser 
considerada. Na terceira abordagem, de forma similar à 
abordagem inicial, a estrutura lógica do documento 
também deve ser enviada ao ambiente de exibição, 
previamente à apresentação. A estrutura de 
apresentação é então gerada a partir da estrutura lógica 
do documento no ambiente de exibição. Como 
novidade, essa terceira abordagem permite que a 
estrutura de apresentação do documento seja alterada 
durante a sua exibição. Modificações na estrutura 
lógica do documento, estabelecidas no ambiente de 
autoria em tempo real de exibição, implicam na 
atualização da estrutura de apresentação desse 
documento no ambiente de exibição. 

Note que nessa terceira abordagem, comum em 
ambientes de TV digital interativa [2] [3], a estrutura 
lógica não é atualizada no ambiente de exibição; 
apenas a estrutura de apresentação pode ser alterada. A 
abordagem mantém coerente somente as intenções de 
apresentação do autor, mas não as intenções de 
estruturação do documento hipermídia. Em virtude 
dessa característica, o documento pode até ser 
armazenado no cliente exibidor, para reapresentação 
posterior idêntica, porém a estrutura lógica 
especificada na autoria em tempo de exibição não é 
preservada. 

Para manter a coerência total entre as especificações 
da autoria e exibição, este artigo propõe uma quarta 
abordagem, onde as modificações no documento, 
especificadas pelo autor, são coerentemente atualizadas 
no ambiente de exibição, preservando todos os 
relacionamentos, incluindo aqueles que definem a 
estruturação lógica de um documento. 

Muitos ambientes de autoria incorporam parte das 
funções do ambiente de exibição para auxiliar na 
especificação do documento [4] [5] [6]. Nesses 
ambientes de autoria, a incorporação de tais 
funcionalidades permite visualizar a apresentação do 
documento durante a sua criação e que edições simples 
(por exemplo, modificações no posicionamento 
espacial dos objetos) sejam feitas utilizando o próprio 
ambiente de exibição. No entanto, o ambiente de 
exibição integrado ao ambiente de autoria é sempre 
uma versão simplificada do ambiente de exibição real. 
Muitas vezes também, para que o autor visualize as 
modificações realizadas no documento, a apresentação 
precisa ser reiniciada. Para permitir a edição dos 
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documentos em tempo real de exibição, é o ambiente 
de exibição completo que passa agora a exigir que pelo 
menos parte das funções de autoria estejam disponíveis 
durante a apresentação. 

Para que a quarta abordagem seja possível, é 
concebido um modelo genérico para representar as 
entidades em documentos hipermídia. O modelo 
proposto é utilizado para a transferência de dados entre 
esses ambientes, visando garantir que a semântica 
especificada na autoria seja representada nos clientes. 
Para validar essa proposta foi realizada uma 
implementação onde os documentos hipermídia são 
especificados através da linguagem NCL 2.2 (Nested 
Context Language) [7], baseada no modelo conceitual 
NCM (Nested Context Model) [8]. 

Na implementação, comandos de edição são 
transportados através de metadados, em eventos de 
fluxo (stream events) DSM-CC [9]. Diferente, no 
entanto, dos sistemas de TV digital atuais, os 
comandos associados aos eventos de fluxos permitem 
manter no ambiente de exibição a mesma estruturação 
lógica definida no ambiente de autoria. Embora 
eventos de fluxo tenham sido explorados na 
implementação da proposta, outros mecanismos de 
transporte também poderiam ser utilizados na 
implementação como, por exemplo, chamadas remotas 
de procedimentos. 

O restante deste artigo está organizado da seguinte 
forma. A Seção 2 realiza um breve resumo dos 
trabalhos relacionados na área. A seguir, a Seção 3 
discute os detalhes da proposta de sincronização entre 
os ambientes de autoria e de exibição. A Seção 4 
descreve uma implementação da proposta definida na 
Seção 3. Finalmente, as conclusões e os trabalhos 
futuros são apresentados na Seção 5. 
 
2. Trabalhos Relacionados 
 

Sistemas hipermídia voltados para a Web 
normalmente não permitem a autoria 
concomitantemente com a exibição dos documentos. 
Como exemplo, pode-se citar a autoria e a 
apresentação de documentos SMIL 2.0 [10] através do 
sistema GRiNS [11]. Embora esses sistemas permitam 
a existência de objetos de conteúdo gerado ao vivo, os 
relacionamentos, ou seja, a estrutura do documento, 
têm de ser definidos a priori. 

Outros sistemas permitem realizar edições em 
documentos hipermídia durante a sua apresentação, 
similar à segunda abordagem apresentada na seção 
anterior. O padrão MPEG-4 [12] propõe um desses 
sistemas. Na autoria de documentos MPEG-4, é 
possível conceber documentos através de uma 

linguagem declarativa denominada XMT-O, com 
construções de alto nível baseadas na linguagem SMIL. 

Para a apresentação e, normalmente, para a 
transferência, o MPEG-4 propõe um outro formato, 
especificado independente da codificação do conteúdo, 
denominado BIFS (BInary Format for Scenes). Esse 
formato binário é multiplexado e sincronizado ao 
conjunto de objetos de mídia resultantes da codificação 
do conteúdo audiovisual, em uma estrutura de dados 
formada por fluxos (streaming). 

Uma vez especificados em XMT-O, documentos 
MPEG-4 possuem uma estrutura lógica que, para a 
exibição, deve ser convertida para uma estrutura de 
apresentação especificada em BIFS. Nessa conversão, 
além da alteração no formato da especificação dos 
relacionamentos, faz-se necessária a conversão entre 
paradigmas distintos de sincronização. A linguagem 
XMT-O especifica os relacionamentos entre os objetos 
através de composições com semântica de 
sincronização (paralela, seqüencial e exclusiva, como 
em SMIL 2.0) ou através de eventos definidos nos 
próprios objetos (início ou término da apresentação, 
seleção etc.) [12], seguindo o paradigma de 
causalidade/restrição [13]. Em BIFS, os 
relacionamentos são, sobretudo, especificados através 
de relações temporalmente lineares, onde os eventos de 
apresentação encontram-se distribuídos em relação a 
um eixo do tempo1, seguindo, portanto, o paradigma de 
timeline [13]. 

Em cada cena MPEG-4, através de comandos 
específicos (BIFS-Command), objetos de mídia podem 
ser inseridos ou excluídos, e as propriedades desses 
objetos, como a disposição espacial, também podem 
ser alteradas. É possível também inserir ou excluir 
eventos de animação e de interatividade relacionados 
aos objetos na cena. Na proposta do MPEG-4, a 
atualização do documento é temporalmente linear, 
como na atualização de quadros em um vídeo 
codificado. Nesse padrão, o documento inicial pode ser 
comparado por analogia a um quadro I de um vídeo 
(intra coded). As edições no documento podem ser 
comparadas a quadros P (predicted-coded) que 
atualizam o documento no ambiente de exibição [15]. 

Na arquitetura proposta pelo MPEG-4, a 
necessidade de linearizar temporalmente os 
relacionamentos especificados na autoria apresenta 
algumas limitações, como, por exemplo, a restrição 
para representar eventos temporais de duração variável 
ou desconhecida antes da exibição. Além disso, nessa 

                                                           
1 Além da sincronização linear, é previsto em BIFS utilizar o modelo 
FlexTime [12], que permite estabelecer relacionamentos de 
sincronização com duração temporal flexível baseados nas relações 
de Allen [14]. 
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arquitetura as intenções do autor são perdidas na 
apresentação, pois não é possível inferir as relações 
entre os objetos a partir de especificações 
temporalmente lineares. Não só os relacionamentos de 
estruturação são perdidos, como os de sincronização 
temporal relativa. 

Outras soluções são propostas nos sistemas de TV 
digital interativa [2] [3], com o objetivo de preservar as 
relações originais entre os objetos dos documentos 
hipermídia, seguindo a terceira abordagem mencionada 
na seção anterior. Nelas, as estruturas que representam 
os documentos hipermídia especificados na autoria são, 
“inicialmente”, preservadas na apresentação. Para 
permitir a edição de documentos durante a sua 
apresentação, essas arquiteturas propõem uma sintaxe 
de transferência formada por metadados de 
sincronização [9] [2]. Essas informações podem ser 
enviadas em conjunto com o fluxo dos objetos a serem 
exibidos. Embora não apresentem restrições para 
representar eventos temporais de duração variável, 
essas arquiteturas, de forma similar ao MPEG-4, 
também perdem a estrutura original do documento 
definida pelo autor. Apenas o uso de metadados de 
sincronização com semântica temporal não permite a 
estruturação de dados e relacionamentos inseridos na 
autoria em tempo de exibição. 
 
3. Edição em Tempo de Exibição 
 

Na autoria de documentos hipermídia, as 
especificações, em uma sintaxe específica, expressam 
diversas relações entre os objetos de mídia do 
documento concebido. Na proposta deste artigo essas 
especificações, que definem a estrutura lógica do 
documento, além de presentes no ambiente de autoria, 
devem ser conhecidas também pelo ambiente de 
exibição (cliente), como já mencionado. 

A fim de manter os clientes atualizados quanto a 
alterações na estrutura lógica dos documentos 
efetuadas no ambiente de autoria, a proposta deste 
artigo é realizar a entrega dessa estrutura aos clientes 
granularmente, durante toda a apresentação. 
Evidentemente, várias ações (comandos) de edição 
granulares podem ser agrupadas em uma única ação 
composta, que define um conjunto de especificações, a 
fim de beneficiar situações com um grande número de 
atualizações. Isto é o que tipicamente acontece no 
princípio da apresentação de um documento, quando 
toda a sua estruturação lógica inicial é entregue ao 
cliente (ambiente de exibição). 

Inicialmente, nos clientes, uma composição2 
principal é instanciada. Essa composição, denominada 
neste artigo de base privada, permite agrupar um 
conjunto de documentos em um determinado contexto. 
Um cliente pode ter várias bases privadas 
simultaneamente instanciadas. Através das bases 
privadas, os documentos hipermídia podem ser 
coerentemente organizados. Como exemplo, em um 
ambiente de TV digital interativa, uma base privada 
pode ser associada a cada canal. 

No contexto de cada base privada, diversos 
documentos podem ser apresentados seguindo a mesma 
estrutura lógica estabelecida na autoria, onde múltiplas 
entidades são utilizadas para representar as 
especificações do autor. As entidades, por sua vez, 
podem variar de acordo com o modelo conceitual 
empregado. 

De um modo geral, dois conceitos estão presentes 
em todos os modelos hipermídia: os nós e os 
relacionamentos entre os nós [1]. Os nós são 
comumente representados em vários modelos pelos 
objetos de mídia e pelas composições. Os 
relacionamentos entre os nós, no entanto, são 
representados por entidades diferentes, de acordo com 
o modelo hipermídia empregado. No modelo CMIF 
[6], que originou o modelo usado nas linguagens SMIL 
2.0 e XMT-O, os relacionamentos são representados 
através de composições com semântica de estruturação 
temporal embutida. Por outro lado, no modelo NCM 
[8] os relacionamentos de sincronização são 
representados, sobretudo, através de elos, com as 
composições definindo relacionamentos de 
estruturação. 

Na proposição deste artigo, além das bases privadas, 
as entidades utilizadas são: composições, objetos de 
mídia, descritores, âncoras, eventos e elos. As 
composições modelam as estruturas dos documentos, 
como o exemplo anteriormente mencionado, onde uma 
composição (capítulo) contém várias composições, 
representando um conjunto de cenas. Os objetos de 
mídia representam os objetos cujos conteúdos são 
unidades de informações em uma determinada mídia a 
serem exibidos. Descritores podem ser associados a 
objetos de mídia, indicando como esses objetos devem 
ser apresentados. Em alguns modelos conceituais, 
descritores são entidades embutidas em objetos de 
mídia [6] [10]; em outros, são definidos como 
entidades independentes [8]. Âncoras representam um 
conjunto de unidades de informação marcadas de um 

                                                           
2 Composição é usada no contexto deste artigo com a mesma 
definição usada no modelo NCM [8], isto é, um agrupamento de nós 
(objetos de mídia ou composições, recursivamente) e de associações 
(elos) entre eles. 
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objeto de mídia, ou um atributo do objeto e permitem 
definir eventos associados aos nós. Os elos modelam as 
relações entre os eventos. Finalmente, eventos são 
ocorrências no tempo que podem ser instantâneas ou de 
duração finita. Em cada objeto de mídia, vários eventos 
podem ser estabelecidos, como início ou término da 
apresentação de uma âncora, a seleção de uma âncora 
pelo usuário etc. 

Para exemplificar a utilização das entidades, 
considere um documento/programa onde um jogo de 
futebol é transmitido a vários clientes, modelado por 
uma composição C. Nesse documento, apresentado na 
Figura 1, um objeto de vídeo, representado pelo nó V, é 
sincronizado com um objeto de áudio, representado 
pelo nó A. O sincronismo entre esses nós é estabelecido 
através de um elo, representado por uma seta ligando 
os dois nós. Esse elo define que o início do evento de 
apresentação do nó de vídeo coincide com o início da 
apresentação do nó de áudio. Embora não estejam 
apresentados na Figura 1, os eventos estão descritos na 
estrutura lógica do documento através dos elos. 
 

 
Figura 1. Exemplo de edição em tempo de 

exibição. Nós e elos pontilhados foram 
inseridos durante a exibição do documento. 

 
Considere que durante a apresentação, o autor 

resolve definir um novo relacionamento entre o nó V, 
com a participação de um novo nó, representado na 
Figura 1 por P. Esse exemplo, embora simples, pode 

ocorrer em diversas situações, como no atendimento 
médico a um jogador, onde o autor resolve que a 
propaganda do material utilizado deve ser apresentada. 
Note que o objeto de mídia relativo ao nó V pode ser 
um fluxo de vídeo gerado ao vivo, cujo conteúdo era 
desconhecido pelo autor até o momento da 
apresentação. 

No exemplo, o autor define um relacionamento de 
sincronização entre o nó V e o novo nó P, através de 
um elo, representado na Figura 1 por L. Quando essas 
novas entidades são inseridas, a estrutura lógica do 
documento é atualizada nos clientes, através de 
comandos para a inserção das novas entidades na base 
privada onde o documento foi instanciado (composição 
C). Na Figura 1, as inserções são comandadas 
granularmente, através da inserção do nó P, da 
âncora/evento em V e do elo L. 

Nos documentos estruturados através de 
composições, a preservação dessas entidades nos 
clientes permite que os nós sejam utilizados em 
contextos distintos, onde cada contexto pode ser 
reutilizado em momentos diferentes da apresentação. 
Suponha que no mesmo exemplo, o autor resolve criar 
objetos de vídeo relativos a cada gol marcado durante a 
partida. Até o momento apresentado na Figura 1, o 
autor definiu três nós: G1, G2 e G3. Uma das formas de 
apresentação desses nós, concebida pelo autor, consiste 
em exibi-los seqüencialmente, com início no primeiro 
nó (G1) e término no último (G3). Com esse objetivo, o 
autor concebeu uma composição, representada na 
Figura 1 por S contendo dois elos. O primeiro elo 
define que ao término da exibição de G1 tem início a 
exibição de G2. O segundo elo define a mesma relação, 
porém com a participação de G2 e G3 respectivamente. 

O contexto criado na composição S pode ser 
utilizado de várias formas. Na Figura 1 o autor define 
um relacionamento de interatividade entre o nó V e a 
composição S. Uma âncora espacial é definida no nó V 
sobre a região de apresentação do placar da partida no 
objeto de vídeo. Quando o cliente interagir com o nó V 
na região espacial definida pela âncora (seleção com 
controle remoto, clique do mouse etc.) a composição S 
deve ser apresentada, cujo contexto prevê a exibição 
seqüencial dos nós G1, G2 e G3. 

É importante ressaltar que o mesmo nó pode ser 
exibido em contextos distintos. Conforme apresentado 
na Figura 1, o nó G1, além do contexto definido na 
composição S, pode ser individualmente exibido. 
Como exemplo, considere que durante a apresentação o 
autor decidiu exibir um dos gols. Nesse caso, o autor 
define um relacionamento de sincronização entre o nó 
V e o nó G1, agora na composição C, através de um 
outro elo. 

71



Uma composição estabelece uma estrutura genérica 
reutilizável de nós e elos. Na Figura 1, a composição S, 
definida pelo autor em função de uma aplicação 
específica (partida de futebol) pode ser reutilizada em 
outros documentos da emissora. Como exemplo, em 
um noticiário, pode ser interessante que a parte 
esportiva contenha a apresentação dos nós G1, G2 e G3 
conforme o contexto definido em S. Nesse exemplo, é 
possível ainda reutilizar a semântica da composição, 
sem usar o mesmo aspecto de apresentação, através do 
uso de descritores distintos. 

Antes do tempo previsto para a exibição dos nós 
representados na Figura 1 por P, G1, G2 e G3, seus 
conteúdos devem estar disponíveis nos clientes. A 
forma e o controle da transmissão dos conteúdos dos 
objetos, bem como das diversas entidades do modelo, 
devem ser definidas na implementação. O mapeamento 
dos comandos de edição em um formato adequado e 
sua codificação de transmissão também são definidos 
pela implementação, como exemplificado na próxima 
seção. 

Para edição em tempo de exibição, um conjunto 
mínimo de comandos de edição precisa ser definido, 
conforme apresentado na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Comandos de edição 
Comando de Edição Descrição 
openBase (baseId) Abre uma base privada existente ou 

cria uma nova base, caso ainda não 
exista. 

saveBase (baseId) Salva conteúdo da base privada 
closeBase (baseId) Fecha a base privada especificada 
addNode (baseId, 
compositeId, node) 

Insere nó em uma dada composição 
de uma base privada.  

removeNode 
(baseId, 
compositeId, nodeId) 

Retira nó de uma dada composição 
de uma base privada 

addDescriptor 
(baseId, descriptor) 

Insere descritor em uma base 
privada.  

removeDescriptor 
(baseId, 
descriptorId) 

Remove descritor de uma base 
privada 

addAnchor (baseId, 
nodeId, anchor) 

Insere âncora em um nó em uma 
dada base privada. Caso a âncora 
exista, atualiza seus atributos. 

removeAnchor 
(baseId, nodeId, 
anchorId) 

Remove e destrói âncora de um nó 
em uma dada base privada. 

addLink(baseId, 
compositeId, link) 

Insere elo em uma dada 
composição de uma dada base 
privada. 

removeLink(baseId, 
compositeId, linkId) 

Remove elo de uma dada 
composição de uma dada base 
privada. 

 

Duas observações devem ser feitas em relação aos 
comandos. 

A primeira observação é sobre o comando addLink, 
que pode especificar uma âncora inexistente de um nó 
como ponto terminal do elo. Caso isto ocorra, uma 
âncora deve ser criada no nó, com seu conteúdo ainda 
indefinido. Esse conteúdo deverá ser preenchido, 
posteriormente, pelo comando addAnchor. Por 
exemplo, no caso em que a âncora represente um 
conjunto de unidades de informação de um objeto de 
mídia, a âncora é criada com o conjunto vazio, a ser 
preenchido como indica a segunda observação. 

A segunda observação é sobre o comando 
addAnchor, que pode criar uma âncora totalmente nova 
ou substituir o conteúdo de uma âncora já criada. O 
conteúdo de uma âncora pode especificar o conteúdo 
de um atributo do nó, no caso da âncora ser um 
atributo. No caso da âncora especificar um conjunto de 
unidades de informação do nó, a âncora deve definir 
esse conjunto ou especificar um instante de tempo mais 
um deslocamento d. Essa última opção é usada para 
criar uma âncora em um nó que está sendo gerado e 
exibido ao vivo, cujo evento de apresentação ocorrerá 
no instante de tempo especificado no comando e durará 
d unidades de tempo. 
 
4. Implementação 
 

Para validar a proposta discutida na seção anterior, 
uma implementação foi realizada e integrada ao 
formatador HyperProp [1], responsável pela 
apresentação de documentos que seguem o modelo 
conceitual NCM [8]. 

Na implementação, é considerada a transmissão de 
três estruturas de dados distintas. A primeira estrutura 
consiste em um arquivo texto contendo declarações 
NCL. Essas declarações correspondem à estrutura 
lógica inicial do documento hipermídia, ou parte dela 
(em caso de edição). 

A segunda estrutura de dados representa o conteúdo 
dos objetos de mídia que serão apresentados no 
ambiente de exibição. Esse conteúdo pode ser enviado 
ao ambiente de exibição como uma seqüência ordenada 
de dados (fluxo) ou como um arquivo. 

Finalmente, a terceira estrutura é definida por 
instâncias de objetos serializáveis Java. Esses objetos 
especificam os comandos para a edição da estrutura 
lógica do documento hipermídia que está sendo 
apresentado no ambiente de exibição. Ou seja, a 
terceira estrutura é responsável por realizar, no 
ambiente de exibição, as modificações no documento 
NCL (estrutura inicialmente transmitida), a fim de 
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refletir os relacionamentos especificados no ambiente 
de autoria durante a exibição. 

Os mecanismos para a transmissão das diferentes 
estruturas de dados discutidas (estrutura lógica do 
documento, conteúdo dos objetos de mídia e comandos 
de edição), variam de acordo com os serviços de 
comunicações disponíveis entre os ambiente de autoria 
e de exibição. Isso significa que o modelo de 
comunicação (pull ou push) interfere diretamente na 
forma com que as estruturas de dados são transmitidas 
do ambiente de autoria para o ambiente de exibição. 

Na comunicação do tipo push, modelo de difusão 
comumente utilizado em TV digital, a estrutura lógica 
do documento deve ser enviada através de um 
mecanismo de transmissão cíclica. O conteúdo dos 
objetos de mídia, por sua vez, deve estar disponível 
antes do tempo previsto na estrutura de apresentação, 
podendo ser transportado tanto por um fluxo 
independente quanto por transmissão cíclica. De forma 
análoga, em caso de edição, as partes da estrutura 
lógica do documento, modificadas na autoria, devem 
estar disponíveis no ambiente de exibição antes da 
execução dos comandos de edição que as relacionam. 

Para implementar a edição em tempo de exibição 
nesse tipo de modelo de comunicação, foram 
exploradas as especificações do padrão MPEG-2 
Systems [16] e de uma de suas extensões, o protocolo 
DSM-CC (Digital Storage Media – Command and 
Control) [9]. 

O padrão MPEG-2 Systems especifica que um ou 
mais sinais de áudio/vídeo e outros dados (imagens 
estáticas, texto etc.) podem se combinar, permitindo 
assim o transporte de dados junto com o conteúdo 
multimídia. Essa multiplexação tem como resultado um 
fluxo MPEG-2 chamado Transport Stream (TS) [16], 
utilizado para combinar e transmitir, de forma 
apropriada, os fluxos de áudio, vídeo e dados. 

O processo de criação do fluxo MPEG-2 TS é 
iniciado quando os conteúdos de áudio e vídeo são 
capturados, digitalizados e codificados em fluxos 
elementares MPEG-2 distintos de áudio e vídeo. Os 
comandos de edição a serem transmitidos, assim como 
os documentos NCL e outros dados, são gerados no 
ambiente de autoria e codificados por um gerador de 
dados DSM-CC, tendo como resultado um fluxo 
elementar de dados. Posteriormente, um multiplexador 
MPEG-2 Systems combina os fluxos elementares de 
áudio e vídeo, assim como o fluxo elementar de dados 
DSM-CC, em um único fluxo MPEG-2 TS. 

Para realizar a transmissão cíclica, são utilizadas as 
funcionalidades de um mecanismo do protocolo DSM-
CC, denominado carrossel de objetos [9]. O carrossel 
de objetos DSM-CC foi desenvolvido para prover a 

transmissão cíclica de arquivos, diretórios e objetos. 
Note que o carrossel de objetos pode possuir um 
verdadeiro sistema de arquivos, isto é, um conjunto de 
diretórios e arquivos que contém uma estrutura 
definida pelo sistema operacional. Um carrossel de 
objetos pode referenciar fluxos elementares, que fazem 
parte da transmissão, e eventos DSM-CC, que serão 
discutidos a seguir. 

Para a identificação de eventos nos fluxos de dados 
envolvidos em um relacionamento pode-se exigir que a 
identificação esteja presente na estrutura do documento 
transportada pelo carrossel. Outra alternativa, no 
entanto, especificada no protocolo DSM-CC, é ter tais 
identificações em objetos especiais DSM-CC, 
chamados DSM-CC stream events (SEs), ou eventos 
DSM-CC. A alternativa dos eventos DSM-CC é 
bastante interessante, pois permite a inserção de 
eventos e relacionamentos em tempo de exibição, não 
previstos na concepção inicial do documento.  

Os eventos DSM-CC possuem uma estrutura 
formada, basicamente, por um identificador e uma 
referência temporal. O identificador permite que cada 
SE seja identificado de forma única; já a referência 
temporal indica em qual ponto de um fluxo o evento 
deve ser disparado. A definição da estrutura dos 
comandos de edição na implementação foi baseada nos 
eventos DSM-CC e é apresentada na Tabela 2. 
 
Tabela 2. Estrutura de dados dos metadados 

de sincronização 
Campo Tipo 

event_name 
is_do_it_now 
timebase_value 
editingCommand 

string 
boolean 
unsigned int 
byte array 

 
Na Tabela 2, o campo event_name define uma 

identificação única, de até 32 caracteres, para cada 
evento. Se o campo is_do_it_now for verdadeiro, o 
evento será disparado assim que chegar ao ambiente de 
exibição; caso contrário, o evento será disparado 
quando a marca de tempo do fluxo que o evento está 
relacionado for igual ao valor do campo 
timebase_value. Finalmente, o campo editingCommand 
é utilizado para transportar os comandos de edição 
discutidos na Seção 3. 

No domínio DSM-CC, um SE pode ser relacionado 
por objetos de dados (objetos SE) transmitidos por 
carrossel DSM-CC, que provêem informações sobre 
um SE. Utilizando os objetos SE, o receptor reconhece 
quais os eventos, relacionados ao objeto SE, podem ser 
acionados (notificação). Dessa forma, objetos SE 
carregam um relacionamento de causalidade. Por outro 
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lado, objetos SE podem não carregar relacionamento 
algum. Nesse caso, apenas a ocorrência do evento SE é 
informada ao formatador no ambiente de exibição, que 
se encarregará de acionar o relacionamento apropriado, 
especificado na estrutura de sincronismo do 
documento, enviada como objeto DSM-CC. 

Os comandos de edição, nesta implementação, são 
transportados através de elementos denominados 
triggers. A Figura 2 ilustra as quatro fases principais na 
edição em tempo de exibição no modelo de 
comunicação push. 

 

 
Figura 2. Edição no modelo push 

 
A Figura 2 mostra, na fase 1, o momento em que o 

ambiente de exibição é instanciado, passando a 
receber, através de carrossel de objetos, o arquivo NCL 
que corresponde à estrutura lógica inicial do 
documento a ser apresentado. Além da estrutura lógica 
do documento, possivelmente, o carrossel possui 
conteúdo secundário (conteúdo dos objetos de mídia, 
por exemplo) que será referenciado pelo documento. 
Na fase 2, uma edição é realizada no ambiente de 
autoria, gerando comandos de edição e arquivos NCL 
que correspondem às entidades e aos relacionamentos 
criados durante a edição. Nessa fase, os arquivos NCL 
de edição são transmitidos em carrossel de objetos, 
juntamente com o NCL inicial transmitido na fase 1 e 
com o conteúdo secundário que essas especificações 
(arquivos NCL) fazem referência. Na fase 3, o 
carrossel de objetos passa a conter objetos SE com 
referências para os triggers que encapsulam os 
comandos de edição gerados na fase 2. Esses triggers 
são transmitidos em um fluxo independente. Ainda na 
fase 3, o carrossel de objetos passa a conter também 
um arquivo NCL que corresponde à estrutura lógica 
inicial editada. Essa estrutura será considerada uma 
estrutura inicial do documento para os ambientes de 
exibição que venham a ser iniciados na fase 3 em 

diante. Finalmente, na fase 4, apenas o arquivo NCL 
com a estrutura editada é transmitida no carrossel de 
objetos. A fase 4 prolonga-se até uma nova edição ou 
até o final da programação representada pelo 
documento hipermídia. No caso de uma nova edição, 
novas fases análogas às fases 2, 3 e 4 ocorrerão, 
repetindo o processo. 

No modelo de comunicação do tipo pull, modelo 
pedido/resposta comumente utilizado na Web, a 
estrutura lógica inicial do documento deve ser enviada 
como resposta a uma solicitação do serviço de 
apresentação. As especificações dos objetos de mídia, 
que fazem parte da estrutura lógica do documento, 
podem definir referências (URIs, por exemplo) a 
conteúdos distribuídos. Em caso de edição, a parte da 
estrutura lógica do documento que corresponde às 
entidades e aos relacionamentos envolvidos, assim 
como os comandos de edição, são transmitidos 
independente de solicitações realizadas pelo ambiente 
de exibição. Na transmissão é criada uma conexão com 
o ambiente de exibição no instante em que a demanda 
do serviço é realizada. Opcionalmente, as entidades e 
os comandos de edição envolvidos podem ser 
multiplexados no conteúdo que está sendo enviado ao 
ambiente de exibição. 

Para esse modelo de comunicação, sessões RTP 
(Real-time Transport Protocol) [17] são estabelecidas 
para o transporte do conteúdo dos objetos de mídias 
contínuas. Na transmissão do conteúdo dos objetos de 
mídia discreta, do documento NCL e dos objetos 
serializáveis Java, é criada uma conexão TCP 
(Transmission Control Protocol) [18]. 

A Figura 3 ilustra as quatro fases principais de uma 
edição em tempo de exibição realizada nesse modelo 
de comunicação. 

Na primeira fase, ocorre a demanda do serviço, 
onde uma conexão TCP é estabelecida entre o 
ambiente de autoria e o ambiente de exibição, para 
possibilitar a transmissão da estrutura inicial do 
documento NCL. Quando essa estrutura chega ao 
ambiente de exibição, duas sessões RTP são criadas: 
uma para transmissão de áudio e outra para vídeo. 
Essas duas sessões serão mantidas durante toda a 
apresentação do documento. Em uma segunda fase, é 
realizada uma edição no ambiente de autoria (na figura, 
denominado AA), gerando comandos de edição 
(objetos serializáveis Java) e um arquivo NCL que 
corresponde às entidades e aos relacionamentos criados 
na edição (na figura, NCL de edição). Esse arquivo 
NCL é transmitido através da conexão TCP. Na 
terceira fase, os comandos de edição que referenciam o 
NCL de edição, transmitido na fase anterior, são 
transportados encapsulados em triggers. Os triggers, 
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objetos serializáveis Java, são transmitidos através da 
conexão TCP. Finalmente, na quarta fase, 
especificações de objetos de mídia podem fazer com 
que o ambiente de exibição solicite novos conteúdos 
distribuídos de mídia contínua, criando novas sessões 
RTP. A fase 4 se prolonga até uma nova edição ou até 
o final da apresentação do documento hipermídia. Da 
mesma forma que no modelo push, novas fases 
análogas às fases 2, 3 e 4 podem ser repetidas de 
acordo com o número de edições realizadas no 
ambiente de autoria. 
 

 
Figura 3. Edição no modelo pull 

 
5. Considerações Finais 
 

Este artigo apresenta algumas abordagens existentes 
para a edição de documentos hipermídia 
simultaneamente à sua apresentação. Considerando que 
os ambientes de autoria e exibição estão em máquinas 
distintas, a principal contribuição deste artigo é 
possibilitar a coerência total entre as especificações na 
autoria e na exibição, onde as modificações no 
documento, especificadas pelo autor, são 
coerentemente atualizadas, preservando todos os 
relacionamentos, incluindo aqueles que definem a 
estruturação lógica de um documento. 

A implementação discutida na Seção 4 mostrou que 
o modelo proposto é extensível, atendendo tanto ao 
modelo de comunicação pull quanto ao modelo push, 
através da aplicação de mecanismos de transmissão 
distintos. Dessa forma, as propostas deste artigo podem 
servir como base tanto para implementações em 
ambientes de difusão de TV digital quanto para o 
cenário de aplicações hipermídia na Web. 

Embora a implementação apresentada seja baseada 
em documentos especificados segundo o modelo NCM 
e a linguagem NCL, os conceitos abordados podem ser 

implementados na edição de documentos hipermídia 
em outros modelos conceituais e linguagens 
hipermídia. Além de NCL, o modelo proposto pode ser 
utilizado em outras linguagens hipermídia tais como 
SMIL e XMT-O (MPEG-4). Isso ocorre pelo fato de 
que as entidades utilizadas para representar os 
comandos de edição são encontradas nos modelos 
hipermídia dessas linguagens. 

Para o uso do modelo proposto em outros modelos 
hipermídia faz-se necessário definir o mapeamento 
entre as ações, realizadas pelo autor na autoria e na 
edição dos documentos, e os comandos de edição, bem 
como dispor de ferramentas no ambiente de exibição 
(clientes) capazes de interpretar esses comandos. Como 
trabalho futuro pretende-se desenvolver um framework 
onde o mapeamento para os comandos de edição 
ocorra de acordo com a estrutura da linguagem 
declarativa proposta por um determinado modelo 
hipermídia. Na exibição, através de ferramentas de 
exibição destinadas aos documentos nos modelos 
escolhidos, o formatador HyperProp [1] pode ser 
utilizado para realizar a apresentação. 
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