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ABSTRACT 
This paper presents a graph model for the temporal specification 
of hypermedia applications. The proposed model preserves not 
only event execution times but also relationships among events, 
bringing new facilities for applications in digital TV 
environments. Among these facilities, the state of a presentation 
can be maintained, allowing, among other features, that running 
applications can be paused and later resumed, preserving all 
interactions applied before the interruption. The proposed model 
improves the middleware support offered by the Brazilian Digital 
TV System, and is being integrated in its reference 
implementation. 

Categories and Subject Descriptors 
I.7.2 [Document Preparation]: Markup languages, Languages 
and systems, Hypertext/hypermedia. 

General Terms 
Algorithms, Design, Standardization, Languages, Verification. 

Keywords 
Temporal model, temporal graph, hypermedia temporal chain, 
hypermedia, declarative middleware. 

1. INTRODUÇÃO 
Na execução de documentos (aplicações) multimídia/hipermídia, 
uma das principais tarefas consiste em garantir que as 
especificações definidas pelos autores serão corretamente 
interpretadas e apresentadas aos usuários. Durante a apresentação, 
opções de interação com os usuários devem ser oferecidas, 
restringindo, no entanto, as possibilidades de interação àquelas 
definidas previamente pelos autores. 

Dependendo das aplicações desejadas e do ambiente de execução, 
a apresentação correta dos documentos pode ser uma tarefa 

complexa. Como exemplo, durante o recebimento e execução das 
aplicações no ambiente de TV interativa, os usuários podem 
começar a assistir um programa já iniciado. Como caso mais 
genérico, os usuários podem sintonizar diversos canais 
sequencialmente, entrando e saindo em vários programas 
interativos, em diversos pontos de suas durações. 

Quando o usuário recebe uma aplicação não linear de TV já 
iniciada, e essa aplicação não possui relação semântica com o 
conteúdo audiovisual principal, ela pode ser exibida a partir do 
seu ponto de início. No entanto, quando a aplicação define uma 
relação semântica com alguma das mídias principais, isto é, 
quando o áudio ou vídeo do programa televisivo é um dos objetos 
de mídia que compõe a aplicação não linear, para preservar a 
semântica original do programa é necessário que a apresentação 
de todos os objetos de mídia seja sincronizada com o instante de 
tempo atual da exibição do conteúdo audiovisual principal. 

No caso de uma aplicação interativa, torna-se difícil inferir as 
opções de interatividade que poderiam ter sido escolhidas pelos 
usuários telespectadores antes da sintonização no canal de difusão 
do programa em questão. Nesse caso, uma solução possível 
consiste em exibir o programa como se nenhuma opção de 
interatividade tivesse sido selecionada até o momento em que o 
telespectador sintonizou o canal e a execução do programa foi 
iniciada. No entanto, se a partir do momento que a aplicação 
interativa está sendo exibida, o telespectador interagir com a 
aplicação, pode ser desejável que as opções de interatividade 
selecionadas sejam preservadas quando a aplicação é interrompida 
e em seguida retomada, por exemplo, quando o telespectador 
troca e, em seguida, retorna ao mesmo canal; entrando, saindo, e 
retornando a uma mesma aplicação interativa. 

Para controlar o comportamento temporal das aplicações 
interativas durante a sua execução, oferecendo suporte ao início 
síncrono da apresentação a partir de um determinado instante 
temporal, este artigo apresenta uma estrutura de dados modelada 
através de grafos direcionados (dígrafos). Através da estrutura 
proposta, torna-se possível salvar um estado da apresentação, 
permitindo que a sua execução seja interrompida e, 
posteriormente, reiniciada sem alterações indesejadas sobre a 
especificação original dos autores. É possível, por exemplo, a 
partir de uma aplicação interativa previamente gravada, que o 
usuário assista a sua execução por partes (seções), cujos limites 
temporais também podem ser definidos por ele, realizando as 
interações disponíveis e visualizando os resultados dessas 
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interações, independente se a execução ocorre de forma contínua 
ou em partes separadas. 

No modelo proposto, os vértices (nós) representam as transições 
de estados dos eventos1, e as arestas (arcos) representam 
relacionamentos entre as transições. Quando a aplicação contém 
apenas eventos previsíveis, um único grafo modela todo o seu 
comportamento temporal. No entanto, quando a aplicação define 
eventos não previsíveis, como no caso de programas de TV 
interativos, um conjunto de grafos pode ser necessário para 
modelar toda a aplicação. Nesse caso, cada grafo representa uma 
das possíveis seqüências de eventos definidos sobre os conteúdos 
dos objetos de mídia que fazem parte da aplicação. 

O restante deste artigo apresenta e discute o modelo proposto, 
com a seguinte organização. A Seção 2 realiza um breve resumo 
dos trabalhos relacionados. A Seção 3 detalha o modelo proposto. 
A Seção 4 apresenta o uso do modelo com foco na máquina de 
apresentação do middleware padrão do Sistema Brasileiro de 
Televisão Digital Terrestre (ISDBB-T – International System for 

Digital Broadcasting). Finalmente, as considerações finais e os 
trabalhos futuros são apresentados na Seção 5. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
Os sistemas de TV digital europeu, japonês e americano, 
permitem, para as aplicações declarativas (DVB-HTML [5], BML 
[6], ACAP-X [1]), o início da apresentação a partir de um 
determinado instante temporal. No entanto, os três sistemas 
utilizam uma notação sintática de autoria baseada em módulos 
XHTML [11], onde as aplicações são desenvolvidas com foco na 
interatividade e possuem suporte limitado para o sincronismo de 
mídias2. Nesse contexto, nenhum dos três sistemas apresenta um 
modelo que represente o comportamento temporal a priori das 
aplicações, que deve ser mantido pela execução de scripts 
imperativos. O disparo desses scripts, se perdido, implica na perda 
da sincronização dos objetos de mídia controlados pelo script. 
Normalmente, para a execução das aplicações, o ambiente de 
execução mantém apenas uma estrutura DOM [12] da aplicação. 

SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) [13] é o 
padrão W3C para a representação de documentos na Web. Em 
SMIL os relacionamentos temporais e espaciais são especificados 
usando composições com semântica temporal ou através de 
eventos sobre os objetos de mídia. Como SMIL, ao contrário das 
linguagens baseadas em XHTML, oferece construções em alto 
nível para a especificação do sincronismo de mídias, vários 
modelos [3] [14] [15] são propostos para representar o 
comportamento temporal dos documentos nessa linguagem. 

                                                                 
1 Considera-se evento uma ocorrência no tempo de duração 

instantânea ou com duração de um intervalo finito [7]. O 
comportamento de um evento pode ser modelado por uma 
máquina de estados, onde as transições entre os estados são 
disparadas por ações aplicadas ao evento. 

2 Nas linguagens citadas, os relacionamentos temporais e espaciais 
entre os objetos podem ser especificados através de 
ECMAScript [4] ou Java. Nesse caso, os relacionamentos 
devem ser detalhadamente especificados, através de instruções 
com um baixo nível de abstração, ao contrário do esperado para 
linguagens declarativas de autoria. 

O ERTSM (Extended Real-Time Synchronization Model) [14] é 
um exemplo de um modelo baseado em redes de Petri que pode 
ser usado para a modelagem temporal de documentos SMIL. Em 
[14] é apresentado um algoritmo para o cálculo do tempo de 
apresentação de documentos SMIL modelados através do 
ERTSM. Nesse algoritmo, o cálculo do tempo de apresentação 
considera a possibilidade da ocorrência de eventos imprevisíveis, 
estimando os tempos mínimo e máximo para a apresentação. 

Os modelos baseados em redes de Petri, de forma geral, permitem 
a verificação dos aspectos temporais do documento. No entanto, 
esses modelos adicionam diversos novos elementos às redes de 
Petri tradicionais [3], com o objetivo de modelar os eventos e as 
suas transições. Esses novos elementos, além de tornar a 
modelagem complexa, muitas vezes não conseguem representar 
todos os eventos e transições necessárias [14] [15]. O modelo 
proposto neste artigo, ao especificar as possíveis seqüências de 
eventos das aplicações através de grafos distintos, favorece sua 
utilização em diversos tipos de cenários, que incluem 
apresentações hipermídia distribuídas, onde uma mesma aplicação 
pode ser apresentada de formas distintas, de acordo com as opções 
de interação escolhidas pelos usuários. Obviamente, o modelo 
aqui proposto não possui a formalização necessária para a 
verificação de muitas propriedades temporais, como possuem as 
redes de Petri, mas esse não é o foco de uma máquina de 
apresentação declarativa. 

3. MODELO DE GRAFOS TEMPORAIS 
HIPERMÍDIA 
O modelo (GTH) proposto é formado por um conjunto de Grafos 
Temporais Hipermídia, que tem como objetivo representar os 
eventos e os seus relacionamentos. Sobre um subconjunto de 
unidades de informações do conteúdo dos objetos de mídia (isto é, 
parte do conteúdo) podem estar associados diferentes tipos de 
eventos, como a apresentação do subconjunto de informacões, a 
seleção (disparada pela ação do clique do mouse, escolha dos 
botões em um controle remoto etc.), o foco no subconjunto de 
informacões, entre outros.  

Cada evento, independente de seu tipo, pode assumir diferentes 
estados durante o período de execução de uma aplicação. A 
Figura 1 apresenta a máquina de estados de um evento para as 
transições definidas no modelo. 

 

Figura 1. Transições entre estados de um evento. 

Um evento permanece no estado preparado até ser iniciado, 
através da transição de início. Uma vez iniciado, permanece no 
estado ocorrendo, podendo ser terminado, voltando ao estado 
preparado, ou sofrer uma transição de pausa, modificando o 
estado para pausado. Nesse último estado, o evento pode ser 

(início) 

(fim) 

(recomeço) 
(pausa) (fim) 

ocorrendo preparado 

pausado 



terminado, voltando ao estado preparado ou ser recomeçado, 
voltando ao estado de ocorrendo. 

No modelo GTH, os grafos são definidos por um conjunto de 
vértices, arestas e condições de caminhamento (V, A, C), onde: 

• V = {v0, v1, v2, v3, ..., vn-1}, é um conjunto finito de vértices, 
onde cada vértice representa uma transição de um evento 
associado a um subconjunto específico de informações do 
conteúdo de um objeto de mídia. Cada vértice pode ser 
representado por uma tripla única, formada por: transição, 
tipo de evento e pelo subconjunto de informações do 
conteúdo do objeto, a partir de agora chamado de âncora. 
Cada transição representada nos vértices pode ser 
especializada em início (start), fim (stop), pausa (pause) e 
recomeço (resume), como apresentado anteriormente na 
Figura 1; 

• A = {a0, a1, a2, a3, ..., am-1}, onde a = (v, w) ∈V x V. Assim, 
A é um conjunto finito de arestas que representam, 
individualmente, um relacionamento entre transições. Para 
cada aresta, v e w são os vértices de origem e destino 
respectivamente (grafo direcionado).  

Em cada aresta (relacionamento) do modelo é possível associar 
uma condição para que a transição, representada pelo vértice de 
destino dessa aresta, seja executada. No modelo, cada grafo pode 
ter um conjunto de condições, tais que: 

• C = {cij}, onde (vi, vj) ∈A. Assim, C é um conjunto finito de 
condições associadas às arestas.  

Uma condição pode ser definida através de um intervalo temporal 
que deve ser obedecido para que a transição, representada no 
vértice destino da aresta, seja executada. 

Uma condição também pode ser definida por um teste do 
conteúdo de uma determinada variável em relação a um valor 
desejado. A variável a ser verificada pode ser definida pelo 
ambiente de execução ou pela própria aplicação. Esse tipo de 
condição é usualmente empregado para definir eventos 
alternativos, tornando a aplicação adaptável a uma plataforma de 
exibição ou a um perfil de usuário específico. Tomando como 
exemplo a linguagem SMIL, esses eventos alternativos poderiam 
ser definidos pelo elemento <switch> da linguagem. 

No modelo GTH, uma condição também pode ser definida por 
ações externas à execução da aplicação, como, por exemplo, a 
ação de interatividade do usuário, o fim da transmissão de uma 
mídia recebida por um fluxo (streaming) nos conteúdos gerados 
ao vivo etc. 

Os tipos de condições definidos no modelo não são mutuamente 
excludentes. Uma condição composta pode ser definida através de 
uma expressão lógica binária, formada pela combinação, baseada 
nos operadores AND, OR e NOT, dos tipos de condição 
anteriormente citados. O retorno booleano dessa expressão 
composta define se a condição associada a um relacionamento foi 
satisfeita ou não. 

A Figura 2 apresenta parte de um programa de TV representado 
no modelo GTH. Na figura, encontram-se representados um 
objeto de vídeo, correspondente a uma cena de um filme, e duas 
âncoras, correspondentes a duas partes temporais distintas do 
conteúdo desse objeto.  

 
Figura 2. Grafo da apresentação de um vídeo com âncoras. 

No exemplo, o Vértice 1 é o ponto de entrada do grafo e 
representa a transição de início da apresentação de uma cena do 
filme Matrix, escolhido como exemplo. A partir desse vértice 
existem três arestas distintas, unindo o Vértice 1 aos Vértices 2, 5 
e 4. Os Vértices 2 e 5 representam as transições de início das 
âncoras temporais (B, A), portanto, as arestas entre os Vértices 1 e 
2, e 1 e 5 representam os relacionamentos temporais entre o início 
do objeto de vídeo e o início de suas âncoras. Para cada uma 
dessas duas arestas é definida uma condição correspondente à 
duração do objeto de vídeo. Na cena do filme escolhida, o 
intervalo de 18 (dezoito) segundos do início da apresentação 
corresponde ao momento em que o personagem Morfeu, do filme 
Matrix, apresenta uma pilha, e o intervalo de 27 (vinte e sete) 
segundos corresponde ao momento em que os óculos, desse 
mesmo personagem, são mostrados em destaque. 

Os Vértices 3 e 6 representam as transições de fim das âncoras 
temporais, que estão individualmente relacionadas, através das 
arestas, às transições de início. A condição dessas arestas é 
avaliada através da variável que define o tempo de permanência 
de um evento no estado ocorrendo. No exemplo, o autor 
especificou as durações de 5 (cinco) segundos, para o evento de 
apresentação da Âncora A, e 4 (quatro) segundos, para o evento 
de apresentação da Âncora B.  

A duração associada ao conteúdo de um objeto pode ser 
explicitamente definida pelo autor, como no exemplo das âncoras 
temporais no grafo da Figura 2, ou definida de forma implícita, 
quando ela é calculada com base nas características dos objetos de 
mídia contínua. A duração, como mencionado, é relativa ao tempo 
que um evento permanece no estado ocorrendo. Como pode ser 
visto na Figura 1, a partir do estado ocorrendo, um evento pode 
mudar seu estado para pausado e em seguida voltar para o estado 
ocorrendo. Nesse caso, é a soma dos intervalos temporais em que 
o evento permaneceu no estado ocorrendo que define a condição 
para que a transição de fim seja executada. Evidentemente, para o 
exemplo da Figura 2, o valor da duração poderia ser diretamente 
especificado como condição de disparo da transição de fim, ao 
invés do uso de uma variável. No entanto, trata-se de um caso 
particular. Como será visto na Seção 4, a Figura 6 apresenta um 
caso em que a transição de fim da apresentação é dada pela soma 
dos tempos em que um evento passou, por várias vezes, pelo 
estado ocorrendo. 

Ainda na Figura 2, o Vértice 4 representa a transição de fim da 
apresentação da cena escolhida. Esse exemplo considera que a 
cena está sendo exibida simultaneamente ao recebimento do 
conteúdo (streaming). Nesse caso, a condição da aresta que 
relaciona os Vértices 1 (início da apresentação) e 4 (fim da 
apresentação) é definida por uma ação externa, correspondente ao 
fim da transmissão do conteúdo, que não se sabe a priori. 
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No conjunto finito de arestas do grafo apresentado na Figura 2, 
definido por A = {(1,2), (2,3), (1,4), (5,6)}, nenhum vértice é 
ponto de destino de uma mesma aresta mais de uma vez. No 
entanto, em diversas situações no modelo GTH, um mesmo 
vértice pode ser ponto de destino de mais de uma aresta. Por 
exemplo, se um mesmo objeto de vídeo é apresentado duas vezes 
durante a execução de uma aplicação, o vértice que representa a 
transição de início desse evento pode ser o ponto de destino de 
duas arestas. Isso ocorre porque cada tripla, contendo os valores 
para a transição, para o tipo de evento e para a âncora de um 
objeto de mídia, é representada por um único vértice. 

No modelo, se um vértice do grafo é ponto de destino de duas ou 
mais arestas, a transição representada por esse vértice pode ser 
executada se diferentes condições, associadas às arestas que têm 
esse vértice como destino, forem individualmente satisfeitas. 
Quando os vértices podem ser alcançados por caminhos distintos, 
três situações podem ocorrer: 

1. As transições serão executadas um número finito de vezes, 
correspondente ao número de caminhos considerados; 

2. As transições não serão executadas em todos os caminhos, 
pois, dependendo do caminho considerado, o evento relativo 
à transição pode estar em um estado onde essa transição não 
é definida. Por exemplo, no estado preparado a transição de 
fim não é definida; 

3. As transições serão executadas um número infinito de vezes, 
indicando a ocorrência de um loop na aplicação. 

Na Figura 3 é apresentado um grafo que modela uma aplicação 
onde dois vídeos são apresentados em paralelo e, ao final do vídeo 
de maior duração, o outro vídeo é novamente apresentado. No 
exemplo da Figura 3, a transição de início do evento de 
apresentação do objeto Vídeo 2 é executada duas vezes durante a 
aplicação, ilustrando o cenário onde as transições são executadas 
um número finito de vezes, correspondente, nesse caso, ao 
número de caminhos considerados. 

 
Figura 3. Grafo que modela uma aplicação com dois vídeos 

apresentados em paralelo e em seqüência. 

Na Figura 3, o Vértice 1, definido como ponto de entrada no 
grafo, representa a transição de início da apresentação do objeto 
Vídeo 1, que possui 10 (dez) segundos de duração. A duração 
desse objeto é definida como condição para a execução da 
transição de fim do seu evento de apresentação, representada pelo 
Vértice 4. O Vértice 2 representa a transição de início da 
apresentação do objeto Vídeo 2, que possui 5 (cinco) segundos de 
duração. Ao final do tempo de duração do objeto Vídeo 2, a 
transição de fim da apresentação desse objeto é disparada. Essa 
condição temporal é especificada na aresta entre os Vértices 2 e 3. 

Durante o caminhamento no grafo da Figura 3, as transições 
representadas pelos Vértices 1 e 2 serão disparadas no início da 
aplicação. Seguindo a ordem cronológica, a seguir, a transição 

representada pelo Vértice 3 será executada no instante temporal 
de 5 (cinco) segundos, sendo seguida pela transição representada 
pelo Vértice 4, no instante de 10 (dez) segundos. Nesse momento, 
a transição representada pelo Vértice 2 será novamente executada, 
sendo seguida pela transição representada no Vértice 3, executada 
no instante de 15 (quinze) segundos. 

Na Figura 4 é apresentado um grafo que modela uma aplicação 
onde dois vídeos são apresentados em paralelo e o final do vídeo 
de menor duração tenta iniciar a apresentação do outro vídeo. 
Essa segunda execução da transição de início da apresentação do 
vídeo de maior duração não é realizada, pois no momento previsto 
para o disparo dessa transição, o evento de apresentação do objeto 
Vídeo 1 encontra-se no estado ocorrendo3.  

 
Figura 4. Grafo que modela uma aplicação com dois vídeos 

apresentados em paralelo. 

Para calcular o instante temporal em que as transições dos eventos 
devem ser disparadas, o modelo define uma função d, tal que: 

• d: X x Y → { t0, t1, t2, .., tk-1 : t (0 ≤ i < k)∈ ℜ +}, onde  

X = {v : ∃ x ∈  V | (v,x) ∈  A} e  
Y = {w : ∃ y ∈  V | (y,w) ∈  A}. V é o conjunto de vértices 
e A é o conjunto de arestas definidos no modelo GTH. 

A função d recebe como parâmetros um par de vértices: o 
primeiro representa uma transição com tempo de execução 
previsto (conjunto X) e o segundo representa a transição para a 
qual se deseja calcular o tempo de execução (conjunto Y). Essa 
função retorna a soma dos intervalos temporais para que as 
condições das arestas percorridas entre os vértices recebidos como 
parâmetros sejam satisfeitas, somada ao intervalo temporal 
previsto para a execução da transição representada pelo primeiro 
vértice recebido como parâmetro da função. Se esse vértice é o 
ponto de entrada no grafo, o tempo estimado para a execução da 
sua transição é nulo (zero). 

Na função d, quando mais de um caminhamento é possível, é 
escolhido aquele que possui o menor intervalo temporal. O 
retorno da função considera a ocorrência das transições em 
relação à máquina de estado dos eventos. Como exemplo, no 
grafo apresentado na Figura 4, considerando que durante o 
caminhamento, a segunda transição de início do objeto Vídeo 1 
não será disparada, para o Vértice 1 a função d retorna apenas o 
tempo da primeira transição, que possui o valor zero. 

                                                                 
3 Em algumas linguagens, como SMIL, quando o evento de 

apresentação encontra-se no estado ocorrendo, a transição de 
início pode reiniciar a apresentação, dependendo do valor dos 
atributos (restart e restartDefault) especificados nos 
documentos. No modelo GTH, o autor pode simular o reinício 
da apresentação. Nesse caso, ele deve explicitar as transições de 
fim e, em seguida, de início. 

(Início, Apresentação, Vídeo1) (Fim, Apresentação, Vídeo1) 

(Início, Apresentação, Vídeo2) (Fim, Apresentação, Vídeo2) 
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Dur 1 = 10s 
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(Início, Apresentação, Vídeo2) (Fim, Apresentação, Vídeo2) 
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Dur 1 = 10s 



Quando uma transição de evento ocorrer mais de uma vez durante 
a execução da aplicação, a função d retorna um conjunto de 
valores, como no exemplo apresentado na Figura 3 para os 
Vértices 2 e 3. Como caso limite, se a aplicação define eventos 
que se repetem indefinidamente, como em um loop, a função d 
retorna um conjunto infinito de valores para os vértices que 
representam as transições que compõem os eventos em loop.  

Na Figura 5 é apresentado um grafo que modela uma aplicação 
onde a apresentação de dois vídeos em paralelo é repetida 
indefinidamente. No grafo, a transição de fim da apresentação do 
objeto Vídeo 2, representada pelo Vértice 3, provoca novamente a 
execução da transição representada pelo Vértice 1, e esse processo 
se repete indefinidamente. Para o Vértice 1, por exemplo, a 
função d retorna o conjunto de valores {0, 15, 30, ...}, indicando a 
ocorrência de um loop. 

 
Figura 5. Grafo com repetição infinita de eventos (loop). 

Em um grafo, as transições cujas condições para execução são 
definidas por ações imprevisíveis como, por exemplo, a ação de 
interatividade do usuário, são representadas, nesse grafo, por 
vértices com grau de saída nulo (sem arestas de saída). O 
comportamento da aplicação, a partir de uma transição de um 
evento imprevisível, passa a ser modelado através de um outro 
grafo. Dessa forma, quando uma aplicação contém eventos 
imprevisíveis, um conjunto de grafos é necessário para modelar 
toda a aplicação. 

No modelo, definido o ponto de entrada de um grafo, o 
caminhamento nas arestas é realizado em relação ao tempo 
previsto para a execução das transições. Esse caminhamento 
define um novo grafo, denominado de cadeia temporal 
hipermídia, onde cada vértice é definido como uma quádrupla, 
composta pela tripla que define os vértices no grafo do 
caminhamento (GTH) mais o tempo calculado pela função d para 
cada um desses vértices. 

A cadeia temporal gerada a partir do grafo que contém o evento 
de apresentação do objeto definido como ponto de entrada da 
aplicação é denominada principal. Durante a execução da 
aplicação, a cadeia principal define a ordem na qual as transições 
dos eventos devem ser executadas. Quando ocorre um evento 
imprevisível, a cadeia relativa ao grafo (GTH) que modela as 
transições dos eventos a partir do evento imprevisível ocorrido é 
adicionada à cadeia principal, formando um novo grafo. Dessa 
forma, à medida que os eventos imprevisíveis contidos na 
aplicação são avaliados, os grafos das cadeias são unificados. Ao 
final, um único grafo é capaz de descrever o comportamento 
temporal de toda a aplicação. A seguir, na Seção 4, um exemplo 
da construção e do uso das cadeias temporais em uma máquina de 
apresentação declarativa é mostrado em detalhes. 

4. MODELO DE GRAFOS TEMPORAIS 
HIPERMÍDIA NO SISTEMA BRASILEIRO 
DE TELEVISÃO DIGITAL 
O Sistema Brasileiro de Televisão Digital define um ambiente 
declarativo, onde as aplicações são especificadas através da 
linguagem NCL (Nested Context Language) [9] [10] e executadas 
usando a máquina de apresentação do middleware Ginga [9]. 

NCL possui construções em alto nível para facilitar a 
especificação de aplicações de TV não lineares e interativas. 
Através dessas construções é possível representar a organização 
lógica das aplicações, o que favorece a representação dos 
relacionamentos concebidos pelos autores. No entanto, a 
execução das aplicações exige construções que favoreçam o 
controle do fluxo da execução, ao invés da estrutura lógica. Nesse 
contexto, o modelo proposto pode ser utilizado 
complementarmente à linguagem, como a notação sintática das 
máquinas de apresentação do middleware declarativo. 

Para descrever o uso do modelo como notação sintática de 
apresentação, um exemplo de programa interativo é modelado 
usando os grafos temporais hipermídia.  

4.1 Modelagem de um Programa Interativo 
O programa interativo escolhido é baseado na exibição de uma 
cena do filme Matrix, continuando o exemplo introduzido na 
Seção 3. Na cena, duas propagandas foram inseridas, para serem 
exibidas durante a apresentação do filme. Para explorar os 
recursos do modelo, os objetos relativos às duas propagandas 
serão apresentados de formas distintas. O primeiro (propaganda 
da pilha) será exibido de forma síncrona com o filme, sem a 
interação do usuário. O segundo (propaganda dos óculos) será 
exibido somente se o usuário interagir com a aplicação. Para 
sinalizar a possibilidade de interação, uma imagem (ícone) será 
exibida da mesma cor da tecla a ser acionada no controle remoto. 

A Figura 6 apresenta os grafos resultantes da modelagem desse 
exemplo, detalhados nos próximos parágrafos. 

 
Figura 6. Grafos da modelagem de um programa interativo.  
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No exemplo, a primeira propaganda será realizada através da 
exibição de um objeto de vídeo ou imagem, de acordo com as 
características do dispositivo de exibição. Em relação à segunda 
propaganda, se ela for exibida, a apresentação do vídeo principal 
permanecerá pausada até o término da propaganda. 

Para simplificar a Figura 6 os eventos de apresentação foram 
omitidos na definição dos vértices. Todas as transições nos grafos 
dessa figura, com exceção da transição representada pelo Vértice 
12, são relativas ao evento de apresentação. Os valores e os testes 
de variáveis associados às arestas dos grafos representam as 
condições para a execução das transições representadas pelos 
vértices. No exemplo, o Vértice 1 é o ponto de entrada do Grafo 
A, onde a transição de início da apresentação da cena do filme 
Matrix é executada. Quando a duração (Dur) do objeto Matrix 
atinge os valores de 18 (dezoito) e 27 (vinte e sete) segundos, são 
disparadas as transições de início de duas âncoras temporais 
(Vértices 2 e 8), com duração de 4 (quatro) e 5 (cinco) segundos. 
Atingidas as durações dessas âncoras, as suas transições de fim 
são executadas (Vértices 3 e 9).  

Na transição de início da Âncora B, uma variável do ambiente de 
execução (Environment - Env) é avaliada para definir se a 
plataforma de recepção do usuário tem capacidade (Advanced - 
Adv) ou não (Standard - Std) para renderizar dois vídeos 
simultanenamente. Essa verificação resulta em duas seqüências 
distintas de eventos, modeladas na Figura 6 através dos Grafos C 
e D. Note que sempre que há uma ocorrência de um evento que só 
é avaliado durante a execução da aplicação, um novo grafo deve 
ser gerado, como mencionado na Seção 3. A partir do Vértice 2 
no Grafo A, dependendo do valor da variável Env, será realizado 
o disparo da transição de início da apresentação de um objeto de 
vídeo (Vértice 4) no Grafo D, ou de um objeto de imagem 
(Vértice 6) no Grafo C. As transições de fim desses objetos são 
representadas pelos Vértices 5 (Grafo D) e 7 (Grafo A).  

O Vértice 8 possui um relacionamento com o Vértice 10, que 
representa a transição de início da apresentação de uma imagem 
(ícone) para sinalizar ao usuário a possibilidade da interação com 
a aplicação. A imagem do ícone tem sua apresentação 
interrompida através da transição de fim da âncora (Vértice 9). O 
Vértice 12 representa a transição de início do evento de seleção. A 
aresta que relaciona esse vértice com o Vértice 10 tem como 
condição a ação de interação do usuário. Novamente, como 
mencionado na Seção 3, a ocorrência de um evento imprevisível, 
no caso a interação do usuário, inicia um novo grafo. 

No Grafo B, o Vértice 12 representa o evento interativo ocorrido 
com o mesmo vértice no Grafo A. O Vértice 12 está relacionado 
ao 13, que representa a transição de início da apresentação do 
vídeo que contém a propaganda dos óculos do personagem 
Morfeu. A execução da transição representada no Vértice 13 
provoca o disparo da transição representada no Vértice 14, que 
corresponde à transição de pausa da cena do filme Matrix. 
Quando a duração prevista para exibição do objeto de vídeo 
Óculos é alcançada, a transição de fim da sua apresentação 
(Vértice 15) é executada. Nesse instante, o evento de recomeço da 
cena do filme é disparado, através do Vértice 16. 

Para preservar as especificações temporais das âncoras do objeto 
de vídeo principal, as âncoras que estão sendo apresentadas 
também devem ser pausadas quando esse objeto for pausado, e 
recomeçadas somente quando o objeto for recomeçado. Na Figura 

6, no Grafo B, os Vértices 17 e 18 representam, respectivamente, 
as transições de pausa e recomeço da âncora cuja apresentação foi 
iniciada através da transição representada pelo Vértice 8, no Grafo 
A, ou seja, um caso típico em que a duração do evento passou 
várias vezes pelo estado ocorrendo, no caso duas vezes, para 
cumprir o tempo de sua duração, como mencionado na Seção 3. 

4.2 Grafos Temporais Hipermídia na 
Máquina de Apresentação 
Conforme especificado na Seção 3, o caminhamento nos grafos do 
modelo GTH define uma cadeia temporal hipermídia, onde a 
função d é utilizada para associar os instantes temporais aos 
vértices. Na Figura 6, o Vértice 1 do Grafo A é o ponto de entrada 
da aplicação e define o início do caminhamento para a construção 
da cadeia principal. Nos demais grafos, o caminhamento para a 
construção das cadeias é iniciado nos vértices que representam as 
transições dos eventos imprevisíveis (Vértices 2 e 12).  

A Tabela 1 sintetiza os instantes temporais previstos para a 
execução das transições dos eventos (vértices) que compõem as 
cadeias temporais dos Grafos A e B. A Tabela 2 apresenta as 
mesmas informações para os Grafos C e D. 

Tabela 1. Transições dos eventos dos Grafos A e B. 

Grafo A Grafo B 
Início, Apresentação, Matrix, 0s Início, Apresentação, Óculos, (i+0)s 

Início, Apresentação, Âncora B,18s Pausa, Apresentação, Matrix, (i+0)s 
Fim, Apresentação, Âncora B, 22s Pausa, Apresentação, Ancora A, (i+0)s 

Fim, Apresentação, Imagem Pilha, 22s Fim, Apresentação, Óculos, (i+7)s 
Início, Apresentação, Âncora A, 27s Recomeço, Apresentação, Matrix, (i+7)s 

Início, Apresentação, Ícone, 27s 
Início, Seleção, Ícone, i 

Fim, Apresentação, Âncora A, 32s 
Fim, Apresentação, Ícone, 32s 
Fim, Apresentação, Matrix, - 

Recomeço, Apresentação, Ancora A 
(i+7)s 

 
Tabela 2. Transições dos eventos dos Grafos C e D. 

Grafo C Grafo D 
Início, Apresentação, Imagem Pilha,18s Início, Apresentação, Vídeo Pilha, 18s 

 Fim, Apresentação, Vídeo Pilha, 22s 

 
Nas Tabelas 1 e 2, em cada coluna as transições dos eventos 
previsíveis encontram-se ordenadas de acordo com os instantes 
previstos para suas execuções. Além dos eventos previsíveis, a 
Tabela 1 contém também as transições dos eventos imprevisíveis, 
pois, embora não seja possível prever os instantes temporais de 
suas ocorrências, é possível estimar a ordem da ocorrência dessas 
transições em relação às demais. O início do evento de seleção 
(Vértice 12), por exemplo, só pode ser executado a partir do início 
do evento de apresentação do objeto de imagem Ícone (Vértice 
10), uma vez que, conforme especificado no modelo, existe um 
relacionamento entre essas duas transições.  

Na coluna referente ao Grafo B na Tabela 1, os instantes 
temporais para o disparo das transições são calculados em função 
do tempo da ocorrência do evento de seleção, representado na 
Tabela 1 pela variável i. O início da apresentação do objeto 
Óculos e a pausa do objeto Matrix e da Âncora A serão 
disparados no instante determinado pela variável i. O fim da 
apresentação do objeto Óculos e o recomeço do objeto Matrix e 
da Âncora A serão disparados no instante (i+7) segundos.  



Na execução interativa da cena do filme Matrix, a máquina de 
apresentação deve obedecer aos instantes temporais previstos na 
cadeia temporal principal para a execução das transições. Para 
manter a consistência da aplicação, quando eventos imprevisíveis 
são executados, essa cadeia deve ser modificada, através da adição 
de novos vértices (transições) ou da alteração do tempo previsto 
para a execução dos vértices existentes. Independente da 
ocorrência dos eventos imprevisíveis, a máquina de apresentação 
deve sempre obedecer às especificações temporais da cadeia 
principal, que, quando necessário, deve ser modificada. 

Durante a execução da cena do filme Matrix, após a transição de 
início da Âncora B, a variável de ambiente será testada. 
Considerando a apresentação em um terminal avançado, a cadeia 
temporal definida sobre o Grafo D (Tabela 2), será adicionada à 
cadeia principal, resultando em uma cadeia temporal modificada. 
Continuando a execução da aplicação, a partir do início da 
apresentação do objeto Ícone, a máquina de apresentação deve 
monitorar as ações de interatividade do usuário, para perceber se a 
ação interativa foi disparada. Caso o evento de seleção do objeto 
Ícone seja executado, as transições dos eventos da cadeia temporal 
do Grafo B, listadas na coluna desse grafo na Tabela 1, também 
serão adicionadas às transições da cadeia principal. 

Considerando, por exemplo, que o evento de seleção ocorreu 
passados 30 (trinta) segundos do início da aplicação, o resultado 
das alterações nos eventos da cadeia principal é apresentada na 
Figura 7. A especificação dos vértices dessa cadeia, a partir do 
instante do evento de seleção, é apresentada na Tabela 3. Note 
que neste caso não houve simples adição na cadeia principal, mas 
alterações complexas, como as exemplificadas pelas mudanças 
dos relacionamentos entre os Vértices 8 e 9 e entre os Vértices 1 e 
4. Essas mudanças podem ser ainda mais complexas quando 
existem trechos do documento com vértices que são executados 
mais de uma vez (Figura 3) ou em loop (Figura 5). 

 
Figura 7. Grafo da cadeia temporal principal modificada. 

Tabela 3. Transições na cadeia temporal principal modificada. 

Cadeia Temporal Principal Modificada 
Início, Seleção, Ícone, 30s Vértice 12 

Início, Apresentação, Óculos, 30s Vértice 13 
Pausa, Apresentação, Matrix, 30s Vértice 14 

Pausa, Apresentação, Âncora Â, 30s Vértice 17 
Fim, Apresentação, Óculos, 37s Vértice 15 

Recomeço, Apresentação, Matrix, 37s Vértice 16 
Recomeço, Apresentação, Âncora A, 37s Vértice 18 

Fim, Apresentação, Âncora A, 39s  Vértice 9 
Fim, Apresentação, Ícone, 39s Vértice 11 
Fim, Apresentação, Matrix, - Vértice 4 

Quando os vértices da cadeia secundária representam transições 
de eventos sobre âncoras (objetos) que não possuem 
representação nos vértices da cadeia temporal principal, 
modificada ou não, esses vértices e suas arestas podem ser 
diretamente adicionados à cadeia principal. Como exemplo, na 
Figura 7, quando a cadeia definida sobre o Grafo D foi adicionada 
à cadeia principal, os vértices dessas cadeias representavam 
transições de eventos distintas. 

Por outro lado, se os vértices das cadeias secundária e principal 
são diferentes apenas pelas transições que eles representam, isto é, 
as transições são diferentes, porém atuam sobre os mesmos 
eventos e âncoras, quando os vértices e as arestas da cadeia 
secundária são adicionados à cadeia principal, pode ser necessário 
modificar as arestas da cadeia principal para refletir os 
relacionamentos entre os seus vértices originais e os vértices 
adicionados. Como exemplo, na Figura 7, quando a cadeia, 
definida sobre o Grafo B, foi adicionada à cadeia principal, as 
transições de pausa e recomeço eram relativas a um mesmo evento 
(apresentação) e âncoras (objeto Matrix e Âncora A) definidas por 
outras transições na cadeia principal. Nesse exemplo, as arestas na 
cadeia principal foram modificadas para especificar os 
relacionamentos entre as transições (início, pausa, recomeço, fim). 

Quando são realizadas modificações nas arestas da cadeia 
principal, os vértices que são alcançados através das arestas 
modificadas devem ter os tempos previstos para a ocorrência das 
suas transições atualizados. Como exemplo, na Tabela 2, a 
transição de fim do evento de apresentação do objeto Ícone teve o 
tempo previsto para o seu disparo atualizado em relação ao tempo 
previsto inicialmente na cadeia principal, que era de 32 (trinta e 
dois) segundos, conforme apresentado na Tabela 1.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E 
TRABALHOS FUTUROS 
Este artigo apresenta um modelo que oferece facilidades para a 
especificação temporal de aplicações não lineares e interativas. 
Através do modelo proposto podem ser construídos planos de 
execução que, além de conter os instantes temporais para a 
execução dos eventos, preservam as relações de dependência entre 
eles. Os grafos resultantes da modelagem de uma aplicação podem 
ser diretamente utilizados por uma máquina de apresentação. 
Como exemplo, a Seção 4 explora a modelagem e a execução de 
uma aplicação com construções que a máquina de apresentação do 
middleware declarativo do ISDBB-T deve suportar, incluindo 
eventos imprevisíveis disparados pela interatividade, adaptação do 
conteúdo e apresentação de objetos recebidos por fluxos. 

As especificações do modelo podem ser utilizadas com vantagens 
em diversos ambientes. Em ambientes hipermídia convencionais 
como a Web, onde cabe a máquina de apresentação buscar o 
conteúdo dos objetos a serem apresentados (serviço pull), os 
grafos do modelo podem ser utilizados para especificar um plano 
de pré-busca, antecipando os eventos de apresentação e evitando 
retardos no sincronismo das mídias. Em outros ambientes, como 
na transmissão do conteúdo de TV, é a emissora que envia, por 
difusão, fluxos de áudio e vídeo multiplexados com outros dados 
(serviço push). Nesse ambiente, como os usuários podem 
sintonizar os canais em momentos diferentes, os dados são 
normalmente enviados de maneira cíclica, através de um 
mecanismo denominado carrossel de objetos [8]. Nas emissoras, 
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os grafos do modelo podem ser utilizados para definir a ordem de 
envio dos objetos para o carrossel, priorizando o envio de acordo 
com os tempos previstos para apresentação. 

Uma das principais facilidades oferecidas pelo modelo é a 
possibilidade de interromper uma apresentação e, posteriormente, 
reiniciá-la a partir do mesmo instante temporal. A qualquer 
momento, durante a execução da aplicação, as informações nas 
cadeias temporais sobre os estados dos eventos em execução e dos 
instantes temporais previstos para a execução dos próximos 
eventos podem ser salvas. Com essas informações, operações de 
pausa e recomeço sobre toda a aplicação podem ser realizadas, 
permitindo, por exemplo, que o usuário alterne entre diversos 
canais, entrando e saindo de várias aplicações interativas. 

Quando o usuário sintoniza um canal que contém uma aplicação 
em execução, a sincronização é realizada através da cadeia 
principal. Nesse caso, apenas os eventos definidos na cadeia com 
tempo previsto para execução após o instante temporal da 
sincronização serão executados. Se a aplicação está sendo 
recomeçada, as opções de interatividade selecionadas antes da sua 
pausa são preservadas, pois quando um evento imprevisível 
acontece, a cadeia principal é modificada, através da inserção dos 
vértices e arestas da cadeia secundária que representa os eventos a 
serem executados em função da ação de interatividade do usuário, 
conforme discutido na Seção 4. 

Além das facilidades voltadas para a execução, a capacidade de 
representar o comportamento temporal das aplicações permite que 
o modelo seja utilizado também na autoria. No paradigma 
timeline, onde a especificação temporal é definida de forma 
absoluta, a distribuição gráfica dos objetos em relação a um eixo 
temporal é considerada a forma mais popular de autoria [2]. No 
entanto, devido a restrições desse paradigma [2], esse tipo de 
abstração não é usualmente adotado na autoria de aplicações 
adaptativas e interativas. Como solução, a cadeia temporal 
principal do modelo pode ser utilizada para representar a 
distribuição temporal dos eventos, sem perder as relações 
semânticas entre eles. A partir da cadeia, os demais grafos, que na 
apresentação são usados para construir as cadeias, podem ser 
estimados e exportados para alguma sintaxe de autoria. Essa 
abordagem é adotada na visão temporal do ambiente Composer4. 

Ainda na autoria, pretende-se, como trabalho futuro, explorar a 
verificação semântica das aplicações, detectando relacionamentos 
temporais que nunca são obtidos. Através do caminhamento nos 
grafos do modelo, podem ser detectados vértices que, em virtude 
das condições associadas as suas arestas, nunca serão alcançados 
ou, mesmo se alcançados, as transições que eles representam não 
serão efetivamente executadas, o que acontece, por exemplo, 
quando dois vértices, que representam a mesma transição de um 
mesmo evento e âncora, são sempre sequencialmente alcançados 
durante o caminhamento nos grafos que modelam uma aplicação. 

Neste artigo, as funcionalidades do modelo de Grafos Temporais 
Hipermídia foram contextualizadas em uma máquina de 
apresentação centralizada. No entanto, se os usuários possuem 
acesso a dispositivos móveis (PDAs, celulares, etc.) pode ser 
interessante que parte das aplicações sejam executadas 
individualmente. Por exemplo, quando o usuário interage com a 

                                                                 
4 http://www.softwarepublico.gov.br/dotlrn/clubs/ginga/ 

aplicação, os eventos definidos em uma cadeia secundária podem 
ser executados apenas no dispositivo desse usuário, preservando a 
cadeia principal e, conseqüentemente, a apresentação aos demais 
usuários. Atualmente, encontra-se em andamento a 
implementação de um protocolo para aplicações hipermídia 
distribuídas tendo como base o modelo apresentado neste artigo. 
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