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Resumo 

A televisão é um meio de comunicação extremamente popular e que possui linguagem 

e funcionalidades próprias. A televisão está passando por um período de revolução; a 

primeira grande mudança está sendo a digitalização do sinal e a segunda é a 

possibilidade de interação. Essas duas mudanças terão um grande impacto no modo 

como as pessoas assistem a um programa de TV. A TV Interativa é uma aplicação 

multimf dia que insere novas funcionalidades em um ambiente aiteriormente não 

interativo. Um grande número de tecnologias pode ser usado em sua implementação e, 

devido ao crescente interesse da indústria na área, diversos esforços têm sido feitos para 

sua padronização. Este trabalho apresenta um novo conceito para criar e distribuir 

programas interativos que provê um avanço na adaptação dos programas às 

necessidades ou expectativas dos usuários. Este trabalho utiliza os padrões para a TV 

Interativa e estende-os para o uso em ambientes conscientes de contexto. 
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Abstract 

The TV is a communication medium very popular with its own language and 

functionalities. The television is passing through a revolution; the first big change is the 

digitalization of the signal and the second is the possibility of interaction. These two big 

changes will have a great impact on the way people watch a TV show. The Interactive 

TV is a multimedia application that provides new functionalities in an environment 

where interaction was not previously possible. A number of technologies can be used 

on its implementation, and as this is an area of great interest to the industry there are 

some efforts to build standards. This work presents a new concept to create and 

distribute interactive programs that provides a better adaptation of the programs to the 

viewers. This work also uses Interactive TV standards and extending them to the use on 

context aware environments. 
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1. Introdução 

A "Era da Informação" já é uma realidade e é possível observar diversos exemplos de 

como a vida mudou nessa nova era. O acesso à informação tem se tornado mais fácil; 

pessoas trabalham cooperativamente em localidades extremamente distantes e a um 

custo baixo; a comunicação sem fio revolucionou a vida de muitas pessoas e o trabalho 

de outras e, com a miniaturização dos componentes eletrônicos, muitos equipamentos 

eletrônicos acompanham as pessoas no cotidiano. 

Neste momento, observa-se o início da segunda fase dessa era: a fase da convergência. É 

provável que essa nova fase, assim como a anterior, também transforme paradigmas e 

tenha uma influência bastante grande na vida cotidiana das pessoas. 

A primeira fase foi caracterizada pela "explosão" de dispositivos que ajudavam (mas às 

vezes só complicavam ainda mais) as pessoas em suas atividades de trabalho e lazer. É 

comum um executivo carregar em sua pasta um notebook, um PDA ersona1 Digital 

Assistant), um telefone celular e, em alguns casos, um aparelho de CD ou MP3. 

A segunda fase deverá ser marcada pela presença de dispositivos "multitarefa" que 

englobam várias funções, tais como um PDA com acesso à telefonia celular e que 

também é um receptor de televisão digital, ou então um televisor que acessa a Internet e 

ao mesmo tempo grava seus programas prediletos. Nessa nova fase, esses aparelhos 

eletrônicos devem ser categorizados de acordo com novos parâmetros: a) se são móveis 

ou fixos; b) por seu tamanho e suas funcionalidades; c) se permitem acesso à Internet; d) 

se têm acesso à telefonia celular; e) se recebem sinais da TV Digital. Pode-se dizer que 

esse tipo de aparelho será o veículo para se obter a informação ou para transportar a 

informação. 

Essa mudança de conceitos também se aplica às telecomunicações. Anteriormente, 

telefonia fixa, transmissão de TV e transmissão de dados eram tópicos bastante 



distintos. Hoje, observa-se a telefonia fixa através de serviços corno as DSLs (Digital 

Suhscriber Line) e as operadoras de TV a Cabo oferecendo acesso à IntemeL Por outro 

lado, é possível assistir programas de TV de outro país via Internet, ou então fazer 

ligações telefônicas através de redes de computadores (via Voice-1P). Num futuro 

próximo, poder-se-á ter acesso à Internet e, possivelmente, à rede telefônica, via TV 

Digital. 

Pode-se aplicar um modelo de camadas de modo a representar como serviços, 

plataformas e aplicações podem ser divididos. A independência dessas camadas 

permite que diversas categorias de informações possam ser transmitidas por diferentes 

plataformas. A Figura 1 apresenta esse modelo de camadas e mostra alguns exemplos 

para cada camada. Evidentemente, plataformas para a transmissão de TV Digital são 

especializadas no transporte de vídeo digital, assim como redes de telefonia são 

especializadas na transmissão de sons (e, atualmente, dados); porém, com a 

digitali7ação de seus sinais, ambas permitem outros usos para sua infra-estrutura. 

Aplicação 

  

Exemplos: comércio eletrônico, noticias, 
EPGs, educação à distância 

  

     

Serviço de Teecomunlcaç6es 

 

Exemplos: TV digital, telefonia, 
4 comunicação multimídia 

     

Plataforma de Transmissão 

  

Exemplos: ATSC, DVB, ISDB, ATM, 
4 	CDMA, Ethernet 

Figura 1 - Modelo de camadas aplicado às telecomunicações 

Existem tecnologias desenvolvidas para que a comunicação entre os diferentes 

dispositivos que fazem e farão parte da vida cotidiana seja facilitada, como HAVi (Home 

Audio and Video Interoperability )1  e Jini2, visto que num futuro não muito distante será 

possível a construção de caças "inteligentes", totalmente integradas com seus aparelhos 

eletrônicos e conscientes do contexto. 

1 http://www.havi.org/ 
2 http://www.sun.com/jini/  
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Segundo Dey [Dey2000]: "Um sistema é consciente de contexto se ele usa o contexto para 

prover informações e/ou serviços relevantes ao usuário, onde a relevância depende da tarefa do 

usuário". 

Uma aplicação que tem sido iutivo de muitas pesquisas é a televisão com a qual o 

usuário pode interagir, a chamada "televisão interativa". Quando se pensa na televisão 

interativa inserida em um ambiente consciente de contexto, vislumbra-se inúmeras 

novas aplicações. É possível pensar que as redes de televisão conseguirão fazer uma 

transmissão diferenciada para diferentes contextos; os anunciantes poderão transmitir 

suas propagandas somente para seu público-alvo; certas cenas poderão ser excluídas 

em determinadas situações (a presença de uma criança, por exemplo). No entanto, 

deve-se observar que não só a transmissão mudará: a apresentação também passará por 

sensíveis mudanças. Como exemplo, pode-se citar que a televisão poderá ser capaz de 

detectar o nível de iluminação (as luzes estão apagadas e as cortinas fechadas, por 

exemplo) e fazer os ajustes de brilho e contraste necessários, ou, então, através da 

informação do número de pessoas na sala e suas posições, poderá alterar o volume ou 

re-distribuir o som no ambiente. 

A TV Interativa (TV-I) tem como um de seus objetivos a disponibilização da informação 

sobre os programas ao usuário. Um modo para se descrever um programa de TV é 

utilizar o padrão MPEG-7 [IS02001c], que especifica esquemas de descrição para cenas 

audiovisuais. Existem esforços para descrever um programa de TV Interativa, sendo 

um dos mais importantes o realizado pelo TV-Anytime Forum. 

O TV-Anytime Forum descreve programas da TV Interativa em MPEG-7, no entanto, ele 

somente descreve as mídias, deixando a cena para ser feita por outras tecnologias como 

o MPEG-4 [IS02001a] ou MHP Multimedia 1-lome Plataform) [DVB2000], por exemplo. 

Como escopo da pesquisa na qual este projeto está inserido, é proposta a descrição do 

programa e a definição dos aspectos para a apresentação do mesmo em MPEG-7, 

http://www.tv-anytime.org/ 
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conceito denominado perfil, para o qual ainda não se encontram referências na 

literatura. Deste modo, a emissora do programa poderá consultar o usuário antes de 

apresentar a ele qualquer tipo de programa. Essa também é uma forma eficiente para a 

apresentação, uma vez que exibirá o programa do modo que o usuário prefere e, muitas 

vezes, com economia de banda passante (uma vez que mídias podem ser descartadas 

pelo usuário). Adicionalmente, tem sido realizado todo um trabalho de investigação 

para composição da infra-estrutura de comunicação e de componentes de hardware e 

software, necessária ao escopo deste projeto. 

Este trabalho está estruturado em 5 capítulos. No Capítulo 2, será apresentada uma 

introdução à TV Digital, em termos da base para a TV Interativa e seus padrões. No 

Capítulo 3, a Enhanced TV e a TV Interativa serão apresentadas, bem como seus padrões 

e tecnologias para implementação. O Capítulo 4 apresenta o contexto no qual este 

trabalho se insere, apresentando a infra-estrutura necessária e definindo os conceitos de 

programa e perfis e, em seguida, mostrando como aplicar esses conceitos em um 

programa de TV-I. O Capitulo 5 apresenta as conclusões e os trabalhos futuros. 
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2.TV Digital 

Desde a popularização dos computadores pessoais, na década de 80, a mudança da 

televisão analógica para a digital é discutida. Isso conduz a uma questão: por que a 

televisão não é digital, já que as tecnologias necessárias existem há muito tempo? A 

resposta para essa pergunta é relativamente simples: os custos e os investimentos. 

Pode-se dividir um sistema completo de televisão em três partes. A primeira é a 

produção dos programas e seu armazenamento; a segunda é a transmissão do sinal 

digital até o usuário final froadcast); e a terceira é a recepção do sinal digital pelo 

usuário. Na parte da produção, a digitalização já é bastante utilizada; muitos estúdios 

utilizam equipamentos de filmagem digitais com os padrões Betacam, Dl e D2, por 

exemplo, além de ilhas de edição não-linear. 

Do lado do usuário também é cada vez maior a presença da digitalização, seja por meio 

de Unidades Receptora-Decodificadoras (URDs) da TV por assinatura, por aparelhos de 

TV com filtros e entradas digitais ou por meio dos Personal Digital Recorders (PDRs). No 

entanto, com a TV Digital que se espera para o futuro, o telespectador precisará 

desembolsar uma quantia considerável de capital de modo a adaptar seus sistemas à 

nova TV. 

O que está se discutindo atualmente é a segunda parte: a transmissão, que é feita de 

modo analógico. A transmissão terá impacto tanto na parte das produtoras, que terão 

que adaptar seus equipamentos, quanto do lado dos usuários, que comprarão 

equipamentos para aquele tipo de transmissão. Do mesmo modo que ocorreu uma 

disputa entre os padrões para a transmissão de cores no sinal analógico (NTSC, PAL e 

SECAM), existe uma disputa entre padrões da TV Digital. A União Internacional de 

Telecomunicações (ITU) criou um modelo de referência para a televisão digital que é 

utilizado pelos três padrões públicos existentes: o ATSC (americano), oDVB (europeu) 

e oISDB (japonês). 
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A Figura 2 apresenta o modelo de referência da ITU para a televisão digital, e divide a 

transmissão em três blocos principais: 

• Codificação do sinal: responsável pela codificação e compressão dos sinais de 

áudio e vídeo analógicos em um formato digital, chamado de fluxo elementar; 

• Multiplexação dos sinais: responsável pela multiplexação dos fluxos elementares 

(de vídeo, áudio ou dados), de modo a formar somente um sfream de dados; 

• Codificação do canal e modulação: responsável por converter o strean: de dados 

em um meio de transmissão por um meio físico, como ar ou cabos de cobre. 

Vídeo 

     

Codificação do 
sinal 

  

         

         

          

Áudio  

Dados 

    

1 Codificação do 
sinal 

  

      

      

        

Multiplexação de 
sinais 

Figura 2 - Modelo de referência ITU para a Televisão Digital 

Os padrões de resolução de imagem para TV Digital são divididos segundo a Tabela 1. 

O formato LDTV (Low Definition Television) é o mais indicado para aplicações móveis e 

portáteis; já o SDTV (Standard Definition Television) é o substituto digital para a Televisão 

atual, apresentando a vantagem de mostrar imagens mais nítidas e o formato de tela 

16:9. O EDTV Çnhanced Definition Television) conta com 480 linhas de resolução visual 

em detrimento das 336 do SDTV, como se pode observar na Tabela 1. Os dois padrões a 

seguir são os padrões de HDTV (High Definition Television), possuindo 720 linhas 

progressivas ou 1080 entrelaçadas. A resolução de 1080X1920 com 60 quadros por 

segundo está em testes, porém, não é implementada por nenhum dos padrões de TV 

DigitaL 

	

1 	Codificação de 

	1 	canal e 
modulação 



Tabela 1 - Principais formatos de Televisão Digital. Extraída de [ANA200Ib] 

Formato Padrão de 

Resolução 

Resolução Resolução visual (fator 
vertical-temporal para 

sinais entrelaçados = 0.7) 

Taxa média de bits 
(estimativa) (Mbits/s) 

1080p HDTV 1080X1920 756X 1920 19(12-32) 
60i 

60 campos / seg 

7201 HDTV 720X1280 720 X 1280 14(8 -20) 
60p 30 quadros / seg 

480p EDTV 480X720 480 X 720 6(4 -8) 
6Op 

30 quadros / seg 

4801 SDTV 480X720 336 X 720 4,8(3 -8) 
60i 

6o campos /seg 

240p LDTV 240X320 240 X 320 1,1 (0,5— 1,2) 
30 p 

30 quadros / seg 

Há consenso entre os três padrões de TV Digital para a codificação do sinal de vídeo, 

em que se utiliza o MPEG-2 [lS01997a], e para a multiplexação cbs sinais, para a qual 

também é utilizado o padrão MPEG-2 Systems [IS01997a]. Nas outras etapas (de 

codificação de canal e modulação), cada padrão adota uma solução diferente, que serão 

mostradas a seguir. 

2.1. ATSC 

O padrão do AT5C4  (Advanced Television Systems Committee) [AT52001], desenvolvido 

nos EUA, teve início em 1993, começou a operar em 1999 e hoje possui cerca de um 

milhão de usuários. O A1ISC teve como principal oletivo a HDTV (High Definition 

Television), embora ele também suporte a SDTV standard Definition Television). A Tabela 

2 apresenta as resoluções definidas pelo ATSC. 

O padrão americano de televisão digital utiliza a compressão MPEG-2 e a compressão 

de áudio no padrão Dolby Digital (AC-3) [AT51995]. Atualmente, as quatro grandes 

redes de televisão americanas (ABC, NBC, CBS e FOX) transmitem pelo menos uma 

parte de sua programação em HDTV (cerca de 2 horas por dia, por emissora). 

' http://www.atsc.org/ 
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Tabela 2— Resoluções definidas pelo ATSC. Extraída de [ATS200I] 

Pixeis 
verticais 

Pixeis 
horizontais 

Relação de 
aspecto 

Freqüência de 
varredura 

1080 1920 1:1 e 16:9 23.97p, 24p, 29.97p, 
30p, 2997i, 301 

720 1280 1:1 e 16:9 23.97p, 24p, 29.97p, 
30p,  59.94p, 60p 

480 704 4:3 e 16:9 23.97p, 24p, 29.97p, 
30p, 59.94p, 60p, 

29.97i, 301 

480 640 1:1 e 4:3 23.97p, 24p, 29.97p,  
30p, 59.94p, 60p, 

29.971, 301 

O padrão do ATSC prevê uma arquitetura para a implementação da TV Interativa 

definida pelo DAVIC5  (Digital Audio-Video Coun cii), na qual se especifica como deve ser 

feita a requisição de informação extra, como diferentes áudios ou dados 

complementares. Esse padrão chama-se DTV Application Software Environtnent (DASE) e 

será apresentado na seção 3.4.5. 

A área que recebe mais críticas na especificação do ATSC é a parte de transmissão. 

Inicialmente, o ATSC havia escolhido o COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division 

Multipiexing) como modulação e, depois, mudou para o &VSB (Vestigial Side Band com 

oito níveis discretos de amplitude). Os maiores problemas do 8-VSB são o ruído e o 

mau desempenho na computação móvel [ABE2001]. Seus defensores argumentam que 

o 8-VSM freqüentemente atinge seu pico de transmissão, ao contrário do COFDM. 

A TV Digital americana conquistou um mercado muito aquém do previsto, apesar dos 

esforços por parte da indústria de entretenimento e dos equipamentos eletrônicos. Um 

dos grandes motivos é o custo dos televisores de alta definição (cerca de U$3000) e das 

URDs para HDTV (cerca de U$500). Outro motivo importante é a pouca quantidade de 

programas em HDTV transmitidos (apesar das emissoras transmitirem em HDTV, 

muitas de suas retransmissoras ainda não atualizaram seus equipamentos, continuando 

a transmitir analogicamente). 

http://www.davic.org/ 
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2.2. DVB 

O DVB (Digital Video Broadcit)6  é um consórcio que desenvolveu uma família de 

padrões para a transmissão de TV Digital: a) via satélite (DVB-S); b) cabo (DVB-C); c) 

terrestre (DVB-'1); d) microondas (DVB-MC e DVB-MS). O DVB-T [DVB1999] foi o 

desenvolvido para ser o padrão para a transmissão de TV Digital na Europa. O DVB 

está sendo utilizado na Inglaterra para a transmissão de SDTV desde novembro de 1998 

e possui, atualmente, cerca de 1,4 milhão de usuários na transmissão terrestre, 1 milhão 

via cabo e 5 milhões via satélite [DVB200I]. Ë importante salientar que a introdução da 

TV Digital na Inglaterra foi subsidiada por uma operadora de TV por assinatura. 

O DVB permite tanto o SDTV quanto o I-IDTV. Uma das principais características do 

DVB-.T é o uso da modulação COFDM (Coded Orthogonai Frequency Division 

Multipiexing), que é menos suscetível a ruídos e permite a recepção móvel (nos testes da 

ABERT foi atingida a velocidade máxima de 60 Km/h para a recepção dos sinais de 

DVB-T com a taxa de transmissão de 19,76 Mbps [ABE20011). O COFDM funciona de 

modo similar ao CDMA (Code Division Multi pie Access) utilizado na telefonia celular. 

Dois modos de operação são admitidos pelo DVB: o 2k (que utiliza 1705 portadoras) e o 

8k (que utiliza 6817 portadoras), sendo que um maior número de portadoras significa 

uma maior imunidade a ruídos na transmissão. O DVB ainda apresenta a possibilidade 

de transmissão hierárquica, na qual parte do sinal pode ser transmitida com um grau de 

robustez maior do que a outra parte. Nesse ponto, o DVB permite dois graus de 

robustez, também chamados de camadas, e nessas camadas podem ser transportadas 

diferentes informações sobre um mesmo programa, ou programas diferentes. Com  isso, 

em um mesmo canal podem trafegar um programa em HDTV em uma camada e na 

camada mais robusta, sua versão em LDTV. A Tabela 3 apresenta as resoluções 

definidas pelo consórcio DVB. 

6 http://www.dvb.org/ 
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Outra característica importante é o fato de que todos os padrões utilizados pelo DVB 

são compatíveis com a família de padrões MPEG. O MPEG-2 é o padrão de vídeo 

(incluindo o Main Profile at High Levei, MP@HL) e o MPEG-2-Layer II audio [1S01994], o 

padrão de áudio. Contudo, o DVB também suporta para o áudio o padrão AC-3 de 5.1 

canais [ATS1995] (a Austrália adotou o DVB-T para a transmissão terrestre, porém, 

utiliza o AC-3 para a codificação de áudio), e existem pesquisas para o suporte do 

MPEG-2 Audio (AAC) [IS01997b]. 

Tabela 3— Resoluções definidas pelo DVB. Extraída de [ANA200II 

Pixels verticais Pixeis 
horizontais 

Relação de 
aspecto 

Freqüência de 
varredura 

1080 1920 16:9 25/30 i 

576 

720 4:3, 16:9 50 p 

4:3, 16:9 25 p, 1 

544 4:3, 16:9 25 p, 1 

480 4:3, 16:9 25 p, i 

352 4:3, 16:9 25 p, 1 

480 

720 4:3, 16:9 60 p 

4:3, 16:9 30 p,  1 

640 4:3 60 p 

544 4:3, 16:9 30 p,i 

480 4:3, 16:9 30 p,i 

352 4:3, 16:9 30 p,i 

288 352 4:3, 16:9 25 p 

240 352 4:3, 16:9 30 p 

Como última característica importante, a especificação do DVB-MHP (Multimedia Home 

Pia taforrn) [DVB2000, Eva19991 consiste na definição de urna API (Application Programnie 

Interface) para TJRDs para o desenvolvimento de EPGs (Eiectronic Program Guides), 

serviços de informação, game shows e outros tipos de programas interativos. O DVB-

Mi-IP será apresentado na seção 3.4.4. 

Para urna TV completamente interativa é necessário um canal de retomo, que está 

sendo especificado pelo consórcio, o DVB-RCT (canal de retomo terrestre). Além desse 
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canal de retomo, existem pesquisas em desenvolvimento para a utilização do GSM 

(padrão adotado para a banda C de telefonia celular no Brasil), e sua atualização UMTS, 

como canais de retomo para o DVB-T. 

2.3. ISDB 

Apesar do Japão ter criado o primeiro sistema digital para a transmissão de HDTV via 

satélite (MUSE - Multiple Sul)-Nyquist Sampling Encoding), o ISDB (!ntegrated Seroice 

Digital Broadcast) [ART1998], desenvolvido no Japão pela ARIB7  (Association of Radio 

Industries  and Businesses), foi o último a ser especificado. É, entre os três padrões, o mais 

ambicioso, já que, ao contrário dos padrões americano e europeu, tem como objetivos a 

transmissão móvel e de informações multimídia, conforme ilustra a Figura 3. 

Prõgrm çcherfule 

Figura 3— Sistema recebendo os serviços ISDB 

O ISDB, assim como o DVB e o ATSC, é uma família de padrões, tendo diferentes 

especificações para a transmissão terrestre (ISDB-T), via cabo (ISDB-C) e satélite (ISDB-

S). É bastante similar ao DVB e já é utilizado na transmissão via satélite desde dezembro 

de 2000 (em lugar do MLJSE), tendo sido vendidos cerca de 700 mil receptores. A 

transmissão terrestre é esperada para 2003, principalmente devido ao problema de 

alocação de espectro no Japão, sendo previsto o término da transmissão analógica em 

2011. 

http://www.arib.or.jp/arib/english/index.html  
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0 ISDB possui como modulação o Band Segmented Transmission-OFDM (BST-OFDM), 

uma variação do C0FDM utilizado no DVB-T. A vantagem que o ISDB possui é que 

enquanto no DVB um único embaralhamento (de freqüências) é utilizado, no ISDB 

utiliza-se um segundo embaralhamento: o de transposição temporal (time inter! eaving), 

que também é utilizado no DAB (Digital Audio Broadcasting) permitindo, assim, uma 

transmissão menos sujeita a erros. 

015DB possui três modos de operação: 2k (1405 portadoras), 4k (2809 portadoras) e 8k 

(5617 portadoras). O modo de 4k foi feito para ser um formato híbrido, para 

transmissões para SDTV e móvel simultâneas. A grande vantagem do ISDB em relação 

ao DVB está na transmissão móvel, pois, pelo fato do ISDB utilizar o segundo 

embaralhamento e ter um modo de operação híbrido (4k), a qualidade de sua 

transmissão móvel é bastante superior e mais flexível. Testes foram feitos para a 

transmissão de TV para um trem-bala com a velocidade de 270 Km/h [DIG200I] (A 

ABERT também testou a recepção móvel e conseguiu bons resultados a 215 Km/h, 

transmitindo à taxa de 19,33 Mbps, e a 710 Km/h, à taxa de 5,73 Mbps [ABE20011). O 

ISDB-T também possui a transmissão hierárquica, como o DVB-T, no entanto, nele são 

permitidas três camadas. 

A codificação de vídeo no ISDB utiliza o padrão MPEG-2, e na Tabela 4 são 

apresentadas as resoluções por ele definidas. A codificação de áudio no padrão ISDB é 

feita através do MPEG-2 AAC [1S01997b], que tem como destaque a capacidade de 

transmitir 48 canais de áudio simultâneos. 

Como foi dito, além da transmissão móvel, o ISDB também tem como um objetivo a 

transmissão de informação multimídia. Para isso, o ISDB agrupa portadoras em treze 

segmentos, chamados de segmentos de dados. Por exemplo, podem ser utilizados doze 

para a transmissão de um programa de FIDTV e um para a transmissão de dados. A 

estruturação de documentos multimídia em XML está especificada em [AR11999, 

ARI20001, nos quais a ARIB propõe a linguagem BML (Broadcast Markup Language). A 
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especificação para a apresentação (semelhante ao DVB-MI-[P) está sendo feita e sua 

conclusão é esperada para 2002. 

Tabela 4—Resoluções definidas pelo ISDB. Extraída de [DlG2001] 

Pixeis 
verticais 

Pixeis 
horizontais 

Relação de 
aspecto 

Freqüência de 
varredura 

1080 1920 16:9 301 

1440 16:9 301 

720 1280 16:9 30p 

480 

720 16:9 30p 

720 16:9 301 

544 16:9 30i 

480 4:3 30i 

2.4. O Cenário no Brasil 

O Brasil realizou testes comparativos entre os três padrões de DTV através da 

Sociedade Brasileira de Engenharia de TV8  (SET) e da Associação Brasileira de 

Emissoras de Rádio e Televisão9  (ABERT), e essas entidades entregaram um relatório 

em maio de 2000. A partir desse relatório, a Agência Nacional de Telecomunicações° 

(ANATEL) escreveu um Relatório Integrador [ANA2001I que ficou disponível em abril 

de 2001 para consulta pública, e até o dia 23 de julho de 2001, para contribuições. No 

ste da ANATEL, é possível o acesso tanto ao relatório da ANATEL quanto às 

contribuições feitas. 

O relatório SET/ABERT [ABE2000] considerou o padrão ISDB como o melhor, em 

termos técnicos, tendo como pontos fortes a recepção móvel e a flexibilidade para novos 

modelos de negócios. Ele tem como maiores desvantagens o fato de não estar 

disponível até 2002 e o fato de possuir o menor mercado, fazendo com que os produtos 

fiquem mais caros. 

8 http://www.set.com.br/ 
http://www.abert.org.br/ 

10 http://www.anatel.gov.br/ 
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O relatório da SET/ABERT não recomendou o padrão ATSC principalmente devido ao 

uso do 8-VSM, tendo sido considerado o padrão insatisfatório. Porém, existem várias 

empresas que o apóiam, uma vez o ATSC possui um vasto mercado (o que geraria uma 

economia de escala) e é o que está há mais tempo em testes. O relatório da SET/ABERT 

elogiou bastante o DVB-T, principalmente devido ao uso do COMM, porém, evidencia 

que obteve melhores resultados, principalmente no que diz respeito à recepção móvel, 

utilizando o ISDB-T. A Tabela 5 apresenta uma comparação entre os sistemas 

analisados. 

Tabela 5 - Comparação entre os três sistemas de TV Digital 

ATSC DVB ISDB 

Codificação 
vídeo MPEG —2 Vídeo 

áudio Dolby AC-3 MPEG —2 Áudio 

(Dolby AC-3 opcional) 

MPEG-2 AAC 

Multiplexaçâo de sinais MPEG 

Transmissão 
terrestre 8-VSB COFDM BST-OFDM 

cabo 64 QAM QAM (1632,64128 e 256) 64 QAM 

satélite QPSK QPSK 8-PSK 

A ANATEL, além de se basear no relatório SET/ABERT para avaliar as questões 

técnicas relativas às tecnologias, realizou pesquisas sobre a expectativa dos usuários em 

relação à TV do futuro, avaliando a importância de itens como: ajuda para deficientes 

físicos, gravação de programas, imagem de alta definição, múltiplos programas, 

informativos, programas defasados (NVoD), interatividade, vídeo adicional, áudio 

adicional, legenda adicional, hipermídia e áudio digital [ANA2001]. 

Como última variável importante na escolha de um padrão estão as questões políticas e 

econômicas. O Brasil está avaliando o tamanho do mercado mundial de cada um dos 

padrões (Tabela 6) e as vantagens políticas e econômicas que cada um deles dará em 

contrapartida à sua adoção, como a quantidade de tecnologia transferida, isenção de 

royalties e o impacto na indústria eletrônica brasileira. A ABERT estima que as 

emissoras gastarão cerca de U$1,62 bilhão somente em equipamentos para a 

transmissão e recepção. 
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Tabela 6 - Dimensão dos mercados já definidos. Extraída de [ANA200I] 

Padrão Países Lares com TV 
(milhões) 

Número de TVs 
(milhões) 

ATSC EUA, Canadá, Coréia do Sul 125 267 

Argentina 	, Taiwan * 15 18 

DVB União 	Européia, 	Austrália, 	Nova 
Zelândia, Sigapura, índia 

205 270 

5DB Japão 45 100 

Brasil ** 38 53 
* Possível revisão do padrão 
** Colocado somente para comparação 

Até hoje, as escolhas dos padrões de TV Digital tiveram como principal aspecto a 

questão política. O Brasil foi o primeiro país a fazer um teste comparativo entre os três 

padrões (o DVB-T e o ATSC já haviam sido comparados, porém, com um detalhamento 

menor) e, por isso, os testes feitos no Brasil estão sendo acompanhados com muita 

atenção, tanto pelos três grupos responsáveis pelos padrões, quanto pelos países que 

ainda não decidiram o padrão a ser adotado. O Brasil está em uma posição privilegiada, 

uma vez que é o sétimo maior mercado de TV do mundo, tendo mais da metade dos 

televisores da América do Sul e o papel de líder do Mercosul (a Argentina 

provavelmente adotará o mesmo padrão que o Brasil decidir). Fica clara a importância 

do mercado brasileiro nas contribuições à consulta pública da ANATEL. 
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31lnteração na Televisão 

A possibilidade da interação com um programa de televisão é um desejo antigo. 

Diversos programas incentivam a interação dos espectadores, na maioria das vezes por 

telefone, e essa interação ocorre tanto em game shows, quanto para fazer pesquisa de 

opinião, como para escolher o final de um programa. O maior inconveniente é que essa 

interação é bastante limitada e a TV e o telefone são aparelhos que não se comunicam 

de forma integrada. Com  a evolução da tecnologia e o aparecimento das URDs, a 

ligação do aparelho de TV com o telefone tornou-se possível, possibilitando o 

lançamento de diversos modelos e produtos de TV Interativa em todo o mundo. 

A transmissão da TV Interativa pode ser feita de três modos: a) via broadcast, em que 

todos os usuários recebem toda a informação possível, porém, as tJRDs só apresentam o 

necessário; b) via unicast, que permite a entrega individual da informação para o 

usuário (tem a vantagem de que só a informação que interessa ao usuário é 

disponibilizada, porém, tem a desvantagem no caso da transmissão de vídeo de vários 

threads, necessitando muitos recursos computacionais dos servidores); c)via rnulticast, 

em que para a transmissão de cada objeto o servidor necessita de um thread, 

independente do número de receptores (nesse modo, cada receptor entra num grupo 

para receber o objeto). Em Martins [Mar2001] é mostrada uma comparação de 

desempenho entre um servidor de vídeo unicast e um rnulticast, na qual fica evidente a 

melhor utilização da banda e o menor processamento necessário no servidor rnulticast. 

O canal de retorno é um outro fator que categoriza a TV Interativa em três grupos. O 

primeiro grupo é o que não possui canal de retorno, sendo que toda a informação com a 

qual o usuário pode interagir sempre é entregue ao usuário. Esse tipo de interação 

apresenta alto custo em termos de transmissão e apresenta limitações para o usuário. O 

segundo grupo possui canal de retorno não-dedicado, em que a linha telefônica é 

utilizada como o canal de retorno. A interação fica mais "rica" e menos limitada. A 

maioria dos modelos de Enhanced TV pode ser inserida nesse grupo. Como parte do 
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último grupo estão as TVs Interativas com canal de retorno dedicado. Desse grupo 

fazem parte as TVs Interativas por Cabo ou que utilizam linhas DSL para o retorno. A 

existência de um canal dedicado permite uma interação completa, uma vez que a 

possibilidade de interação está sempre presente e o tempo de resposta, normalmente, é 

menor. 

Atualmente, existem diversas soluções de TV Interativa no mundo. Essas soluções, 

apesar de permitirem alguma interação do usuário, são bastante limitadas em relação às 

expectativas dos usuários, acostumados à interação existente na WWW. Existem 

diversos nomes dados às diferentes implementações de TV Interativa em relação à sua 

funcionalidade. A seguir, algumas denominações serão apresentadas: 

• Enhanced TV - na Enhanced TV os programas podem possuir conteúdo 

relacionado que, normalmente, é acessado através de um dique em um fcone; a 

Enhanced TV será detalhada na seção 3.2; 

• Individualized TV - nesse tipo de TV Interativa o usuário possui opções de câmera 

e áudio, semelhante às funcionalidades de um DVD; 

• Internet TV - é a TV Interativa que permite o acesso à Internet via televisor, 

utilizando a linha telefônica para o acesso; 

• On demand TV - é a TV que permite o Video on Demand (ou a sua variação Near 

Video on Dernand); 

• Personal TV - a Personal TV é o tipo de TV que permite ao usuário o controle do 

vídeo; ela é bastante conhecida e funciona a partir dos PDRs 9ersonal Data 

Recorders); a Personal TV será detalhada na seção 3.1. 

Uma das aplicações mais conhecidas e úteis da TV Interativa é o Guia Eletrônico de 

Programação (EPG). É uma aplicação presente tanto nos modelos de Enhanced TV 

quanto em Interactive TV. Tamanha importância deve-se ao fato de que o EPG é o 

programa centralizador de toda a informação sobre a programação dos canais de TV. 

Os EPGs são aplicações que diferenciam as funcionalidades entre rmdelos de TV 
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Interativa, podendo ser simples indicadores da programação atual (como os utilizados 

nas TVs por satélite), como controladores da gravação de programas (como os usados 

nos PVRs), ou para fazer recomendações de programação [Bar2001; Kur20011. 

A Personal TV e os PDRs serão apresentados na seção 3.1. Em seguida, a Enhanced TV 

será detalhada e algumas das soluções existentes apresentadas. Na seção 3.3 serão 

apresentados uma definição da TV Interativa do futuro e um trabalho acadêmico para a 

sua implementação. Finalmente, na seção 3.4, serão apresentadas as tecnologias que 

poderão tornar concreta a implementação desse tipo de TV. 

3.1. Personal TV 

O PDR pode ser considerado o sucessor do videocassete, uma vez que tem como 

principal funcionalidade a gravação de programas de televisão, porém possui diversas 

características que o tornam bastante atraente para o consumidor. O PDR é composto 

por uma placa de captura de vídeo, transformando um vídeo analógico em digital 

(MPEG-2), e por um disco rígido que pode variar de tamanho de acordo com o modelo. 

O PDR pode gravar com diversos níveis de compressão, permitindo gravar até 30 horas 

de programas na pior qualidade de imagem (qualidade semelhante a gravação na 

velocidade VHS EP/SLP). As informações da programação das redes de TV para o EPG 

são transmitidas através de uma ligação telefônica em um horário pré-programado pelo 

usuário. Diversas empresas investem na criação de PDR, dentre elas a TiVo11, a 

Replay TV12, a Microsoft13  e a Philips [Bar2001]. 

Os custos e investimentos são as primeiras características importantes do PDR, 

iniciando em U$300.00 para o STB (Set Top Box) e U$9.99 pelo serviço mensal nos EUA. 

Outra característica interessante é o uso intensivo do EPG (Figura 4), fazendo com que a 

programação se torne bastante intuitiva, permitindo a gravação sem comerciais, a 

programação instantânea (gravação a partir de uma chamada comercial de um 

11 http://www.tivo.com/ 
12 http://www.replaytv.com/ 
13 http://www.microsoft.com/ 



T  Prograni' 

Tb& 

A! NOd' 
S. 	 C Cot1V4Q, J 

D1O, 

19 

programa) e, ainda, a criação de canais especiais, de modo que, por exemplo, um 

aficionado pelos filmes de Hitchcock possa criar o canal Hitchcock para armazenar toda 

a programação referente ao famoso diretor. 

Figura 4— EPG da TiVo 

Pelo fato dos programas serem gravados em um disco rígido, é possível o acesso 

aleatório a qualquer ponto do programa. Outro "sonho" de muitos consumidores 

também tomou-se realidade com os PDRs: as funções de pause e rewind em eventos ao 

vivo. 

A integração dos PDRs com o acesso à Internet, a TV Digital, os padrões MPEG-4 e 

MPEG-7 permitirá um novo universo de interações bastante significativo. É importante 

ressaltar que tanto o modelo da ATVEF quanto o modelo da TV-Anytinze Forum utilizam 

os conceitos de EPG e PDR 

3.2. Enhanced TV 

A Enhanced TV pode ser vista como a evolução da TV atual, sendo um cbs tipos de TV 

Interativa com maior número de funcionalidades. A Enhanced TV possui 

implementações tanto para a TV analógica quanto para a TV Digital A Enhanced TV, 

muitas vezes, engloba as funcionalidades da Internet TV e tenta integrar as informações 

da TV com informações de um site, sendo essa a sua característica mais marcante. Na 

Enhanced TV não é comum a possibilidade de mudança de câmeras ou idiomas (a não 

ser quando é utilizada a transmissão digital), e nem vídeo-sob-demanda (VoD). Já a 
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integração com os PDRs é cada vez maior, existindo algumas soluções no mercado com 

essas funções. Devido à crescente quantidade de diferentes implementações, foi criado 

um padrão para a Enhanced TV. Esse padrão e alguns exemplos de soluções de TV 

Interativa existentes no mundo serão apresentados a seguir. 

3.2.1. ATVEF 

O ATVEF (Advanced Te! evision Enhancement Forum)14  é um grupo formado por empresas 

que atuam nos setores de programação de TV, transmissão de TV, eletrônicos e 

empresas de informática, tendo como objetivo criar uma televisão interativa 

independente de plataforma, utilizando, para isso, diversos padrões existentes e 

criando novos quando necessário. 

Essa aliança já criou uma especificação para programas de TV Interativa, baseada em 

HTML, intitulada ATVEF Speciflcation for Interactive Television 1.1 [ATV2000]. As 

principais características desse padrão são: 

• Uso de HTML 4.0 [Rag1999]; 

• Cascading Style Sheets, Leve! 1 (CSS1) - permitindo a aplicação de estilos a 

documentos HTML [Lie1999]; 

• ECMAScript - uma linguagem de programação do tipo script, independente de 

plataforma; 

• Document Object Model (DOM O) . uma plataforma que permite, a programas e 

scripts, o acesso dinâmjco e a atualização de conteúdo, estrutura e estilo dos 

documentos [W3C2000a1; 

• O suporte ao Javascript 1.1 é equivalente ao uso do ECMAScript e do DOM 0. 

A integração da TV com as páginas WWW é feita através das URIs '4 tv:" [Vic2000, 

Fin20001 e "lid:" [B1a2000]. A tJRI "tv:" tem como função inserir um conteúdo de 

televisão em uma página HTML, já a [JRT "lid:", local identifler, é um identificador local 

de um arquivo. O ATVEF especifica que as URDs devem possuir, no mínimo, 1 MB 

14 http://www.atvef.org/ 
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para cache simultâneo e é necessário especificar, antes da transmissão, a quantidade de 

memória cache para cada programa (essa quantidade será o pico e não o total). 

O modelo do ATVEF é baseado no conceito de triggers (gatilho) [ATV2000], isto é, as 

páginas HTML da TV Interativa devem possuir um objeto receptor de triggers. Os 

triggers são eventos em tempo real, transmitidos para programas da TV Interativa. As 

implementações dos receptores permitirão a criação de diferentes políticas para o 

recebimento dos triggers, como, por exemplo, o aviso de chegada de triggers para 

notificar os usuários da disponibilidade de conteúdo extra. Eles devem sempre possuir 

uma URL e podem possuir, opcionalmente, um nome, validade e um script. 

O ATVEF definiu dois tipos de transportes: o do tipo A, que é o transporte dos triggers, 

e o transporte do tipo B, que se destina ao transporte de dados. O primeiro tipo deve ser 

implementado de acordo com cada padrão de televisão; o ATVEF tem documentos 

mostrando como deve ser implementado tanto para o NTSC quanto para o PAL, além 

de apresentar trabalhos no sentido de implementar para o DVB e o ATSC. O segundo, 

do tipo 13, ao contrário do transporte A, faz com que a TV Digital seja independente de 

conexões Internet auxiliares (por exemplo, o telefone), uma vez que esse tipo de 

transporte já é feito para receber dados também. O ATVEF desenvolveu um protocolo 

especial para cuidar do broadcast, o Unidirecional Hypertext Transfer Protocol (LJH1'TP), 

que é uma versão simplificada do HTML, desenvolvida para ser eficiente na 

transmissão de dados broadcast. 

O ATVEF tem cerca de 130 empresas afiliadas e muitos dos atuais projetos ce TV 

Interativa estão sendo feitos de acordo com sua especificação 
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3.2.2. WebTV /Microsoft TV 

A WebTV15  é uma empresa que surgiu em 1995 e tinha como grande novidade o acesso 

à Internet via TV. Sua solução era composta por uma TJRD com saídas para TV e 

entrada RJ-11 (telefone), e um teclado com joystick. Assim, tudo que a WebTV permitia 

era a navegação na WWW através de uma conexão ao provedor WebTV. O aparelho fez 

um grande sucesso, principalmente devido ao custo, menor que o de um computador, e 

à comodidade de navegar na WWW sentado no sofá. 

A Microsoft comprou a WebTV em 1997 e iniciou a implementação de características de 

interatividade. Foram feitos acordos com grandes emissoras dos EUA. Atualmente, a 

WebTV já permite alguma interação com alguns programas de televisão, como o 

Jeopardy (um game sliow) e o NBC News (telejornal), entre outros. 

A WebTV possui uma solução chamada de WebTV Plus Interactive, na qual a interação 

só está disponível em determinados momentos de determinados programas. O usuário 

fica sabendo da possibilidade de interação devido à presença de um ícone "i" na tela 

(Figura 5). Esse "i" possui um link para uma URL e a velocidade de transmissão é 

limitada a 60 caracteres por segundo (2 caracteres porfranie e 30frarnes por segundo). 

Figura 5 - Transmissão de programa que 
	Figura 6 - Informações adicionais do programa 

permite interatividade 

15  http://www.webtv.com/ 
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Para acessar a informação extra disponível, o usuário "clica" no ícone e então pode 

obter mais informações Çigura 6). A partir disso, o usuário passa a utilizar a linha 

telefônica tanto para receber quanto para enviar os dados (com exceção do vídeo, que 

continua sendo analógico). 

A solução WebTV é bastante semelhante à especificação 1.1 do ATVEF [ATV2000] 

(mesmo porque a Microsoft teve uma participação bastante ativa no ATVEF), utilizando 

o conceito de triggers, os links da TV. As informações são transmitidas do mesmo modo 

que o closed caption (no caso do NTSC a linha 21 VBI). 

Além do Plus Interactive, a WebTV possui um produto chamado Personal TV, criado em 

conjunto com a rede de TV por satélite Dish Networks, que associa o WebTV com um 

PDR (Personal Data Recorder) que, no entanto, não suporta o conteúdo interativo. Mais 

recentemente, a WebTV criou um produto chamado Liltirnate TV 16em conjunto com a 

TV por satélite Direct TV, que uniu a WebTV Plus Interactive e um PDR. 

Desenvolver uma página para WebTV é bastante simples, uma vez que ela utiliza como 

linguagem o HTML com pequenas modificações [MIC20001. A Microsoft anuncia que, 

em um futuro próximo, as URDs WebTV serão completamente compatíveis com a 

especificação do ATVEF. 

Além da WebTV, a Microsoft está desenvolvendo um outro modelo de TV Interativa, 

chamado de Microsoft TV17. Os produtos Microsoft TV incluem os softwares Microsoft 

TV Basic Digital e o Microsoft TV Advanced, para decodificadores, e o Microsoft TV Server 

e o Microsoft TV Access Channel Server, para o fornecimento de novos serviços através da 

central da operadora. Como uma extensão da plataforma Microsoft TV, as tecnologias 

da empresa fornecerão serviços de transmissão e funções nas futuras gerações do 

sistema operacional Windows, criando a base para os serviços de TV Interativa em 

computadores pessoais e outros dispositivos para a computação. A Microsoft TV, criada 

16  http://www.ultimatetv.com/ 
17  http://www.rnkrosoft.com/tv  
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segundo a especificação da ATVEF, é compatível com os padrões de transmissão de TV 

analógica e com os novos padrões de transmissão de TV Digital, além disso, suporta os 

padrões da Internet como HTML, Javascript e Dynamic HTML 

A Figura 7 mostra como funciona a plataforma Microsoft TV e seu processo de 

distribuição. Conteúdo e serviços Çontent & Services) podem ser feitos por qualquer um 

e é possível a utilização de serviços como a MSN (Microsoft Network). Esse conteúdo é 

transmitido para um servidor, que pode ser ou o Microsoft TV Server, ou o Microsoft TV 

Access Channel Server, e que transmite a informação via um meio de transporte, que 

pode ser TV a Cabo, Satélite ou Difusão (tanto analógica quanto digital). O Microsoft TV 

Access Channel Server transmitirá informações para o Microsoft TV Basic Digital STB 

(porém, o Advanced também pode receber essa informação), e o Microsoft TV Server 

transmitirá informação para o Microsoft TV Advanced STB. Computadores pessoais 

também podem receber o conteúdo Microsoft TV. A Figura 8 mostra o funcionamento 

do Microsoft TV Server e a Figura 9 apresenta o funcionamento do Microsoft TV Access 

Channel Server. Pode-se perceber que o Microsoft TV Server possui mais funcionalidades. 

Figura 7 - Plataforma de TV Interativa da Microsoft TV e sua distribuição. Extraída do site da 
Microsoft TV 
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A operadora de TV a Cabo brasileira NET Brasil está realizando testes do uso da 

Microsoft TV em Sorocaba, onde estão utilizando a solução Basic Digital para a recepção 

(é o primeiro teste no mundo), e tanto o TV Server quanto o TV Access Channel Server, 

para a distribuição. 
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3.2.3. Liberate 

A Liberate18  é uma empresa que surgiu há cinco anos, tendo como principais 

investidores a Orade e a Netscape, e hoje é unia das líderes no setor de TV Interativa. 

Ela é uma das empresas fundadoras da ATVEF e é membro do TV-Anytime Forum. 

A Liberate possui três linhas de produtos: os servidores (Liberate Connect), os clientes 

(Liberate TV Navigator - que, atualmente, são baseados no Netscape Navigator, mas a 

próxima geração utilizará a Gecko Engine) e, por fim, as ferramentas para a edição de 

programas (Liberate TV Producer). Para a edição de programas interativos, a empresa 

criou, recentemente, um programa de parcerias tanto na parte de software quanto de 

hardware, chamado PopTV19. 

Existem três tipos de implementação da plataforma TV Navigator, como ilustrado na 

Figura 10. Nas versões Standard e Conipact, o conteúdo transmitido é digital, no entanto, 

a versão Compact não é compatível com HTML e Javascript utilizando para a interação 

uma linguagem chamada CPML (Com pact Plataform Markup Language). Já a versão 

Analog é feita para ser utilizada na televisão analógica e tem funções semelhantes às da 

versão Standard, sendo que o vídeo é recebido de forma analógica e a interação é feita a 

partir de uma linha telefônica. 

V'b UM 11+1.10 Ve 	(oflIpI ( 
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Figura 10 - Comparação das plataformas do TV Navigator 

18  http://www.liberate.com/ 
19  http://partners.liberate.com/ 
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A Liberate é conhecida por suas associações com outras grandes empresas. As três mais 

importantes associações recentes foram: 

• com a Philips, o desenvolvimento de um Set-Top J3ox com um decoder MPEG-4; 

• com a AOL - Time Warner, que utilizará, na AOL TV°, o engine Liberate para a 

TV analógica; 

• com a AT&T, que utilizará a plataforma Liberate em seu protótipo de TV 

Interativa. 

Por essas características, a Liberate tornou-se uma das empresas mais bem posicionadas 

no mercado da TV Interativa, principalmente nos EUA. A Liberate, assim como a 

Microsoft, promete ter seus produtos, em um futuro próximo, totalmente compatíveis 

com a especificação do ATVEF. 

Por meio do programa de parcerias PopTV, a Liberate disponibiliza um programa para 

a autoria de programas de TV Interativa, chamado TV Producer (que, atualmente, está 

na versão 1.2.6), que é um plug-in para o software de edição de HTML Macromedia 

Dreamweaver, e o player, emulador da URD da Liberate, chamado de TV Emulator (cuja 

versão atual é a 1.2.7). 

3.2.4. Open TV 

A OpenTV21  foi criada, em 1996, como Thompson Sun Interactive e, em 1998, tornou-se 

OpenTV Corporation. O software da OpenTV roda em mais de 9,3 milhões de Set-Top 

Boxes em todo o mundo, fazendo dela a empresa de TV Interativa com maior 

penetração no mercado. 

A OpenTV tem como produtos um sistema operacional (OpenTV RunTime), um 

software servidor (OpenStreamer) e as ferramentas de desenvolvimento de aplicações 

OpenTV SDK, OpenAuthor e OpenStudio. A empresa possui várias alianças com outras 

20 http://www.aoitv.com/ 
21 http://www.opentv.com/ 
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empresas por todo o mundo, em especial com empresas européias, tanto na área de 

desenvolvimento de software quanto para o desenvolvimento de IJIRDs. 

A OpenTV apóia padrões como o DVB-MI-IP (padrão de TV Interativa da TV Digital 

européia), a JavaTV e a especificação da ATVEF. 

3.2.5. MyTV 

O MyTV22  é um projeto de um consórcio de empresas lideradas pela Philips e pela 

Nokia com o objetivo de criar uma aplicação para o padrão DVB-M1-IP seguindo as 

especificações do TV-Anytinze Foruni (que será apresentado na seção 3.4.3). Alguns dos 

desafios enfrentados pelo projeto são: como transportar dados TV-Anytirne Forum no 

DVB, como anexar metadado ao conteúdo, como tratar múltiplas fontes de informação, 

além das questões de personalização. A Figura 11 apresenta a estrutura do projeto 

MyTV. 

DVB 
Broadcasters DVI) 	mo 

MyTV 
Box 

Internet 

Provedor de 
Conteúdo 

TV-An yti me 

Figura 11 - Estrutura do projeto MyTV 

22  http://www.extra.research.philips.com/euprojects/mytv/  
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3.3 Interactive TV 

A Interactive TV é uma evolução da Enhanced TV, uma vez que não apenas expande as 

funcionalidades da TV, como cria novos paradigmas de como produzir, transmitir e 

assistir a TV. Na parte da produção, um impacto bastante grande será sentido porque o 

produtor terá que se preocupar, não apenas com a produção de uma mídia e, sim, com 

a produção de várias mídias, seus relacionamentos, e suas alternativas. Com  isso, a 

estrutura do programa de TV ganhou muita complexidade. Na parte da transmissão, o 

que muda é que, anteriormente, um programa estava inteiro em um streain e, com a TV 

Interativa, os componentes do programa podem estar separados e podem ter sido 

transmitidos por diferentes meios, portanto, tanto a emissora quanto a URD devem 

conter mecanismos para a sincronização do mesmo. Já na parte do usuário (a palavra 

espectador não se aplica à TV Interativa, uma vez que a interação é esperada), o 

conceito de assistir um programa de TV irá mudar completamente, pois o programa 

será personalizado e a interação permitirá que a experiência de assistir tenha outro 

significado. A Interactive TV pretende possuir todas as funções da Enhanced TV somadas 

a capacidades de VoD, e mudanças de características das mídias apresentadas (como na 

Individualized TV). A seguir, será apresentado um modelo de Interactive TV, 

desenvolvido pelo Telecom Italia Lab23, que utiliza o padrão MPEG-4 para a 

transmissão de seu conteúdo. 

AIC / Next TV 

A Next TV24  é um projeto conjunto do Telecom Italia Lab e empresas como a Philips, 

Sony e Sun Microsystems, entre outras, e tem como objetivo analisar modelos de 

negócios para a Interactive TV, desenvolvimento de especificações para o transporte e 

apresentação de mídias, como o MPEG-4 e MPEG-2, além da implementação do 

hardware e do software necessários para a produção e transmissão de programas 

interativos. Além disso, a integração dos padrões MPEG com a tecnologia Java e o 

23 http://www.telecomitalialab.com/ (antigo CSELT) 
24 http://www.extra.research.phiIips.com/euprojects/nextv/  
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padrão de TV Digital DVB também é alvo de pesquisas. A Next TV se utiliza dos 

estudos realizados pela AIC-I (Advanced Interactive Content Iniciative), que tem como 

princípios a distribuição do conteúdo por diversos ambientes de transporte e a 

utilização dos padrões MPEG-2 e MPEG-4. As Figuras 12 e 13 apresentam a imagem de 

um programa para a TV Interativa feito para a Next TV, antes e depois da ocorrência de 

uma interação. Esse programa foi implementado em MPEG-4 e transportado via MPEG-

2 TS (Trans port Strearn). 

Figura 12 - Programa da NexTV antes da 
interação 

Figura 13 - Programa da NexTV depois da 
interação 

3.4. Tecnologias para TV Interativa 

Com o advento da TV Digital, diversas tecnologias poderão ser utili7adas para a criação 

e distribuição de programas para a TV Interativa. Inicialmente, a TV Digital utilizará o 

padrão MPEG-2 para a codificação de imagens, porém, à medida que a TV passe a ser 

mais interativa, a demanda de tecnologias mais adequadas surgirá. O sucessor natural 

do MPEG-2 é o padrão MPEG-4, que foi desenvolvido para ser um padrão multimídia e 

não somente audiovisual (como o MPEG-2), e já existem estudos para o 

encapsulamento de streams MPEG-4 em MPEG-2, que é utilizado pelos padrões da TV 

Digital. Com  isso, a implantação da TV-! não será tão onerosa como foi a mudança da 

TV Analógica para a TV Digital. Como o tráfego já será digital, só será necessária a 

atualização das IJRDs ou, então, dos sistemas operacionais das URDs. 



31 

Outra tecnologia que tem grande utilidade na TV Interativa é um outro padrão, 

também desenvolvido pelo grupo MPEG, o MPEG-7. Esse padrão, ao contrário dos 

outros, não é relacionado à codificação de áudio e vídeo; sua função é criar um padrão 

para a descrição de uma cena audiovisual, uma imagem ou sons, que não precisam 

estar armazenados digitalmente. O MPEG7 pretende disponibilizar ferramentas (nesse 

caso, as ferramentas são os descritores, que permitem a criação das descrições) para que 

a busca em imagens, vídeos e arquivos sonoros seja tão fácil quanto é a busca em textos. 

O TV-Anytime Fórum pretende especificar o modo como programas de TV Interativa 

serão descritos utilizando MPEG-7. O DASE e o MHP são os padrões para a 

apresentação de multimídia nas TVs Digitais americana e européia, respectivamente. O 

padrão para a apresentação de conteúdo multimídia na TV Digital japonesa está em 

fase de especificação. A Java TV é uma API Java para as URDs da TV Digital, o MHP 

utiliza a Java TV em suas especificações. Além dessas tecnologias, será mostrado como 

a W3C pretende fazer a ligação entre a TV e a WWW. 

3.41. MPEG-4 

O padrão MPEG4 tem como objetivo construir uma cena audiovisual, tratando os 

dados como objetos de mídia. Esses objetos podem ser vídeo, áudio, objetos sintéticos 

(imagens e áudio gerados por computador) e objetos Web (documentos na WWW), 

além de sua relação com o tempo e o espaço. As informações dos objetos, que serão 

especificados posteriormente, são organizadas em árvores. Outro aspecto do MPEG-4 é 

permitir a integração da produção, distribuição e do acesso a conteúdo [IS02001a, 

Bat1999]. 

A primeira versão MPEG4 atingiu o nível de padrão internacional em abril de 1999 

[IS01999a] e a segunda versão tornou-se padrão no início de 2000 [ISO2001a], porém, 

algumas extensões ainda estão em progresso. 
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Uma cena audiovisual MPFG4 é descrita como a composição de objetos de mídia 

primitivos. Um objeto de mídia primitivo é, por exemplo, um vídeo da face de uma 

pessoa ou um áudio de uma voz, e correspondem às folhas em uma árvore descritiva. Já 

um objeto composto associa esses objetos em sub-árvores, de modo que se pode ter, 

dentro de um objeto composto, um vídeo de um rosto e o áudio relacionado a uma voz, 

facilitando a manipulação de vários objetos relacionados. 

Dentre as suas características, o MPEG4 permite [IS02001a]: 

• colocar objetos de mídia em qualquer posição espacial, dadas as suas 

coordenadas; 

• aplicar transformações a objetos, mudando sua geometria ou acústica; 

• criar objetos compostos, agrupando objetos primitivos; 

• mudar interativamente a visualização e o som de cenas. 

Assim como o MPEG-2, o MPEG-4 possui diversos profiles, sendo 8 para vídeo natural, 7 

para vídeos sintéticos e híbridos (sintéticos + naturais), 8 para áudio, 3 para gráficos, 4 

para descritores de cena, 2 para o MPEG-J e um para a descrição de objetos [IS02001a]. 

Além destes, outros profiles estão sendo estudados [1S02000]. 

Algumas das aplicações para as quais o MPEG-4 foi desenvolvido são [l501999c, 

Ebr1999j: 

• Broadcast:  O MPEG4, pelo fato de suportar uma compressão de dados muito 

alta, permite um uso muito bom da largura de banda disponível; também, por 

esse motivo, permite que diversos streams de vídeo sejam transmitidos em 

paralelo. Como foi dito anteriormente, o padrão MPEG-4 trata o vídeo como um 

conjunto de objetos jnter-relacionados e essa característica é bastante interessante 

para a televisão interativa, uma vez que podemos associar diferentes objetos a 

diferentes ações. O ISDB (TV Digital japonesa) prevê o uso do MPEG-4 em sua 

implementação. 
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• Visualização de cenas de modo colaborativo: O MPEG-4 é bastante apropriado 

para a organização de cenas envolvendo objetos reais e virtuais, que devem ser 

transmitidos para participantes dispersos. Isso faz do MPEG-4 uma poderosa 

ferramenta para a construção de aplicações de trabalho colaborativo, aplicações 

de realidade virtual e de realidade aumentada (auginented reality). 

• Armazenamento e recuperação baseada em conteúdo: Pelo fato do MPEG-4 

permitir uma descrição dos objetos, a busca por palavras-chave fica bastante 

facilitada. Essa característica é tão importante que o uso adequado de metadados 

(comumente chamados de dados sobre os dados) é o objetivo principal do 

MPEG-7, que será descrito posteriormente. 

• Set-Top Box da Televisão Digital: A TV Digital, como foi dito anteriormente, irá 

mudar o modo das pessoas assistirem televisão, uma vez que ela possuirá um 

ambiente mais interativo. Algumas das características que o MPEG-4 possui, que 

podem ser bastante interessantes para a TV Digital são: a) criação de links entre 

os comerciais apresentados e suas páginas na Internet; b) acesso à informação na 

internet; c) jogos interativos e video on demand. 

• Jogos: É inegável a popularidade dos jogos de computador nos dias de hoje. A 

maioria dos jogos utiliza gráficos 3D tanto para o ambiente quanto para os 

objetos controlados pelo usuário. O uso de MPEG-4 nos jogos abre novas 

possibilidades com integração dos objetos sintéticos com os naturais e a 

animação facial. 

• Computação Móvel: Com a popularização dos Personal Digital Assistants (PDA5) 

e dos telefones celulares, fica evidente a importância da computação móvel nos 

próximos anos. O MPEG4, pelo fato de conseguir transmitir vídeo em redes com 

pequena largura de banda, mostra-se uma boa solução para a futura transmissão 

de vídeos para dispositivos móveis. 

• Produção de TV: O MPEG-4 apresenta-se como uma interessante evolução em 

relação ao chrorna keying (técnica da TV analógica com a qual é possível colocar 

um vídeo sobre uma área de outro que possui uma cor bem definida, 
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normalmente verde ou azul), permitindo a gravação dos objetos separadamente 

e com diferentes níveis de qualidade. 

O padrão MPEG-4 é dividido em sete partes: Sistemas, Visual, Áudio, Teste de 

Conformidade, Software de Referência, DMIF e Software Otimizado para as 

ferramentas MPEG-7 (codificadores de vídeo), que serão apresentadas a seguir. 

Parte 1 - Sistema (Systems) 

A parte Systems do padrão define a descrição do relacionamento entre os componentes 

audiovisuais que formam a cena. Esse relacionamento é descrito em dois níveis 

principais. 

O primeiro descritor é o BIFS Binary Format for Scenes) [IS02001a], que descreve o 

relacionamento espacial e temporal entre os componentes da cena. O BIFS é baseado no 

conceito do VRML (Virtual Reality Modeling Language) tanto na estrutura quanto na 

funcionalidade da composição de nós de objetos. O outro descritor é o OD (Object 

Descriptor), que define o relacionamento entre os Elementary Streams de cada objeto da 

cena. 

Outros aspectos relacionados à parte Systems do MPEG-4 são a interação, a 

multiplexação, o armazenamento, interfaces com redes e outros equipamentos, 

representação textual, sincronização e direitos autorais. A interação com e entre os 

objetos é possível no MPEG-4 de duas formas. O primeiro tipo de interação é o previsto 

pelo padrão, como o posicionamento espacial e a retirada de objetos da cena. Para que a 

interação não prevista pelo MPEG-4 com e entre os objetos seja possível existe uma API, 

a MPEG-J, que é derivada da linguagem Java. A MPEG-J é um sistema de controle 

flexível e programável que representa uma sessão audiovisual de modo a permitir que a 

sessão se adapte às características do terminal onde ela será apresentada. A MPEG-J 

possui duas importantes características: a) a capacidade de permitir uma pequena 



35 

degradação quando os recursos são limitados ou variam de acordo com o tempo; b) a 

habilidade de responder à interação do usuário e prover funcionalidades multimídia 

[IS01999b]. 

Parte 2 - Visual 

O padrão de vídeo natural do MPEG-4 [1501998b, Ebr1999] consiste de uma coleção de 

ferramentas para as áreas de shape coding (codificação de forma), estimativa e 

compensação de movimento, codificação de textura, recuperação de erro, sprite coding e 

escalabilidade. 

O shape coding pode ser feito de duas maneiras: a) em modo binário, onde a forma de 

cada objeto é dada por uma máscara binária; b) pelo modo de grayscaie (tons de cinza), 

onde a forma do objeto é dada de modo similar ao dos canais alpha, permitindo 

transparência e diminuindo o a!iasing (diferença nas bordas das figuras). A estimativa e 

a compensação de movimento é baseada em blocos, que podem ser de 8X8 ou 16X16 

pixeis. A codificação da textura é baseada no 8X8 DCT (Discrete Cosine Transfarin). Com 

algumas modificações, a codificação de texturas estáticas pode ser feita utilizando 

transformadas wavelet [Dau2000]. 

As mais importantes características do padrão de codificação visual do MPEG-4 são 

[Ebri 999, Bati 999]: 

• Eficiência na compressão: a compressão eficiente foi um dos principais objetivos 

tanto do MPEG-i quanto do MPEG-2. O MPEG-4 pretende, a partir de uma 

codificação melhorada e da codificação de múltiplos streanis de mídia 

concorrentes, melhorar ainda mais essa compressão e, com isso, aumentar o 

número de aplicações e produtos que utilizam esse padrão; 
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• Interação baseada em conteúdo: codificando e representando objetos de vídeo ao 

invés de quadros de vídeo, o MPEG-4 permite a criação de aplicações baseadas 

em conteúdo; 

• Acesso universal: as duas últimas funcionalidades do MPEG-4 são a robustez e a 

escalabilidade permitindo, assim, a transmissão de vídeos, de acordo com a 

largura de banda disponível. O padrão definiu três faixas de bifrates: abaixo de 64 

Kb/s, entre 64 e 384 Kb/s e entre 384 e 4 Mb/s, cobrindo, assim, as necessidades 

de diferentes aplicações. 

Uma cena visual do MPEG-4 é composta por um ou mais objetos de vídeo. Cada objeto 

de vídeo possui informação temporal e espacial através de sua forma, movimento e 

textura. 

Um bitsfream MPFG-4 tem uma divisão hierárquica (Figura 14), sendo dividido em: 

• Seqüência de Objetos Visuais (VS): a cena completa, que pode conter objetos 2D e 

3D; 

• Objeto de Vídeo (VO): um objeto de vídeo é necessariamente 2D, e ele pode ter 

um formato retangular ou, utilizando máscaras, irregular; 

• Camada do Objeto de Vídeo (VOL): um objeto de vídeo pode ser composto por 

diversas camadas, por exemplo, com diferentes níveis de compressão e 

quantização. 

Cada objeto de vídeo é dividido em fraines, chamados Vídeo Object Plane (VOP), que 

podem ser agrupados em Groups of Vídeo Object Planes (GOV). 
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Figura 14 - Exemplo da estrutura de um bitstream MPEG-4. Extraída de [Ebr1999] 

Parte 3 - Áudio 

A parte de áudio do MPEG4 é referente tanto à codificação de áudio, com diversos 

Proflies e Leveis, quanto à apresentação de voz sintética, incluindo a sincronização labial 

e a informação sobre os fonemas. 

Parte 4 - Teste de Conformidade (Conformance Test) 

O teste de conformidade visa estabelecer regras para que futuros softwares que utilizem 

o padrão MPEG-4 possam ser testados. 

Parte 5 - Software de Referência 

O software de referência é um software que deve ser utilizado para o teste de streams 

MPEG-4. O software desenvolvido se chama IMI-2D e pode ser encontrado no site do 

CSELT. 

ramaria 

25 http://www.cselt.it/ufv/imj./  
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Parte 6 - Framework para a Integração da Entrega Multimídia 

(DMIF) 

Outro componente importante do MPEG-4 é o DMIF Pelivery Multimedia Integration 

Framework) [ISO1999b]. O DMIF é um protocolo para o gerenciamento de streams 

multimídia sobre tecnologias de transporte. Ele é semelhante ao FTP, sendo que a 

principal diferença é que enquanto o FTP retorna dados, o DMIIF retorna ponteiros para 

onde obter os streams de dados, ajustando a QoS do objeto às condições da rede 

[ISO2001a]. 

Parte 7 - Software Otimizado para as Ferramentas MPEG-7 

A sétima parte do padrão pretende fazer um software que se utilize das ferramentas 

MPEG-7. 

Players 

Não existem muitos players de MPEG4 disponíveis. O mais conhecido é o IM1-2D feito 

pelo CSELT (atual Telecom 1talia Lab). O IM1-2D foi feito para ser o software de 

referência, relativo à parte 5 do padrão. A última versão disponível para download é a 

versão 2.7. Ela apresenta os streains MPEG-4 e vem com um codificador. No entanto, 

não foi possível implementar um exemplo de TV Interativa, pois foram encontrados 

problemas para realizar a codificação do vídeo. A Figura 15 apresenta a tela do ptayer 

IM1-2D. 
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Figura 15—Tela do IMI-2D 

Existem codecs que implementaram somente a codificação do vídeo MPEG-4, no 

entanto, eles não são compatíveis com o IM1 -2D. Esses codecs são o MPEG-4 vídeo codec 

da Microsoft e o da DivX. Os vídeos codificados dessa forma podem ser visualizados no 

Windows Media Player ou no The Playa26, pia yer de vídeo feito pela equipe que 

desenvolveu o DivX. 

Ferramentas de autoria 

Ainda não existem muitas ferramentas de autoria para o MPEG-4. Uma ferramenta 

avaliada foi a desenvolvida pelo Instituto Superior Técnico de Portugal. O 1ST MPEG-4 

Video Conrpliant Framework27  implementou diversas funcionalidades do padrão, entre 

elas a codificação separada dos objetos. A Figura 16 apresenta uma tela do software na 

qual pode ser notada a presença da árvore de objetos, à esquerda, e da Tirneline, abaixo. 

26 http://download2.divx.com/videoplayers/theplaya/DivX4FuIlInstaUer.exe  
27  http ://www. img . lx. it. pt/ImageGroup/IST_MPEG4_Video_Framework/tutorial . htm 
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Figura 16 - Tela do IST MPEG-4 Video Compliant Framework 

O software foi testado, porém, ele só trabalha com objetos já codificados, e os 

codificadores disponíveis não eram compatíveis com ele, bem cano os streams gerados 

por ele não eram compatíveis com os players. 

O CSELT está em fase final de desenvolvimento do Sinfonia, um software que 

compreenderá um player, uma ferramenta de autoria e um servidor de streanis, porém, 

só tivemos acesso a um plug-in para o Netscape Communicator para a apresentação dos 

vídeos no formato MPEG-4. 

3.4.2. MPEG-7 

Com o uso crescente de informação audiovisual, um modo de descrever o conteúdo 

desças informações fez-se necessário, uma vez que as buscas nesses dados não eram 

"eficientes". Para isso, foi utilizado o conceito de metadados, também conhecido como 

"dados sobre os dados". Diversos trabalhos nessa linha de pesquisa já foram feitos no 

grupo Intermídia do ICMC28, como, por exemplo, o trabalho de Goularte [Gou1998]. O 

28 http://www.intermidia.icmc.sc.usp.br/ 
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uso de metadados em conteúdo audiovisual tornará possível a busca minuciosa em 

grandes bases de dados, em um tempo bastante curto, semelhante à busca em texto. No 

entanto, para que seja possível essa busca, o conteúdo audiovisual deve ser descrito de 

uma forma padronizada. 

O MPEG-7 [IS01998a, I502001c1, formalmente conhecido como Interface de Descrição 

do Conteúdo Multimídia", tem como objetivo especificar um conjunto padrão de 

descritores de vários tipos de informações multimídia. Essa descrição será associada ao 

conteúdo permitindo, assim, um modo de procura eficiente para o material de interesse 

do usuário. 

Em termos de padronização, pretende-se definir com o MPEG-7: 

• Tipos de Dados qJatatypes): elementos de descrição não específicos ao domínio 

audiovisual, que correspondem ao reuso de tipos básicos ou estruturas, utilizados 

por múltiplos Descritores e Esquemas de Descrição; 

• Descritores (D): representam as características e definem a sintaxe e a semântica de 

cada representação de características; 

• Esquemas de Descrição (DS): especificação da estrutura e da semântica dos 

relacionamentos entre seus componentes, que podem ser Ds ou DSs. 

• Uma Linguagem de Definição de Descrição (Jefinition Description Languiige) (DDL): 

para permitir a criação de novos DSs (ou mesmo novos Ds) e permitir a extensão e 

modificação dos mesmos. 

O MPEG-7 não especifica como é feita a extração das descrições/características do 

objeto, bem como não especifica um mecanismo de busca que faça uso das descrições 

[1S02001 c]. 

O MPEG-7 tem como principais áreas de aplicação [Nac1999a1: 

• Educação; 

• Jornalismo; 
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• Informação turística; 

• Serviços culturais (museus, galerias de arte e exposições); 

• Entretenimento (jogos); 

• Sistemas geográficos; 

• Aplicações biomédicas; 

• Home-Shopping (busca por palavras-chave); 

• Arquivos de filmes, vídeo e rádio (permitindo, assim, uma busca por assunto). 

O ISDB (TV Digital Japonesa) já prevê o uso do MPEG-7 como modo de descrever seus 

programas e, com isso, tem trabalhado em conjunto com o TV-Anytime Fórum na 

especificação de como utilizar o MPEG-7 na TV Interativa [TVA2000c]. 

O padrão MPEG-7 é dividido em sete partes: Sistemas, Linguagem de Definição de 

Descrição, Visual, Áudio, Esquemas de Descrição Multimídia, Software de Referência e 

Teste de Conformidade, que serão apresentadas a seguir. 

Parte 1 - Sistemas (Systems) 

A primeira parte do padrão MPEG-7 é o Systems [IS02001d]. É a arquitetura padrão do 

sistema, que especifica as funcionalidades para a comunicação das descrições do 

conteúdo multimídia. O objetivo do MPEG-7-5ysteins é criar uma especificação não 

ambígua que permita aos desenvolvedores e usuários de MPEG-7 o desenvolvimento 

de decodificadores MPEG-7 e o preparo de Descrições MPEG7 para o transporte e 

armazenamento. 

A Figura 17 apresenta a arquitetura do MPEG-7. A camada mais baixa é o meio de 

transmissão/armazenamento (Transmission/Storage Medium), referente às camadas de 

distribuições da infra-estrutura. O streani MPEG-7 pode ser transportado de diversas 

maneiras, como MPEG-2, ATM, IP ou MPEG-4, sendo que na Camada de Transmissão 

(Delivery Layer) é especificado como isso ocorrerá. A Camada de Transmissão entregará 
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streams elementares de MPEG-7 para a Camada de Compressão (Com pression Layer). 

Esses strennzs elementares podem ser compostos por Esquemas de Descrição ou por 

Descrições, que podem estar representados ou no formato textual ou no formato binário 

(BiM - Binary Format for MPEG-7), dependendo da aplicação que o utilizará 

Application 
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Figura 17 -Arquitetura MPEG-7. Extraída de [IS02001d] 

Parte 2 — Linguagem de Definição de Descrição (DDL) 

Para que as Descrições e Esquemas de Descrição sejam feitos, é necessária a definição de 

uma linguagem para a criação dessas descrições. O MPEG Group decidiu icentemente 

pela adoção da linguagem XML Schenuz [W3C2001a, W3C2001b, W3C200Ic1, por ser um 

padrão bastante difundido no mundo. Porém, como o XML Scliema não foi feito 

especificamente para o conteúdo audiovisual, foram criadas extensões para o MPEG-7. 

Essas extensões são relativas à representação de matrizes e vetores e a tipos de dados 

relativos a tempo. Com  isso, a DDL do MPEG-7 foi dividida em três partes: a linguagem 
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estrutural do XML Schema, os tipos de dados do XML Schema e as extensões feitas, que 

podem ser encontradas no documento que especifica a IDDL MPEG7 IIS02001bI. 

Parte 3 - Visual 

A terceira parte do padrão [IS02001e] especifica ferramentas (descritores) para a 

descrição do conteúdo visual, como imagens, vídeo e imagens em 313. Essas 

ferramentas são definidas a partir de sua sintaxe em DDL e representação binária (BiM). 

Elas permitem a descrição das características visuais, como cor, textura, formato e 

movimento, assim como permitem a descrição da localização dos objetos descritos em 

uma imagem ou seqüência de vídeo. 

Parte 4 - Áudio 

Esta parte do padrão MPEG-7 [I5020011 especifica ferramentas para a descrição do 

conteúdo sonoro. O formato de codificação ou o meio de transmissão não são fatores 

limitantes, bem como não é limitado à descrição de músicas, discursos, efeitos especiais 

e trilhas sonoras. Também foram descritos os timbres de instrumentos e as saídas de 

mecanismos de reconhecimento de voz, Através desses descritores pretende-se que seja 

possível a localização de áudio por semelhança. 

Parte 5 - Esquemas de Descrição de Multimídia (MDS) 

A quinta parte do padrão MPEG-7 especifica as ferramentas para a descrição de 

informações multimídia. Essas ferramentas podem ser divididas em elementos básicos 

(Basic Eleinents), elementos de descrição de conteúdo (Content Description), elementos de 

gerenciamento (Content Management), organização de conteúdo (Content Organization), 

navegação e acesso (l\Tavigation & Access) e interação do usuário (User Interaction), como 

podemos ver na Figura 18. 
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Figura 18 - Estrutura do MDS. Extraída de [lS02001g] 

Parte 6 - Software de Referência 

A sexta parte do padrão é a criação de um software de referência. Esse software é 

dividido em quatro partes: 

• Um parser de DDL; 

• Descritores visuais - o software deve criar descrições padrões do conteúdo visual; 

• Descritores sonoros -. o software deve criar descrições padrões do conteúdo 

sonoro; 

• Esquemas de Descrição Mu]timídia - o software deve possuir esquemas de 

descrição multimídia padrões. 

No entanto, ainda não foi otimizada a aquisição automática de características sonoras, 

visuais ou multimídia [IS02001h]. 

Parte 7 - Teste de Conformidade (Conformance Test) 

Ik 

A última parte do padrão definirá guias e procedimentos para o teste de conformidade 

com o padrão das implementações. 
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Exemplo de descrição de um vídeo em MPEG-7 

Um exemplo da descrição de um vídeo utilizando o MPEG-7 MDS é apresentado na 

Figura 19. 

<Medialnformation id='Audio_aanco_dir'> 
<MediaProfjle> 

<MediaForxnat> 
<Content>audio</ Content> 
<FileForinat href="urn:xnpeg:MPEG7Fi1eFormatCS:4'> 
<Nanie xml 1ang'ein>inp3</Naine> 

</Fi 1eFornat> 
<aandwi tdh>1 220< /Bandwidth> 
<Audi o Coding> 

<Forinat hrefurn :mpeg : MPEo7AudioCodingForinatCS :3 > 
<Name xml : iang='em" >mp3 </Name> 

</Forinat> 
<AudioChannels side=" 2" >2</AudioChannels> 

</AudioCoding> 
</MediaFormat> 

</MediaPro file> 
</Medialnforination> 

Figura 19—Exemplo de uma descrição de um vídeo em MPEG -7 

3.43. TV-Anytime Forum 

O TV-Anytime Forum foi criado em setembro de 1999 com o objetivo de mapear os 

diferentes requisitos da TV Interativa e, a partir destes, criar especificações de 

equipamentos para a geração, recepção e a distribuição de conteúdo. 

O TV-Anytirne Forum focalizou o seu trabalho em três áreas: a definição de como utilizar 

os metadados, como fazer as referências entre o conteúdo e como garantir o direito 

autoral. A partir dessas três áreas pretende-se fornecer informação para as URDs sobre 

os programas, e também fornecer dados para os EPGs. 

Em setembro de 2000 foi escrita a versão final dos requisitos da TV Interativa 

(Requirements Series), que foi dividida em 5 documentos: 

• O 1. Documento [TVA2000a] sugere os modelos de TV Interativa que o TV-

Anytime permitirá; 
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• O 20. Documento [TVA2000b] mostra como a TV Interativa pode ser 

implementada tecnicamente; 

• O 30. Documento [TVA2000c] mostra como os metadados devem ser tratados; 

• O 40. Documento [TVA2000d] apresenta modos de criar referências ao conteúdo; 

• O 50. Documento [TVA2000e] diz respeito ao gerenciamento dos direitos 

autorais. 

Hoje em dia, o TV-Anytiine Forum trabalha na especificação da TV Interativa 

(Specfication Series), também dividida em 5 documentos: o primeiro documento é 

chamado de Benchmark Applications [TVA2001a] e apresenta os modelos de negócios 

interativos, além de mostrar como o modelo do TV-Anytiine Forum adequar-se-á a cada 

um deles; o segundo documento (System Description) [TVA2001b] descreve o 

comportamento do sistema e como ele deve utilizar as especificações do TV-Anytime 

Forum; o terceiro documento (Metadata) [TVA2001c] é o primeiro documento de 

especificação e especifica como as ferramentas MPEG-7 podem ser utilizadas em 

conjunto com as criadas pelo TV-Anytime Forum; o documento seguinte [TVA2001d] 

especifica como a referência ao conteúdo deve ser feita; o último documento da 

especificação, e o único sem uma versão preliminar disponível, é o relativo aos direitos 

autorais. 

O sistema do TV-Anytime Forum é centrado na figura do Personal Digital Recorder (PDR), 

que poderá ser incorporado em aparelhos de DVD, DVD-R, Videogames, TVs, entre 

outros. 

3.4.4. Multimedia Home Plataform 

Em 1997, o consórcio DVB sentiu a necessidade da criação de uma especificação para a 

apresentação de multimídia, que foi chamada de Multimedia Home Plataform (MHP). 

Essa é a única especificação multimídia para a TV Digital já concluída. Nessa 

especificação, uma parte importante é a API (4pplication Programming Interface), que 
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permite o acesso tanto às funções da TJRD quanto do programa interativo sendo 

apresentado. 

O MI-IP definiu três perfis de aplicações e níveis de interatividade, que são mostrados 

na Figura 20. O primeiro nível é o "Enhanced Brondcast", que é o mais básico e tem o 

nível de interatividade encontrado hoje em dia nas soluções de Enhanced TV sem canal 

de retomo. O perfil "Interactive Broadcast" incorpora outros modos de interatividade, 

com o canal de retomo e o perfil "Internet Access", que poderá acessar conteúdo 

presente na Internet para a utilização nas apresentações multimídia. 

Figura 21 - Exemplo de aplicação sincronizada com o conteúdo. Apresentada no seminário do 
DVB em Taipei (fevereiro de 2001) 
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Através do MHP, podem ser apresentados: páginas HTML, apresentações Flash e 

objetos MPEC-4, entre outros. A Figura 21 apresenta um exemplo de um programa 

utilizando MHP, sincronizado com a transmissão de vídeo DVB. 

3.4.5. DTV Application Software Environment 

O ATSC, padrão americano para a TV Digital, permite a transmissão de dados, porém 

,não diz como esses dados devem ser apresentados. O DASE (DTV Application Software 

Environinent) é um padrão que pretende especificar características e comportamentos 

para que uma URD possa apresentar os dados corretamente. 

O padrão DASE é dividido em 8 partes: 

• Parte 1 - Introdução, Arquitetura e Funcionalidades qntroduction, Architecture, 

and Common Pacilities) - Apresenta uma introdução do padrão, apresenta a 

arquitetura e define quais as funcionalidades que o padrão terá, como, por 

exemplo, quais decodificadores; 

• Parte 2 - Aplicações Declarativas e o Ambiente (Declarative Applications and 

Environment) - Apresenta como aplicações declarativas devem ser processadas. 

Uma aplicação declarativa é uma aplicação feita em uma linguagem de 

marcadores (markup language). Por exemplo, um documento XML ou uma página 

HTML; 

• Parte 3 - Aplicações Procedurais e o Ambiente (Procedural Applications and 

Environment) - Apresenta como aplicações procedurais devem ser apresentadas. 

As aplicações procedurais são programas Java ou Flash; 

• Parte 4 - Application Programming Interface - Especifica uma API para a criação de 

programas interativos; 

• Parte 5 - Recursos para a Portabilidade de Fontes fortable Font Resource) - 

Especifica como fazer o download de fontes especiais; 

• Parte 6 - Segurança (Security) - Especifica como os aspectos relacionados à 

segurança devem ser tratados; 



Ambiente de Aplicações Declarativas Ambiente de Aplicações Procedurais 

Interpretador 
XHTML 

Interpretador 
css 

Interpretador 
ECMAScrIpt 

Java Virtuad Machine 

DOM pJava, JMF. JavaTV, HAVL DAVIC, ATSC AH 

Deodillcadcwes 
(PNG, JPEG, TrueDoc Font....) 

50 

• Parte 7 - Application Reference Model - Especifica como as informações do DASE 

devem ser tranportadas pelo padrão ATSC. 

• Parte 8 - Conformidade (Conformance) - Especifica como devem ser feitos os 

testes de conformidade das implementações. 

As versões atuais das especificações podem ser encontradas no site do DASE29. 

A Figura 22 apresenta a arquitetura DASE, mostrando que aplicações declarativas são 

tratadas de modo diferente das aplicações procedurais e independente do formato do 

conteúdo, já que este é decodificado independentemente. 

Conteúdo DASE 
(XHTML WS. ECMAScnpI, JavaTV 

Sistema DASE 

Segurança 

Figura 22.-Arquitetura DASE 

3.4.6. JavaTV 

A Sun Microsystems é mais uma empresa interessada na TV Interativa, pretendendo 

ampliar o mercado de sua linguagem de programação Java. Para isso, a Sun 

29  http://www.atsc.org/517page.html  
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desenvolveu uma API Java para a TV Digital, chamada de JavaTV30, com 

funcionalidades como: 

• áudio/vídeo strearning; 

• acesso condicional; 

• acesso a serviços de informações; 

• controle de turner para a mudança de canais; 

• controle de gráficos na tela. 

A Figura 23 mostra o ambiente Java e a API JavaTV, implementado em uma URD. 

Aplicações e Applels 	 4 	  Camada deAplicaço 

Camada Java 

Camada RTOS 

Receiver da TV Digital 	1- 	Camada de Hardare 

Figura 23 - Pilha de software em um STB. Extraída do slte JavaTV 

A Sun já firmou muitas parcerias com empresas como Sony, Philips e OpenTV, 

tornando a sua JavaTV uma grande promessa no mercado de TV Interativa. Além 

dessas empresas, o consórcio DVB-MHP pretende utilizar o Java TV. 

3.4.7. W3  

Em junho de 1998 foi realizado o workshop "Television and the Web"31, durante o qual 

ficou evidente a necessidade da padronização de tecnologias para integrar a Web e a 

30  http://java.sun.com/products/javatv/  
31  http://www.w3.org/Architecture/1998/06/workshop/program.htmI  
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televisão [Kat1998, Rod1998]. Com isso, foi criado o "Television and Web" Interest Group32  

na W3C (World Wide Web Consortium). 

Na comunidade da televisão, existia um desejo de adaptar certas especificações da W3C 

antes de usá-las em aplicações TVWeb [Bac1998]. Pretendia-se que somente uma parte 

das especificações da W3C fosse suportada e que novas características fossem 

implementadas. Com  isso, membros desse Interest Group representaram os interesses 

das televisões nos Working Groups do HTML T-Iypertext Markup Language) e do CSS 

(Casca4ing Style Sheets). 

O grupo trabalhou durante um ano (setembro de 1998 até setembro de 1999) e gerou a 

especificação da URI "tv" [Vic2000, Fin2000], além de gerar mais discussões e idéias 

sobre a TV Interativa. 

3.4.8. Tecnologias para a distribuição 

Internet 

A WWW [Ber19941 mostra-se uma ótima candidata quando o objetivo é distribuir 

informação, portanto, torna-se óbvia a sua utilização para a transmissão de vídeo. No 

entanto, existem diversos problemas tecnológicos que, atualmente, limitam a difusão de 

seu uso para distribuição de vídeo. 

O principal problema é a largura de banda, e esse problema existe tanto do lado dos 

servidores quanto do lado dos usuários. Do lado dos servidores, distribuir vídeo digital 

significa a necessidade de uma conexão através de uma banda bastante larga, uma vez 

que transmitirá ao mesmo tempo diversos vídeos (ou o mesmo, porém em tempo 

diferente). Do lado dos usuários existe a limitação da conexão ao provedor, 

normalmente via modem, limitando bastante a banda; isso está mudando com a 

32 http://www.w3c.org/TV/  
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disponibilidade das conexões de banda larga. Existem pesquisas de conexão rápida sem 

fio para a próxima geração de telefones celulares (UMT533). 

Apesar destas limitações, a distribuição de vídeo via Internet tem crescido em uma 

velocidade impressionante. Sites como CNN34, U0L35  e Globo.com36  possuem canais de 

televisão que utilizam a tecnologia de streaming de vídeo, e em sites como Ifilm37  e 

AtomFilms38  é possível ver curta metragens na tela do computador, também utilizando 

a tecnologia de sirearning de vídeo. As empresas que disputam o mercado de sfreamíng 

de vídeo são a Real Networks39  com o Real Player, A Microsoft com o seu Media Player 

e a Apple40  com o QuickTime. 

A última novidade na área de distribuição de vídeo na Internet é a compressão MPEG-

4, que tornou possível a transmissão (ou o down!oad) de um filme inteiro com a 

qualidade de DVD (500 linhas de resolução). Já que uma hora de vídeo ocupa cerca de 

350 MB, percebemos a grande diferença ao compararmos com o MPEG-2. Com  tal 

compressão, muitas vezes um filme de duas horas não cabe em um DVD com somente 

uma camada (4.7 GB). Essa distribuição de filmes na Internet deve-se principalmente a 

duas coisas: à quebra do código de segurança dos DVDs e ao aparecimento do DivX41, 

que faz a codificação em MPEG4. Essa área vem preocupando a indústria 

cinematográfica, uma vez que já apareceu uma versão do Napster (software popular 

para a troca de arquivos mp3 na Internet) para o MPEG-4: a rede Fast Track42, que 

permite a troca de arquivos na Internet livremente. 

33 http://www.umts-forum.org/ 
34 http://www.cnn.com/ 
35  http://www.uol.com.br/ 
36  http://www.grobo.com/ 

http://www.ifllm.com/ 
38 http://www.atomflrms.com/ 

http://www.real.com/ 
40 http://www.apple.com/ 

42 http://www.fasttrack.nul  

4' http://www.divx.com/ 
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O W3C e o IETF qnternet Engineering Task Force), vendo a importância da integração 

entre a Internet e a Televisão, vêm se esforçando para definir padrões para essa 

integração. 

TV a Cabo 

Atualmente, já é possível acessarmos a Internet via Cabo através dos Cable Modems, 

utilizando um protocolo desenvolvido pelo Cable Labs. No Brasil, a NET e a TVA já 

possuem esse tipo de serviço. As principais vantagens da Internet via Cabo são a 

velocidade e a conexão ininterrupta (sem a necessidade da "discagem" ao provedor). 

Pelo fato de já combinar o acesso à Internet com a transmissão de vídeo, a TV a Cabo 

deve logo tornar-se interativa. Os novos padrões da TV Digital e da TV Interativa 

pretendem utilizá-la como um meio de distribuição. 

Telefonia 

A telefonia está presente em todos os modelos de televisão interativa hoje existentes. É 

através do telefone que o usuário recebe os dados para o EPG, navega na Internet e faz 

o upload dos dados necessários para a interação. Porém, nem todos os dados da TV 

Interativa são recebidos via telefone; a imagem e os triggers são recebidos 

analogicamente, uma vez que a transmissão de vídeo é inviável com a atual velocidade 

dos modems. 

Com a finalidade de permitir uma maior velocidade para a transmissão de dados, 

foram desenvolvidas tecnologias como a ADSL para os consumidores finais, e ATM 

para os provedores. 
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A ADSL43  permite velocidades de até 2 Mb/s para o downstream e o upstream, além de 

reservar um canal de 4 KHz analógico para a linha telefônica. A Telefônica, operadora 

de telefonia do estado de São Paulo, já está disponibilizando linhas ADSL com 

velocidades entre 256 Kb/s até 2 Mb/s, em várias cidades do estado. A utilização de 

uma linha ADSL para a implementação da TV Interativa já é bastante utilizada. 

As redes ATM (Asyncronous Transfer Mode) [Bou1992] mostram-se uma excelente 

solução na transmissão de vídeo de alta qualidade a longas distâncias e para vários 

receptores, uma vez que permitem conexões de 622 Mb/s, ou mais, e ainda possuem 

Qualidade de Serviço, que para a transmissão de vídeo é bastante interessante. O ATM 

também é uma excelente solução para a interligação entre os provedores, aumentando, 

assim, a largura de banda. 

43 http://www.adsl.com/ 
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4Implementação de um programa de TV Interativa 

Como foi visto anteriormente, existem diversas implementações e definições de TV 

Interativa. Neste trabalho consideramos como TV Interativa a TV que possui as 

seguintes características: 

• Recepção digital dos sinais de áudio e de vídeo; 

• Canal de retorno dedicado; 

• Possibilidade de transmissão e recepção de dados; 

• Possibilidade de comunicação com outros equipamentos eletrônicos; 

• Possibilidade de interação na rede e na aplicação via agentes. 

Utilizando essas características, uma aplicação de TV Interativa foi modelada e 

implementada. Nas seções seguintes serão apresentados, respectivamente, os aspectos 

de consciência de contexto relevantes à TV Interativa, a infra-estrutura necessária para a 

distribuição, os requisitos para a produção, a modelagem do ambiente de TV-I 

consciente de contexto, e a modelagem e implementação de uma aplicação, no caso um 

evento esportivo. 

4.1. Aspectos de consciência de contexto aplicados à TV 
In tera tiva 

Tradicionalmente, eventos e relacionamentos são analisados e modelados no 

desenvolvimento de interfaces para aplicações em ambientes computacionais. No 

entanto, quando se consideram aspectos como a ubiquidade, o projeto de interface exige 

requisitos que vão além dos eventos e relacionamentos, unia vez que a interface deve 

ser dotada de capacidades reativas, tanto ao nível do usuário quanto em termos da 

infra-estrutura formada pela própria aplicação e pela rede de comunicação, por 

exemplo. Adicionalmente, aspectos de consciência de contexto acrescentam novas 

possibilidades de interação aos usuários, aplicações e infra-estrutura. 
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Em linhas gerais, entende-se por contexto qualquer informação que possa ser usada 

para caracterizar a situação de uma entidade. Uma entidade, por sua vez, pode ser uma 

pessoa, um lugar ou objeto relevante para a interação entre um usuário e uma 

aplicação, incluindo-se o próprio usuário e a aplicação em si [Dey2000]. Assim, um 

sistema é consciente de contexto se utiliza o contexto para oferecer informações 

relevantes e/ou serviços ao usuário, sendo que a relevância depende das tarefas que o 

usuário realiza [Abo1999]. 

A criação de ambientes que utilizem as informações de contexto para fornecer 

informações relevantes e/ou ações específicas para cada usuário, conforme o grau de 

liberdade definido pelo projetista, é uma tarefa que precisa ser parametrizada pela 

aplicação. Essa parametrização é obtida com base em cinco questionamentos: a) onde o 

usuário está (WHERE); b) quem é o usuário (WHO); c) como o usuário está utilizando 

os recursos (HOW); d) quando se pode realizar determinada operação (WHEN); e) o 

que o usuário está fazendo (WHAT). No contexto da execução automática de tarefas e 

ações, podem-se considerar as quatro entidades de consciência definidas por Dey e 

Abowd [Dey2000], a partir dos questionamentos citados: a) localização (WHERE); b) 

identidade (WHO); c) atividade (WHAT + HOW); d) tempo (WHEN). 

Aspectos de consciência de contexto podem ser importantes quando associados ao 

ambiente no qual uma aplicação está inserida, oferecendo as informações do contexto 

em que o usuário se encontra, as possibilidades de adaptação e informações sobre 

recursos disponíveis em um determinado momento. Esse é o ponto-chave para a 

definição do conceito de perfil apresentado neste trabalho, e que se encontra detalhado 

na seção 4.5.2. A Figura 24 apresenta um esquema de representação que permite o 

mapeamento conceitual das entidades de consciência de contexto em parâmetros de 

definição de perfis. 

Um ponto importante é que palavras como HOW, WHERE, WHAT, WHO e WHEN 

expressam semânticas que podem ser tão complexas quanto seja necessário a uma 

aplicação. Assim, a semântica HOW, por exemplo, ao se referir a "quais recursos estão 
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em uso", expressa implicitamente "como o usuário está utilizando esses recursos". 

Neste ponto, implementando um mecanismo avaliador (agente + filtros, por exemplo) 

que apresente e/ou monitore uma lista dos recursos em uso, pode-se ter uma indicação 

de como o usuário está se sentindo no ambiente (contribuição para emotional interfaces). 

De forma complementar, a proposta de junção das semânticas HOW e WHAT oferece 

suporte à formação da entidade "atividade" que, em suma, é um elemento formador do 

conceito de perfil, visto que para se ter atividade é necessário ter recursos em uso, quer 

seja ao nível do usuário quer seja ao nível da infra-estrutura. 

Profile on Context-Aware ITV Environment 

Figura 24 - Mapeamento de entidades de consciência de contexto em elementos de perfis de 
aplicações de TV-1 

No contexto proposto por este trabalho para as aplicações de TV-I, a execução 

automática de tarefas e ações é de extrema importância. Nesse sentido, agentes podem 

ser usados para permitir a implementação dos aspectos de consciência de contexto, 

considerando-se, por exemplo, as quatro entidades de consciência definidas por Dey e 

Abowd fjDey20001. 

A definição fundamental de agente, cbtida da literatura, di7 que um agente é capaz de 

colaborar, através da troca de dados com outros agentes e programas, para a resolução 

de problemas complexos [Ket1994]. Complementando, pode-se dizer que um agente 

computacional é um componente de software capaz de se comunicar e cooperar com 

outros agentes usando uma linguagem de comunicação. 
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No contexto da TV-1, observa-se que dispositivos como URDs (Unidades Receptoras-

Decodificadoras) acrescentam novas possibilidades de interação que vão além dos 

dispositivos tradicionais de interação, como mouse e o teclado; e a interação com o 

ambiente (consciência de contexto), no qual a aplicação está inserida passa a ser tão 

importante quanto a interação direta do usuário com uma aplicação. 

O desenvolvimento de perfis para aplicações de TV-I é, então, urna forma de 

categorização que caracteriza a situação de uma entidade em urna aplicação, bem como 

uma forma de se obter informações sobre o comportamento dessa entidade no tempo 

[Dey2000]. Assim, com o uso de perfis em conjunto com informações de contexto, uma 

aplicação pode realizar ações e reações, como as seguintes: 

• a apresentação de informações e serviços para o usuário, como, por exemplo, a 

apresentação de mídias disponíveis e que estão relacionadas com o contexto do 

usuário; 

• a execução automática de serviços, como, por exemplo, o disparo de eventos 

relacionados com a localização corrente de uma entidade; 

• a associação do contexto com a informação para posterior recuperação, como, 

por exemplo, o armazenamento de informações contextuais durante uma sessão 

de vídeo interativo, relacionando observações do(s) usuário(s) com o(s) 

assunto(s)-chave que faz(em) parte da descrição de uma ou mais cenas desse 

vídeo. 

As definições de consciência de contexto oferecem condições para o desenvolvimento 

de aplicações altamente adaptativas, o que é relevante em ambientes interativos, como é 

o caso da TV-I. 

O grau de consciência (awareness) de um objeto em relação a outro quantifica a 

importância subjetiva ou relevância do objeto para um determinado ambiente ou 

mesmo para uma determinada mídia utilizada em uma aplicação. No contexto da TV-I, 

como exemplo, o grau de consciência pode ser mapeado para o volume de um canal de 



60 
áudio ou para o nível de detalhe de imagem de uma seqüência de objetos formadores 

de uma cena em um vídeo. 

Outro ponto importante reside no fato de que um objeto, em uma interação, pode afetar 

os níveis de consciência de outro objeto, exigindo, portanto, procedimentos de 

negociação. O objeto que observa (ou receptor) pode focar sua atenção em áreas ou 

objetos específicos, enquanto o objeto observado (ou transmissor) pode controlar sua 

"visibilidade" de forma que objetos em algumas áreas sejam mais conscientes que em 

outras áreas. Esse aspecto é relevante no acesso a conteúdo de mídias em uma 

determinada cena, representada com tecnologias como MPEG4, por exemplo. 

42. Infra-estrutura para a Distribuição 

Este projeto foi feito tendo como base uma infra-estrutura para a distribuição, 

desenvolvida especialmente para a TV-I. Essa arquitetura segue o modelo cliente-

servidor e possui, no lado do cliente, um ambiente consciente de contexto. A Figura 25 

apresenta essa infra-estrutura, que pode ser dividida em: 

• Server: O servidor tem como função armazenar e distribuir programas de TV-I. 

Esses programas são compostos por objetos multimídia, como vídeo, áudio, 

imagens, animações, gráficos e textos, entre outros. Além disso, um programa 

deve possuir um script indicando como esse programa deve ser apresentado, sua 

estrutura e as relações espaciais e temporais entre seus objetos. Em outras 

palavras, um programa é composto por conteúdo e estrutura; 

• Network: Existem duas redes no ambiente apresentado, isto é, a rede que faz a 

ligação entre o servidor e a rede caseira (home network), e a própria rede caseira. 

A primeira rede deve ser capaz de mudar seu comportamento de modo a 

transmitir os dados eficientemente, mudando dinamicamente seus protocolos e 

algoritmos. Já a rede caseira deve ser capaz de realizar a comunicação entre os 

diferentes equipamentos (e sensores) e o terminal; 
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Client: O Cliente é composto pelo terminal e seus agentes. O terminal é composto 

por um computador pessoal conectado à rede e deve exibir os programas de TV-

1. Esse terminal também deve rodar um pia yer compatível com o padrão N'ÍPEG-4. 
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Figura 25— Ambiente consciente de contexto para a TV Interativa 

43. Requisitos Necessários para a Produção do Programa 
de TV Interativa 

Este projeto foi feito de modo a minimizar as mudanças na infra-estrutura, necessárias 

para a produção de um programa de TV-1 em relação a um programa para a TV Digital. 

Com  isso, além dos equipamentos presentes em um estudio de TV Digital, como 

câmeras e VTRs digitais, somente são necessários dois sofrwares. 

O primeiro é uma ferramenta para a edição dos strearns MPEG-4; essa ferramenta deve 

possuir a capacidade de lidar com vários objetos. O segundo software necessário é um 

editor de metadados que suporte o MPEG-7 e os elementos especificados pelo TV-

Anyfinie Fortim e por este projeto (que serão apresentados na seção 4.5). Esse segundo 
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software, preferencialmente, seria integrado a um editor ou player de streams MPEG-4, de 

modo a facilitar a inserção de metadados. 

A maior mudança está no modo de criar os programas, já que na TV-I, além da 

produção do conteúdo audiovisual tradicional, é necessária a produção de conteúdo 

audiovisual alternativo, dos metadados e de como será a interação do usuário. 

4.4. Modelagem da Aplicação de TV Interativa 

A aplicação de TV Interativa foi dividida em três grandes componentes e outros dois 

componentes que estão relacionados a todas as partes. A modelagem, apresentada na 

Figura 26, segue uma linguagem com sintaxe semelhante à UML qJnfied Modeling 

Language). A tJML [Boo1996] é utilizada na modelagem das classes de objetos, em uma 

aplicação de TV Interativa consciente de contexto, para permitir a especificação formal 

dessas classes e seus relacionamentos, em termos das ações que são geradas durante o 

uso da aplicação pelo usuário. 

Os três principais componentes desse modelo são: 

• Program Model: O objeto central de uma aplicação de TV Interativa é o programa 

(pragrain), que é ligado às principais partes dos outros modelos (Profile e terminal). 

Essas ligações existem porque o terminal recebe informações de um perfil de 

programa Orogram profile), porém, como toda essa informação está no program 

model, ele se comunica com o objeto prograni. A Seção 4.5.1 apresentará o Program 

Model de modo mais completo; 

• Profile Model: Cada programa é composto (e apresentado) por um ou mais perfis. 

Um perfil pode ser visto como uma "cara" diferente de um programa. A seção 

4.5.2 apresentará o conceito de perfil de programa e o Profile Model com mais 

detalhes; 

• Terminal Model: O objeto central desse componente é o terminal. Este está 

conectado ao Sistema Adaptativo (Adaptive Systein) e aos sensores de movimento 

e equipamentos ubíquos (Uliiquitous and Mobile Sensor), que incluem todos os 
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sensores e equipamentos que podem prover informação contextual útil O 

terminal pode possuir equipamentos embutidos, como decodificadores (de vídeo 

e de áudio) e acessórios para a interação (por exemplo, teclados e joysticks). Outro 

objeto que está presente no Terminal Model é a pessoa (person). O person é o objeto 

onde toda a informação relevante sobre todos os usuários do sistema é 

armazenada. Exemplos de informações relevantes são idade, gênero, salário, 

canais e programas favoritos, restrições de acesso, volume do som e ajustes da 

imagem. O Adaptive Sys tem é referente às informações relacionadas à rede. O 

Ubiquitous / Mobile Sensor é composto por objetos (devices) representando os 

equipamentos que tornam possível a consciência de contexto e a ubiqüidade, 

como sensores e suas características. O Termina! Model é pesquisado em outros 

trabalhos realizados no laboratório Intermídia. 

Program 

e 
e 

e 

Figura 26 - Diagrama de Classes de uma Aplicação de TV Interativa. Extraída de [San2001] 
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Os outros componentes são os referentes à consciência de contexto e aos eventos que 

ocorrem durante o programa. Esses componentes serão estudados por outros trabalhos 

realizados no grupo Intermídia. 

4.5. Estrutura e implementação de um programa de TV 
Interativa 

A abordagem atual da TV Interativa, em nível mundial [ATV2000; DVB2000; 

TVA200Ia1, prevê somente a adição de alguns aspectos de interatividade aos 

tradicionais programas de televisão. No entanto, com a mesma tecnologia que esses 

modelos utilizam, é possível obter um resultado com maior grau de adaptabilidade ao 

consumidor e que também permita uma melhor definição do público-alvo pela 

emissora de televisão. Nesse ponto, observa-se que é possível adaptar um mesmo 

programa, com pequenas modificações, a espectadores com diferentes interesses, 

conforme ilustra a Figura 27. 

Figura 27  -  Estrutura proposta para um programa de TV-1 

Na Figura 27 é apresentado um programa com seus diversos objetos, porém, para cada 

usuário ele será mostrado de uma forma diferente, dependendo dos perfis que esse 

usuário tem à disposição. Na seção 4.5.3 será mostrado um exemplo de aplicação desses 

conceitos em um programa de TV-I. 



Schedule Program 

Informaon 
Element 

Summarv 
Scene 

Media Desaion Timeline 

65 

Nesse contexto, é importante ressaltar que esse tipo de adaptação, considerando-se uma 

estrutura particular para um programa de TV interativa, pode ser feito com o uso de 

aspectos de consciência de contexto, conforme apresentado na seção 4.1. As seções 4.5.1 

e 4.5.2 apresentam definições de programa e de perfil, respectivamente. 

4.5.1. Programa 

O programa é o elemento central da TV Interativa. O programa pode ser definido como 

o conjunto de todas as mídias (e suas descrições), cenas (e suas descrições), um sumário 

(ou sinopse) e sua programação, conforme mostra a Figura 28. 

Figura 28 - Entidades que compõem um programa em uma aplicação de TV-I 

O programa é estruturado usando a DDL MPEG-7 IIIS02001b1 e utiliza as descrições 

multiniídia definidas pelo MPEG-7 [lS02001c]. As entidades Schedule e Sunzniarij são 

definidas pelo TV-Anytirne Forum [TVA200Ib; TVA2001c1, e, por isso, não serão 

apresentadas aqui com maior detalhamento. A Tabela 7 apresenta os elementos de um 

programa. 

Tabela 7 - Elementos do Programa 

Nome 	 Definição 
Program É o principal elemento de um programa. É do tipo 

ProgramType  

 

ProgramType É um complexType, dentro do qual estão a cena, a 
programação (Schedule) e a sinopse (Summary)  
Apresenta informações sobre o programa Information 

  

Programl nf ormat ionType É um simpleType que contém informações sobre o 
programa  

name 
	

Nome do programa. E do tipo mpeg7:TitleType 
Identificação única do programa - é utilizado o 
identificador de programas do TV Anytime Forum 
CRIDType 

id 
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Descreve os objetos presentes na cena. E do tipo SceneType 
Apresenta a sinopse do programa - foi definido pelo TV 
Anytime Forum como o tipo SynopsisType  
É um elemento que apresenta a programação do programa. 
É do tipo tva:ScheduleEventType  

Sc ene 

Suxmnary 

Scbedule 

O Scheina de descrição do programa é apresentado na Figura 29. 

Figura 29 - Exemplo de Schema para o elemento program 

O programa deve ser definido e disponibilizado pela emissora, de modo que seja 

possível sua apresentação de diferentes maneiras. No programa estão presentes as 

informações fundamentais para o funcionamento do mesmo, bem como a sua 

composição por mídias, que podem ser descritas em MPEG-7. Um exemplo do uso do 

cabeçalho é apresentado na Figura 30. 

<Program> 
<Inforination naine=jogo_SaoPau1o_x_Pa1meiras 

íd="crid://www.practictv.com/shows/Jogal-2001-04-05/#/ > 
<SCefle> 

</Scerie> 
<Summary> 

</Suinmary> 
<Schedule> 

</Schedule> 
</ Program> 

Figura 30 - Exemplo de cabeçalho de um programa 

Como foi mostrado na Figura 28, um programa é composto por diversos sub-elementos, 

cuja definição, bem como de seus atributos, é apresentada na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Sub-elementos do programa 

Nome 	 Definição 
É o tipo de dado que possui as informações sobre a cena  
É um elemento que indica o tipo de mídia existente na cena e 
sua.iocalizaçâo. É do tipo Media Type  
É um elemento que indica a localização da descrição da linha do 
tempo da cena. do tipo TimelineType  
É o elemento responsável pela interação via Information 
Element, e é nesse elemento que estão as ações que devem ser 
feitas de acordo com o contexto. Esse elemento, bem como seus 
sub-elementos, estão em fase de especificação em outro projeto 
do grupo Intermídia. É do tipo IelementType  
É um elemento destinado à descrição de mídias independentes 
ou da cena. É um tipo de dado MPEG-7, que pode ser um XML 
ou um HTML, e seu tipo é indicado na descrição da cena. Esse 
elemento deve ser retirado de lPCTMimeTypeCS [IS02001g] 
(seção 17.1.2.1.2)  

SceneType 

Media 

Tirneline 

lelement 

Descriptior 

O Schema de descrição de uma cena é apresentado na Figura 31. 

Figura 31 - Exemplo do Schema para descrever a cena 

O programa pode ser composto por vários objetos de mídia, que devem ser descritos. A 

descrição desses objetos de mídia é apresentada na Tabela 9, e o seu Scheina de 

representação é apresentado na Figura 32. 

Tabela 9— Sub-elementos de mídia 

Nome 	 Definição 
É o tipo de dado que descreve as características da mídia  
É o identificador do objeto de mídia. É do tipo 
mpeg7:UniquelDType. É utilizado para a ligação a dados 
relacionados à mídia descritos em MPEG-7 
É o identificador do objeto de mídia. É do tipo PracticlDType. É 
utilizado para a manipulação do objeto mídia no layout  
É um elemento que indica o formato da mídia. É um tipo de 
dado MPEC-7 que deve ser retirado de MPEG7F11eFormatCS 
[JS02001g] (seção17.1.2.1.1)  
Informa a localização do arquivo. É do tipo  

Medi aType 

MedialD 

ObjectlD 

FileFormat 

Location 
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FileSize 
mpeg7:MediaLocatorType 
Informa o tamanho do arquivo 

sys tem 	 Informa o tipo de sistema de cores utilizado, por exemplo, PAL, 
NTSC e DVB. É um tipo de dado MPEG-7 que deve ser retirado 
de MPEG7SystemcS [I502001g] (seção 17.1.2.3.1)  

Bandwidth 
	

Informa a largura de banda necessária para a mídia ser 
apresentada  

Bit rate 	 Informa a taxa de bits necessária para a apresentação da mídia 
variable 	Utilizado se a taxa de bits é variável 
minimum 
	

Indica a taxa de bits mínima necessária para a apresentação da 
mídia 

average 	 Indica a taxa de bits média para a apresentação da mídia 
maximuin 	 Indica a taxa de bits máxima necessária para a apresentação da 

mídia 
AudioAttributes 

Coding 
Descreve as características sonoras da mídia 
Indica o tipo de codificação utilizado na mídia. É um tipo de 
dado MPEG-7 que deve ser retirado de 
MPEG7AudioCodingFormatCS [IS02001g] (seção 17.1.2.6.1) 

Channels 
	

Indica o número de canais sonoros da mídia em cada posição 
front 
	

Número de canais de áudio frontais 
Número de canais de áudio traseiros 
Número de canais de áudio laterais 

rear 

S ide 

Número de canais de áudio de baixa freqüência  
Número de faixas nas quais o som está gravado  
Indica o tipo de mixagem utilizado pela mídia. É um tipo de 
dado MPEG-7 que deve ser retirado de 
MPEG7AudioPresentationCS [IS02001g1 (seção 17.1.2.5.1)  
Descreve as características visuais da mídia  
Indica o tipo de codificação utilizado na mídia. É um tipo de 
dado MPEG-7. É um tipo de dado MPEG-7 que deve ser retirado 
de MPEG7VideoCodingFormatC5 [IS02001g] (seção 17.1.2.4.1)  
Indica o tipo de "scan" utilizado pela mídia (por exemplo, 
progressivo, entrelaçado). É um tipo de dado tva:ScanType  
Indica a tamanho horizontal (em pixeis) da mídia  
Indica a tamanho vertical (em pixels) da mídia  
Indica o aspecto da imagem (a proporção do tamanho horizontal 
e do vertical). É um tipo de dado tva:AspectRatioType  
Indica como é a coloração da mídia (branco e preta, colorida 
artificialmente...). É um tipo de dado tva:ColorType  

1e 

track 

MixType 

VideoAttributes 

Cod ing 

Scan 

HorizontalSize 

Verticalsize 

AspectRatio 

Color 
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Figura 32 - Exemplo do Schema para a descrição das mídias 

A partir das mídias e suas descrições, é possível construir diferentes interfaces, ou 

modos de apresentação, para um programa. A essa possibilidade dá-se a denominação 

de perfil. Para a codificação das mídias e das cenas, essa proposta considera o uso da 

tecnologia MPEG-4, que é bastante flexível e eficiente para a compactação de vídeo e de 

áudio. Como característica fundamental do Ml1G-4, pode-se citar o fato dos 

componentes de uma cena estarem separados como objetos, permitindo, assim, 

incrementos nas formas de manipulação desses componentes. Essa característica é 

bastante significativa para o caso da implementação de diferentes perfis de programas 

de TV-1. É importante salientar que apesar deste trabalho considerar o uso de MPEG-4 

para a apresentação e transmissão do programa, a estrutura apresentada é 

independente do mecanismo de transporte, podendo utilizar os padrões da TV Digital 

IATS2001; DVB1999; AR119981, bem como o Multimedia Home Plataform {DVB2000] 

para a apresentação do conteúdo multimídia. 

As descrições das cenas e das mídias permitem a criação de ferramentas de busca em 

vídeos, áudio e nas cenas. Pelo fato deste trabalho utilizar o padrão MPEG-7 para a 

descrição destas, deve-se observar que ferramentas de busca para MPEG-7 poderão ser 

utilizadas. 

Outro elemento importante da cena é o Timeline, a linha do tempo, que informa a 

posição temporal das mídias na cena. Esse elemento é do tipo TimelineType, que tem 

seus elementos apresentados na Tabela 10 e seu Scheina, na Figura 33. 
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Tabela 10— Sub-elementos de tinha do tempo 

Nome 	 Definição 
Timei.ineType E o tipo de dado que possui as informações sobre a linha do 

tempo da cena 
Tobj ect E um elemento que indica o objeto que terá sua ação temporal 

descrita 
ID 

MediaTixne 

 

É um identificador do objeto. É do tipo PracticlDType 
É um elemento que informa o ponto em que a mídia deve 
começar e sua duração. É um elemento MPEG-7 do tipo 
mpeg7: MediaTimeTvje  
É um elemento que indica o instante da cena em que o objeto 
deve ser inserido. É um elemento MPEG-7 do tipo 
mpeg7:TimePointType  

 

ScerieTimepo int 

Figura 33— Exemplo do Schema para os elementos da linha do tempo 

O sumário e o schedule têm uma destacada importância para aplicações do tipo EPG 

(Electronic Program Cuides), uma vez que é a partir do uso de EPGs que o usuário 

escolherá o que assistir e o que pretende gravar. Com  as informações do sumário, o 

usuário pode escolher exatamente os programas a serem assistidos/ gravados; com a 

informação do schedule, o usuário não precisa se preocupar com o horário de início do 

programa, uma vez que sua URD fará isso de forma transparente. Outro relevante uso 

do schedule reside no fato de que, em um ambiente consciente de contexto e ubíquo, a 

IJRD pode informar a um equipamento telefônico ou PDA (Personal Digital Assistant) o 

horário de início de um determinado programa. 
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4.5.2. Perfil de programa 

Um programa precisa de uma especificação de um modo de apresentação. Pelo fato de 

existir uma vasta quantidade de mídias disponíveis, o número de diferentes formas de 

apresentação desse programa tende a ser igualmente grande. Quem disponibiliza os 

perfis são as emissoras geradoras de programas, porém, esses perfis podem ser 

personalizados pelos usuários. Ao fazer-se com que as produtoras disponibilizem os 

perfis, impede-se a incompatibilidade entre um perfil e um programa, além de permitir-

se que diferentes perfis possam ser disponibilizados, de acordo com o tipo e/ ou 

categoria de usuário (por exemplo, o plano de canais interativos que um determinado 

usuário possui). 

Este trabalho utiliza o padrão MPEG-7 para a criação de novos elementos e para 

descrever alguns aspectos de layout, requisitos e contexto, relevantes a esse perfil e suas 

interações, conforme ilustra a Figura 34. 

Figura 34 - Entidades que compõem um profile em uma aplicação de TV-1 

As informações relativas a um perfil estão dentro de um elemento profile. Esse 

elemento, por sua vez, é composto por outros elementos, que terão suas 

funcionalidades apresentadas na Tabela 11 e seu Schenia, na Figura 35. 

Tabela 11 - Elementos de perfil 

Nome 	 Definição 
Prof ile É o elemento que descreve as características do perfil do 

programa. É do tipo ProffleType  

  

ProfileType 
	

É um complexType, dentro do qual estão todos os elementos do 
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erfil. 
E um elemento, dentro do qual estará especificada a disposição 
dos elementos na tela. É do tipo LayoutType  
É um elemento que informa as características necessárias para a 
transmissão e visualização do perfil. É do tipo 
CommunicationType  
É um elemento que informa como devem ser tratadas 
informações de contexto relevantes  
Identifica o nome do perfil  
Identificador único do programa. É do tipo PracticIDTye  

Ë Indica oid do programa ao qual aquele perfil pertence.  do tipo 
tva: CRIDType  

Layout 

CoInxrtunicatjo 

Cont ext 

natne 
id 
programid 

Figura 35— Exemplo do Schema para o elemento profile 

Um exemplo do uso do cabeçalho é apresentado na Figura 36. 

<Profile nanieJogo_1" id='?R-00001' 
programid= O crid://www.practictv-com/shows/Jogol-2001-04-05/ -> 

<Layout bgco1or=#OOOOcc'> 

</Layout> 
<Coinmunicatjon> 

</Conunicatjon> 
<Context> 

</Context> 
<Interaction> 

</ Interaction> 
</Profile> 

Figura 36— Exemplo do cabeçalho de um perfil de programa 

Os aspectos de apresentação definidos, que fazem parte do elemento Layout, são 

relativos às cores de fundo, às fontes e posições das mídias. Dentro do layout ainda, 

têm-se os controles de mídia possíveis para um determinado perfil, o tipo de menu e 

seu conteúdo. Uma versão simplificada do Schema de descrição do elemento Layout é 
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apresentada na Figura 37 e a descrição de seus sub-elementos, na Tabela 12. A versão 

completa do Scheina é apresentada no Apêndice B. 

Tabela 12— Sub-elementos de Iayout 

Nome Definição 

  

LayoutType É um complexType que indica as características do layout do 
perfil 

 

bgcolor Indica a cor de fundo padrão. É do tipo hexadecimal  
É o elemento que indica um objeto na cena. Um objeto pode ser 
um elemento de mídia ou uma descrição  

Object 

Id 
	

Identificador único de objetos. É do tipo PracticlDType 
XpOsition 	Indica a posição horizontal do objeto 
ypositiori 	Indica a posição vertical do objeto 
volume 	Indica o volume do objeto 
effect 
	

Indica o efeito sonoro aplicado àquele objeto 
Button 	 Esse é um elemento que apresenta um botão padrão na tela 

Id 
	

É um identificador do botão. É do tipo PracficlDType  
aCtion 	Indica a ação que deve ser disparada quando o botão é clicado 
xposition 	Define a posição na tela da margem esquerda do botão 
ypo si t ± cri 	Define a posição na tela da margem acima do botão  

Menu 	 E o elemento responsável pelo menu do programa. É do tipo 
MenuType  

Contro 1 
	

São os controles do programa (play, stop, rewind, forward, 
replay, change subtitle, change language...)  

flaine 
	

É o nome do comando. É um tipo de dado MPEG-7 que deve ser 
retirado de MPEG7ActionTypecS {IS02001g] (seção 17.4.1.1.1)  

Id 
	

É o identificador do comando 
Action É a ação disparada quando o comando é executado 

É um complex type que define um tipo de menu disponível para 
aquele programa de TV-1  
É um tipo de menu. É do tipo MenuSelector  
É um tipo de menu. É do tipo MenuPopup  
É um tipo de menu. É do tipo MenuBar  
Identificador do tipo de menu (popup, selector...)  
Indica a posição do menu (top, down, left, right)  
Indica a cor do menu. É do tipo hexadecimal  

MenuType 

Selector 

Popup 

Bar 

type 

pos! ti on 

color 
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Figura 37- Exemplo do Schema para o elemento Iayout 

Os requisitos do perfil ficam especificados e armazenados dentro do elemento 

communication, onde estão os requisitos de comunicação de cada mídia, os 

decodificadores necessários para cada uma dessas mídias e requisitos técnicos da URD. 

Na Tabela 13 são apresentados os sub-elementos do elemento Cornmunication e na 

Figura 38 é apresentada uma versão simplificada do Scheina de descrição do tipo 

CommunicationType. 

Tabela 13 - Sub-elementos de comunicação 

Nome 	 Definição 
CominunicationType É um complexType que contém elementos que indicam as 

características necessárias para a apresentação do perfil 

  

CornmRequirelnents É um complexType onde estão os requisitos de cada mídia  
Quantidade de banda de rede necessária para a apresentação 
do perfil  

Bandwidth 

Codec 	 Decodificadores e codificadores necessários para a 
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apresentação da mídia. É um tipo MPEG-7 que deve ser 
retirado de MPEG7VideoCodingFormatCS [IS02001g1 
17.1.2.4.1 ou de MPEG7AudioCodingFormatCS [I502001g] 
17.1.2.6.1 

Figura 38— Exemplo de Schema para o elemento Communication 

Dentro do elemento Context, insere-se todo o tipo de informação de contexto que pode 

ser relevante para um determinado perfil. Esse elemento foi definido a partir de 

variáveis relevantes em onsciência de contexto, tais como who, where, when e what 

[Dey20001, e apresentadas na Seção 4.1. Esse elemento possui as ações que devem ser 

realizadas em determinadas situações. A Tabela 14 apresenta a descrição desses 

elementos, a Figura 39 apresenta um exemplo de como utilizar o Schema para a 

utilização em consciência de contexto apresentando o tipo ContextType. 

Tabela 14— Sub-elementos de consciência de contexto 

Nome 	Definição 
WhO 	 Elemento que indica quem (é utilizado para a ação dos agentes 

 

no ambiente) e dependendo deste realizará uma ação 

 

Ref Id. Identificador de who. É um tipo mpej7:tJserldentifierType 

 

  

Wher e Elemento que indica localização e dependendo desta realizará 
uma ação 

Ref Id 
	

Identificador do local 
Elemento que indica tempo e dependendo deste realizará uma 
ação  

When 

Ref Id 

What 
Identificador de tempo. É um tipo mpeg7:TimeType 
Elemento que indica o que está sendo feito e dependendo deste 
realizará uma ação 
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Ref Id 
	

Identificador de "ocorrência" 

 

  

Figura 39 - Exemplo de Schema para os elementos de consciência de contexto 

A utilização dos sub-elementos do elemento Context se dá através do aninhamento dos 

mesmos, de modo semelhante à utilização do ijÇ ti-zem e else em linguagens de 

programação. Desse modo, é possível associar ações às situações relevantes que 

acontecem no ambiente. Um exemplo é mostrado na Figura 40. 
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<Context> 
<who RefIci 	on">hide(video1)</who> 
<who Refld = "nir. 2"> 

<where Refld 	"bedrooni> 
<when Refld = 0 24:00"> 

openProflle (newsl) 
</when> 

openPrograi (news2) 
</whe re> 
openPrograin (zportsnews) 

</ who> 
<what Ref Id = "empty"> turnoffo) </what> 

</Context> 

Figura 40— Exemplo do uso dos elementos de consciência de contexto 

No exemplo anterior é mostrado o uso da consciência de contexto dentro de um perfil, 

no entanto, os elementos de consciência de contexto podem ser utilizados tanto no 

elemento <prograin> quanto no elemento user preferences, indicando qual é o perfil 

mais adequado daquele programa para aquela pessoa. No elemento <user 

preferences>, o elemento <context> é utilizado com a mesma sintaxe e, no caso do 

programa, ele será parte do Information Element, que está em fase de especificação. 

O último importante elemento é o Interaction, no qual estarão todas as ações que 

devem ser realizadas para cada interação definida para um perfil. Essas interações são 

descritas segundo a Tabela 15 e na Figura 41 são mostrados os elementos de interação. 

Tabela 15 - Sub-elementos de interação 

Nome 	Definição 
Interact i onType É um complexType, que possui a sequência de interações dadas 

pelo elemento 1T.  
IT É o elemento necessário a cada interação. É do tipo ITType  

E um complexType que descreve o que deve ser feito quando 
uma ação é realizada 

ITType 

On 	 E um atributo que indica que tipo de interação foi feita (click, 

 

move, double-click .,.) 
É um atributo que indica a mídia com a qual ocorreu a interação media 

 

button É um atributo que indica o botão (de um controle remoto) com o 
qual ocorreu a interação  
É a ação que deve ocorrer (função que será chamada)  action 



79 

Figura 41 - Exemplo do Schema para os elementos de Interação 

No exemplo da Figura 42, o atributo move é uma descrição MPEG7, o atributo video3 foi 

apresentado no programa e descrito em MPEG-7 e a ação moveMedia(vide03) representa 

um comando que será dado à URD para realizar a tarefa. É importante notar que esse 

comando depende do Sistema Operacional presente na URD e das aplicações que estão 

presentes no mesmo, tais como MHP ou JavaTV [Sun20001. 

<Interac t ion> 
<IT on ="move" mediavideo3 ' action=moveMedia (video3) '> 
<IT on ="c1ick' button=voltune' action=openVo1umeBoxQ"> 

</ Iriteraction> 

Figura 42— Exemplo do uso dos elementos de Interação 

Além desses, existe mais um elemento que segue a sintaxe dos perfis, denominado 

Os er Pre ferenc es. O elemento Os erPre ferences, diferentemente dos outros elementos, 

fica armazenado na URD; nele estão armazenadas algumas personalizações feitas pelos 

usuários para um determinado perfil, de um determinado programa. Os elementos de 

personalização do usuário são descritos na Tabela 16, o Schema é apresentado na Figura 

43 e um exemplo de uso desses elementos é apresentado na Figura 44. 

Tabela 16— Elementos de personalização do usuário 

Nome 	 Definição 
UserPreferences E um elemento que armazenará as personalizações dos 

perfis e programas  

 

Os erPreterencesPype E um complexType onde serão armazenadas todas as 
personalizações de perfis, de programas e de hábitos para 
assistir televisão 

user É um atributo com o nome do usuário. É um tipo de dado 
mpeg7:TiserldentifierType  
É o elemento que conterá as mudanças no perfil. É do tipo 
ProfileType  
É um elemento que informa outras personalizações não 
relativas somente a um programa ou perfil, e sim 

Profile 

customPreferences 
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relacionadas a situações ou, então, personalizações válidas 
para todos os perfis e/ou programas.  

Figura 43 - Exemplo de Schema para os elementos de preferências do usuário 

<UserPreferences user="Gal li"> 
<MediaVolume rade='25' effect = u1trabass" 1> 
<profile="Sports3' program="Newsports"> 

<Layout bgcolor="ccffcc" /> 
</profile> 

</UserPreferences> 

Figura 44— Exemplo do uso dos elementos de preferências do usuário 

Com os elementos apresentados e utilizando as descrições do MPEG-7 [lS02001g1 e do 

TV-Anytime Porum ITVA2001b; TVA2001cI, pode-se especificar um amplo conjunto de 

características singulares, além de personalizações para os perfis e programas. 

4.5.3. Utilização dos perfis em um programa de TV 
Interativa 

A utilização de perfis permite, inicialmente, uma melhor adequação de um 

determinado programa ao seu espectador. Esse conceito pode ser utilizado em 

ambientes com ou sem a presença de consciência de contexto. A Figura 45 apresenta um 

diagrama de seqüência, em sintaxe gráfica baseada em UML [Boo1996], que mostra o 

funcionamento básico da ação dos perfis para a apresentação de um programa em um 

ambiente não consciente de contexto. 

Observando-se a Figura 45, percebe-se que a seqüência de eventos tem início quando o 

usuário decide qual programa irá assistir; escolhido o programa, a URD requisita à 

emissora quais são os perfis possíveis e permitidos para aquele usuário; a emissora, então, 

retorna esses perfis para a URD, que apresenta as opções para o usuário; o usuário 
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escolhe o perfil e suas modificações, e então o URD faz a requisição, junto à emissora, 

dos streams de vídeo, áudio, dos metadados e do stream de controle da cena; por fim, a 

emissora enviará o programa e o perfil desejados para o usuário. 

URD 

Seciona o programa 

Emissora 

Requisita perfis do programa selecionado 

Retoma os perfis 

Requisita o conteúdo do perfil selecionado 

14 	 
Retoma o programa 

 

Figura 45— Diagrama de seqüência LJML para as entidades de um programa de TV-1 

A outra utilização do conceito de perfis é em um ambiente consciente de contexto. 

Nesse tipo de ambiente, agentes fornecem à URD as informações que podem ser 

relevantes ao perfil, conforme descrito na Seção 4.1. A URD, por sua vez, utiliza essas 

informações, descritas no elemento Context, para a adaptação do perfil de programa. A 

Figura 46 apresenta um diagrama de colaboração de um exemplo do uso de--'  conceito. 

A seqüência apresentada na Figura 46 inicia-se com o usuário ligando o terminal e 

escolhendo um programa (1); em seguida, o terminal fará, simultaneamente, a captura 

de informação sobre o ambiente, começando por informações sobre os dispositivos 

ligados e suas propriedades (21), seguindo com a captura das informações dadas pelos 

sensores (2.2) e as informações contextuais, como dia, horário e eventos relacionados 

(2.3). Depois disso, com as informações capturadas, o terminal recebe o perfil do 

programa adequado para aquele contexto (3). Então, as informações são passadas para 

a aplicação de TV Interativa, que configurará o programa de TV-1 para ser recebido (4). 

Em seguida, as descrições do programa são recebidas (5), seguidas pelo estado atual da 

rede (6); então, serão definidas as melhores características para a transmissão do 

programa na rede (7) e o estado do servidor é recebido. Finalizando, a aplicação envia o 
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programa para o termina! apresentar. Existem ainda os agentes de eventos, que têm a 

função de capturar eventos durante a transmissão e que podem mudar algumas 

características do programa (10). 

Agentes de 
	

Agentes do 
	

Agentes do 
Eventos 
	

Programa 
	

Servidor 
1 

8: receber o estadd 
	

Rede 
atual do servidor 

(server status) 

6: capturar o estado atual da re 
(network status) 

7: definir as melhores características da rede 
(better network features) 	

Agentes de Rede 
Aplicação 

10: capturar eventos durante o 
programa 
(usar events) 

5: receber as descrições do programa 
(provam desci iption) 

1 	1 

e 

enviar o programa de TV-! 
(ITV Program) 

1: iniciar a interface com o 
usuário 

Usuário 	
(active program) 

v  
Agentes do 
Terminal 

Agentes do Perfil 
3: receber o perfil 

(user pnille) 

4: configurar o 
programa de TV-I 

(usar deflnitlons) 

9 

2.1: informar as propriedades dos 
diapositivos 

(device properties) 	..  

2.2: captura a informação sensoriaN.., 	2.3: gerar informação contextual 

(sensorial 	 (context mtormatlon) 

information) 

Agentes de 
Dispositivos Agentes Sensoriais  

Agentes de 
Contexto 

Figura 4.6 - Diagrama de Seqüência UML para uma aplicação de TV-1 consciente de contexto 
baseada em agentes 

Na seção 45.4 será apresentado um exemplo de programa interativo com o uso de 

perfis. 

4.5.4. Exemplos de programas de TV Interativa 

A linguagem visual para a TV Interativa terá características da linguagem já utilizada 

nos programas da televisão tradicional, da utilizada nos PDRs, e da presente em sites da 

WWW. Com  isso, os programas adaptar-se-ão às novas funcionalidades disponíveis. A 
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seguir, serão apresentados alguns exemplos de programas da TV e algumas mudanças 

que serão possíveis. 

Em um evento, como um jogo de futebol, vôlei ou basquete, na parte visual, a presença 

de múltiplas câmeras fornecendo vários ângulos da partida; na parte de áudio, a 

escolha da narração entre os vários narradores disponibilizados pela emissora do 

programa, ou o áudio original, se o programa for estrangeiro; na parte de dados 

relacionados, links para dados dos jogadores, dos limes, das partidas e dos 

campeonatos, sendo que alguns links apareceriam em determinados momentos, como 

após um gol em uma partida de futebol, links para replay, dados do jogador e da 

partida, entre outros. Alguns desses exemplos já estão disponíveis na Enhanced TV, 

porém, de uma forma diferente e muito limitada. 

No caso dos filmes, as possíveis mudanças seriam múltiplos ângulos, cenas alternativas 

e dados relacionados ao filme e aos atores. Esse tipo de interação já é possível e, em 

alguns casos, comum, nos DVDs. Comandos como retroceder e avançar um filme, 

comuns nos PDRs, também poderiam ser disponibilizados pela emissora. Como 

complemento, as produtoras de filmes poderiam fazer um novo tipo de merchandising 

criando links aos seus produtos à medida que eles aparecem na tela, ou, então, 

mudando os produtos de acordo com as características do usuário. 

Telejornais poderiam ter diversas "caras", privilegiando imagens, privilegiando notícias 

relacionadas, programas relacionados ou links na WWW relacionados com cada notícia. 

Cada notícia também poderia ter uma versão expandida com maior duração que aquela 

mostrada no telejornal. O usuário também poderia limitar seu telejornal a alguns 

assuntos de seu interesse. 

Outro tipo de programa tradicional que poderia mudar são os programas infantis, que 

poderiam incentivar a interação das crianças para a resposta de perguntas ou 

oferecerem mais informações sobre objetos na tela, tornando-se, assim, educativos. Já 

existem programas infantis para a Enhanced TV em transmissão nos EUA. 
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Um programa educativo poderia utilizar as técnicas, já bastante estudadas, da educação 

por computador à distância e adaptá-las para a tela de TV e para os diferentes controles 

da TV Interativa. A TV pode ser uma interface mais interessante e acessível às pessoas 

do que um computador. 

Programas de Horne Shoppíng com certeza poderão sofrer uma melhora significativa de 

qualidade e eficiência com a interação, uma vez que será mais fácil para o consumidor 

obter informações sobre o produto e comprá-lo. Além disso, será possível personalizar 

o canal de Horne Shopping, de modo a oferecer produtos atraentes, segundo o perfil do 

usuário. Os programas de Horne Shopping podem ser adaptados para serem chamados a 

partir do link nos produtos em filmes, comerciais, notícias e outros programas de TV. 

Jogos Interativos também são uma parte motivadora da TV Interativa; os novos 

aparelhos, como o Xbox, PlayStation 2 e o Game Cube, já têm características para jogos 

em redes e seus fabricantes pensam em adaptá-los para a TV Interativa. Garneshows são 

outros programas que podem ter um ganho bastante grande com a possibilidade de 

interação. Já existem programas interativos nos quais o usuário pode responder às 

perguntas ao mesmo tempo em que o participante do programa real e, no final do mês, 

o telespectador que mais acumular pontos ganha prêmios. Esses programas se utilizam 

dos recursos da Enhanced Television e, para a interação (que é bastante limitada), 

utilizam a linha telefônica. Com  a TV Interativa com um canal dedicado, muitas outras 

características podem surgir, como a formação de equipes para competir, auxilio da 

rede para o participante, entre outras. 

A propaganda para a TV Interativa deve ter um novo paradigma, uma vez que diversas 

novas variáveis serão introduzidas, como a propaganda direcionada (só alguns recebem 

a propaganda), a propaganda adaptável (dependendo de quem está assistindo, a 

propaganda é diferente) e a possibilidade de interação com o produto, e mesmo compra 

via TV. 
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4.5.5. Aplicação dos conceitos de Programa e de Perfil a 
um programa de evento esportivo 

Nesta seção, é apresentada uma proposta para um programa esportivo que tenha como 

conteúdo uma partida de futebol, que representa a aplicação dos conceitos de perfis em 

um programa de televisão interativa. A situação proposta para esse programa permite 

visualizar as possibilidades que o uso de perfis pode acrescentar aos aspectos de 

interação do usuário em TV-I, evidenciando que tanto o usuário quanto a própria 

aplicação interagem com a infra-estrutura descrita na seção 4.2. 

Na exibição de um evento esportivo em TV-I, algumas características são esperadas no 

contexto da interação do usuário, dentre as quais pode-se destacar: a) oferta de 

diferentes ângulos de câmeras; b) oferta de várias opções de áudio, tais como diferentes 

locutores e idiomas; c) acesso a informações estatísticas dos times que estão jogando, do 

próprio jogo e dos jogadores; d) oferta de situações de repltzy, além do convencional; e) 

oferta de informações sobre assuntos relacionados, como outros jogos simultâneos, por 

exemplo; f) acesso a informações sobre o programa (sumário) e a programação; g) oferta 

de programas relacionados, como jogos do mesmo time na programação do mês, por 

exemplo. 

Em termos de construção da aplicação, essas características devem ser implementadas e 

descritas segundo os elementos do programa e do perfil apresentados na Seção 4.5. 

Cada perfil pode possuir características únicas que devem ser especificadas. Nesse 

ponto, alguns exemplos de variáveis de um perfil podem ser como os seguintes: 

• layout: aspectos de cor de fundo e das imagens/ figuras; estilo dos botões, estilo 

de menu, posição do menu, posição das mídias na interface do usuário (quando 

possível), quais mídias devem ser apresentadas, quais mídias podem ter suas 

posições mudadas e quais podem ser as posições finais; 

• comunication: quais são os codecs necessários para cada mídia, bem como as taxas 

de largura de banda necessárias para cada mídia; 
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• context: quais são os comandos de decisão que utilizam as variáveis de contexto, 

tais como quem está usando, qual o horário de uso, quais outros aparelhos estão 

ligados e/ ou conectados, o que já foi visto até um determinado momento; 

• interaction: quais são as mudanças em relação às mídias e ao layout, por exemplo, 

a partir da interação do usuário com determinados grupos de 

botes/controles/menus associados a essas mídias e layout. 

Vale ressaltar que a definição de uma instância de um programa, como é o caso de um 

evento esportivo, não limita a aplicação do conceito de perfis em TV-I. Deve-se observar 

que tanto a infra-estrutura como os perfis podem ser aplicados, por exemplo, em 

ambientes interativos diferentes da TV-I, como é o caso da videoconferência em um 

ambiente de ensino-aprendizagem. 

Definindo o Programa 

Os componentes do programa de evento esportivo são apresentados na Tabela 17. 

Tabela 17 - Componentes do programa 

Objeto 	 Descrição 
Video _Principal É o stream de vídeo principal da transmissão, semelhante à 

transmissão atual de jogos de futebol. Composto por imagens 
de diversas câmeras 

Video _Topo 	É o stream de vídeo das imagens da câmera que fica acima do 
estádio, em um dirigível  

Video -Gol-esq É o stream, de vídeo da imagem do gol da esquerda. São 
utilizadas mais de uma câmera para esse stream de vídeo: uma 
atrás da trave, uma acima da trave e uma lateralmente (para 
escanteios e impedimentos)  

Video ...Gol_dir É o stream de vídeo da imagem por trás da trave do gol da 
direita. Assim como o vídeo anterior, esse é composto por 
imagens de mais de uma câmera  

Video _Amplo 	Apresenta a imagem do jogo de longe e é útil para examinar a 
tática do jogo  

Video _Zoom 	Apresenta a imagem do jogo de perto, focalizando jogadores e 
jogadas  

Audio_Principal Canal de áudio principal com locução e comentários 
Audio_Locucao2 Canal de áudio do locutor alternativo 



87 

Audio_Banco_esq Canal de áudio com o som do banco de reservas do lado 
esquerdo  

Audio_Banco_dir Canal de áudio com o som do banco de reservas do lado direito  
Audio_Ambiente Canal de áudio com o som ambiente da partida, sem locução  
estatjstjcatimel Dados e Iinks referentes ao time 1 
estatistica_time2 Dados e links referentes ao time 2 
estatistica_jogo 	Estatísticas do jogo 
Campeonato 	Informações online de outros jogos do campeonato 

Descrevendo o Programa 

<Information name= j ogo_Sao_Paulo_x_Palmeiras 
id"crid://www.practictv.com/shows/Jogoi-2001-04-05/ "/> 

<Scene> 
<Media> 

<Medial]D> 
<IDOrganizati ori> 

<FreeTerm>RedeGlobo</ FreeTerm> 
</IDOrganization> 
<IDName> 

<FreeTerm>VideoPrixic ipal <1 Fr eeTerm> 
</IDName> 
<UniquelD>CM-01-2001-04.-05</UniquelD> 

</MedialD> 
<Obj ectlD>CM-00001< /Obj ectlD> 
<FileFormat href=urn:mpeg:MPEG7Fi1eF0rmatCS: 5> 

<Name xml dang="en">Inp4</Naine> 
</FileForinat> 
<Location> 

<MediaUri>http://www.practictv.com/video/vídeo2.mp4</MediaUri> 
<StrearnlD>i</StrearnlD> 

</Location> 
<System href= "urn:mpeg: MPEG7SystemCS:1"> 

<Name xml:lang=en">PAL</Name> 
<1 Sys tem> 
<Bandwidth>968< /Bandwidth> 
<BitRate minimuin=1, 62" 
<VideoAttributes> 

<Coding href=°urn :Inpeg: MPEG7VisualCodingFormatCS 4 
colorDomain="color> 

<Name xml 1ang="eri >MPEG-4</Name> 
</Coding> 
<Scan>progres sive<IScan> 
<HorizontalSjze>640</HorizontalSize> 
<VerticalSize>480</Vert icalSize> 
<AspectRatio>4 :3</AspectRatio> 
<Color type= color" /> 

</VideoAttributes> 
</Media> 
<Media> 

</Media> 
<Media> 



88 

</Media> 
<Media> 

</Media> 

<Tiluel me> 
<Tobject ID"CM-01-2001-04-05'> 

<Medi aTime> 
<MediaTiznePoint>T0O :00: 00 :00: ÜFO</MediaTimePoint> 
<MediaDuration>T3}t3 0M</MediaDuratior> 

</MediaTi1ne> 
<SceneTimePoint>200-04-05T18:00: 00:OFO</SceneTixuePoint> 

</Tobject> 
<Tobject ID="CM-02--2001-04-05'> 

</Tobject> 
<Tobject ID=CM-03-2001-04-05'> 

</Tobject> 
<Tobject ID="CM-04-2001--04-05"> 

</Tobject> 
<Tobject ID'CM-05--2001-04-05'> 

</Tobject> 
<Tobject ID='CM-06-2001-04-051> 

</Tobject> 
<Tobject ID=AU-01-2001--04-05'> 

</Tobject> 
<Tobject ID='AU-02-2001-04-05"> 

</Tobject> 
<Tobject ID='AU-03-2001-04-05'> 

</Tobject> 
<Tobject ID='AU-04-2001-04-050 > 

</Tobject> 
<Tobject ID'AU-05-2001-04-05"> 

</Tobject> 
</Timelirie> 
<lelement> 

</ Ieleinent> 
<Description> 

</Description> 
</ Sc ene> 
<Summary> 

</ Sulnmary> 
<Schedule> 

</Schedule> 
</ Prograin> 

Figura 47— Exempto da descrição de um programa de evento esportivo 
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Descrevendo os Perfis 

A partir do conteúdo disponibilizado pelo programa, foram definidos três perfis para o 

programa de evento esportivo. O primeiro perfil seria o perfil básico, bastante 

semelhante à transmissão atual, com pequena possibilidade de interação. O segundo 

perfil seria um perfil com pequena possibilidade de interação e troca de imagens e sons, 

porém, com grande ênfase ao acesso às informações relacionadas ao evento. O terceiro 

perfil seria o mais completo, com total possibilidade de interação por parte do usuário e 

com muitas opções de imagens e de sons. 

A seguir é apresentada a implementação do primeiro perfil. 

<Profile naine=basico id=PR-00001 11 > 

<Layout bgcoJ.or' #0000cc•> 
<Object id=CM-00001 xposition=O" yposition=0/> 
<Object id=AtJ-00001 volume= 1135 11  effect=loudness7> 
<Button id=BT-00001 action='show(Descrica.o_Time_l)" xposition'40 

yposition=" 430 >PaJ.iiieiras</Bueeon> 
<Button id=BT-0000211  action=show(DescricaoTime_2) xposition= 11 560' 

yposition 430 >So Pat1o</Button> 
<Controlf> 

</Layout> 
<Communicat iori> 

<CoInmRequirenenes> 
<Bandwi th>9 86< / Ba.ndwi th> 
<Codec>MPEG4 Video Codecc/Codec> 
<Codec>MPEG4 Audio< /Codec> 

</CommRequiremerits> 
</Communicaeion> 
<Interaction> 

<IT ori= 	mídia= 	action= 	1> 
</ Intieraction> 

</ Profile> 

Figura 48— Exemplo do perfil básico 

A seguir será apresentado o segundo perfil, que possui diversas características de 

interação, principalmente com conteúdo relacionado. 

<Profile naine='interinediario' id=PR-00002 
programid='crid:f/wwwpractictv.com/shows/Joqol-2001-04-05/" 
cn1ns=http: //chapinha.interinidia.icinc.sc  .usp.br/SCOTIMM/PRACTIC/PRACTICs.xsd 
11 cnlns:xml="http://www.w3.orq/2000/10/xml.xsd°> 
<Layout bgcolor=#0000CC> 
<Object id=CM-00001 xposition=0' yposition='O/> 
<Menu type=Popup position=down" color="0000CC> 



<Head id'Soni'> Som 

	

<Itexn 	idIT-01001 	action=" opensound(Audio_Principal) >principal 
(Galvo Bueno) </Item> 

	

<Item id=IT-01002 	action= opensound(Audio_Locucao2) >alternattvo 
(Sílvio Luis) </Itera> 

</Head> 
<Head id= Info>Inforznaçes 
<Item id=IT-02001 actjon='show(Descricao...TiIne_l) >Palmeiras</Item> 

<Item id="IT-02002 action=show(Descrlcao_Tinie_2) >São Paulo</Item> 
<Item id="IT-02003" action=show(Campeonato)>outros jogos</Itexn> 

</Head> 
<Head id=estatisticas >Estatísticas 
<Item id=1T-03001 action="show(Estatisticas.bolaemjogo)'>TeInpo de 

bola em jogo</Item> 
<Item 	 jdIT-03002 

action=showEstatisticas.impedinientos) ">Impedimentos</Itein> 
<Item idIT-03003" action='show(Estatisticas.passescertOs) >Passes 

Certos</Itera> 
<1 tem id=' IT-03004 	actionshow(EstatiSticas.passeSerradOS) >Passes 

Errados</ Item> 
<Item 	 id=IT-03005 

action=show(Estatisticas. finalizacoes) ">Finalizações</ Item> 
</Head> 

</Menu> 
<Control/> 

</Layout> 
<Commuriication> 

<ComxnRequirements> 
<Bandwith>9 86</Bandwith> 
<Codec>MPEG4 Video Codec</Codec> 
<Codec>MPEG4 Audio</Codec> 

</ConunRequi rements> 
</Communicatiorj> 
<Interact iOfl> 

	

<IT on=' 	xnidia=' 
</Interaction> 

</ Profile> 

11 actlon=" 1> 
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Figura 49 - Exemplo do perfil intermediário 

O terceiro perfil é o avançado, que possui como característica uma grande diversidade 

de imagens e sons. 

<Profile 	 nanie= 11  avancado 	 jd=°pR-00003' 
programid=crid://www.practictv.coni/shows/Jogol-2001-04--05/' 
xmlns= "http; / /chapinha. interrnidia. icmc. sc  - usp . br/SCOTIMM/ PRACTIC/ PRACTIC5 .xsd 

11 xjn].ns:xml=°http//www.w3.org/2000/10/xmLxsd > 
<Layout bgcolor=#0000CC> 

<Object id="CM-00001" xPosition= 11 0 11  ypositiori=O/> 
<Menu type=Popup position="down color=0000CC> 

<Head id=Som> Som 
<Item 	id=IT-01001 	action= opensound (Audio_Principal) ">principal 

(Galv.o Buerio) </Item> 
.<Item 	id=IT-01002" 	action 0 opensound(Audio_Locucao2) ">alterriativc 

(Sílvio Luis)</Itexn> 
<Item jd=IT-01003 	action= opensound (AudioBanco_esq) ">Banco de 

reservas do Palmeiras</Item> 
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<Item 	idr=IT_01004 	action="opensound(Audio_Banco_dir) >Barico 	de 

reservas do SoPaulo</Item> 
<Item id='IT-01005' action=opensound(Audio_Ambiente) >Sem Locução 

(Som Ambiente) </Item> 
</Head> 
<Head id"Cainera> Câmera 
<Item id=IT-02001 action=open(Video_Principal) ">principal </Item> 
<Item id=IT-02002' actionopen(VideoPrincipal,380,320) >principal 

em janela</Item> 
<Item 	idIT-02003 	action=open(Video_Topo) '>Câmera 	do 

Dirigível</Item> 
<Item 	1d"IT-02004" 	action=°open(VideoTopo,380,320) >Câmera 	do 

Dirigível em janela</Item> 
<Item id=IT-02005 	action=opeu(Video_Gol_esq) ">Lado Esquerdo do 

Campo</ Item> 
<Item id'IT-02006" actiouopenull(Vid.eo_Gol_esq380320)">Lado 

Esquerdo do Campo em janela</Item> 
<Item id=IT-02007 	action=open(Video_Gol_dir) >Lado Direito do 

Campo</ Item> 
<Item id="IT-02008 action=open(Video_Col_dir,380, 320) ">Lado Direito 

do Campo em Janela</Item> 
<Item id=IT-02009 action=open(Video_Amplo) ">Campo Inteiro</Item> 
<Item id=IT-02010" action=open(Video_Amplo) °>Campo Inteiro</Item> 
<Item idr'IT-02011" action="open(Video_Zoorn) >Zoom</Item> 

</Head> 
<Head id= Info>InforInaçes 

<Item id=°IT-03001" action=show(Descricao_Time_i) '>palmeiras</Itexn> 
<Itein id'IT-03002° action=show(Descricao_Time_.2) '>So Paulo</Item> 
<Item id="IT-03003" action="show(Campeonato) >outros jogos</Item> 

</Head> 
<Head id=estatisticas>Estatísticas 
<Item id="IT-04001 	action="show(Estatisticas.bolaemjogo) ">Tempo de 

bola em jogo</Item> 
<Item 	 ld="IT-04002° 

action=show(Estatisticas .impedimentos) >Impediinentos</Item> 
<Item id=°IT-04003 	action=show(Estatisticaspassescertos) >E)asses 

Certos</Item> 
<Item id=OIT_04004H action=show(Estatisticas.passeserrados) ">Passes 

Errados</Item> 
<Item 	 id=nIT04005. 

action=show(Estatisticas.einalizacoes) ">Finalizaçes</Item> 
</Head> 

</Menu> 
<Control/> 

</Layout> 
<ComturLUnicatjon> 

<CommRequi reinents> 
<Bandwi th>9 86</ Bandwi th> 
<Codec>MPEC4 Video Codec</Codec> 
<Codec>QuickTime Video Codec</Codec> 
<Codec>Windows Media Video Codec</Codec> 
<Codec>Windows Video Codec</Codec> 
<Codec>WAV Codec</Codec> 
<Codec>MPEG-1 Layer3 < /Codec> 

<1 ConunRequirements> 
</Cozmnunication> 
<Interaction> 

<IT on= 	mjdja= 	action 	"1> 
<1 Interaction> 

</Profile> 
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Figura 50 - Exemplo do perfil avançado 

No terceiro exemplo, podemos observar a utilização dos elementos de contexto que não 

foram utilizados nos outros dois perfis. A utilização desses elementos não é obrigatória 

e, apesar de no exemplo terem sido usados para persuadir os usuários a comprarem 

produtos, esses elementos podem ser utilizados de modo a melhorar a interação do 

usuário com a televisão. 

Observando os três exemplos percebemos que, utilizando os conceitos de programa e 

perfil, é possível o reaproveitamento de conteúdo para a apresentação de diferentes 

programas, de um modo relativamente fácil. Esses conceitos também são úteis na 

personalização da TV e permitem a utilização de consciência de contexto nesse 

ambiente. 
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5.Conclusões e Trabalhos Futuros 

A TV Interativa é uma aplicação atual que permite novos modos de interação com o 

usuário. Devido ao grande interesse das indústrias de computação e entretenimento, 

diversos esforços estão sendo feitos para a sua padronização. Porém, nenhum desses 

esforços prevê o uso de consciência de contexto como forma de melhorar a interação. Os 

atuais modelos de TV-I não prevêem a comunicação da TV com outros equipamentos 

eletrônicos, com exceção de URDs e servidores de vídeo. Este trabalho tem como base a 

TV inserida em um ambiente no qual é possível a comunicação com outros aparelhos 

eletrônicos e, com isso, a utilização de consciência de contexto 

Este trabalho introduz um novo conceito para a criação de programas para a TV 

Interativa que permite uma melhor adequação dos programas aos interesses e 

necessidades do usuário. Uma das características desse conceito é a divisão do 

programa em conteúdo multimldia e apresentação, permitindo diferentes apresentações 

para um mesmo conteúdo. Esse conceito também permite a adaptação dinâmica do 

programa às diferentes situações que ocorrem durante a apresentação do mesmo. 

51. Contribuições 

Este trabalho tem como contribuição principal um novo conceito para a modelagem de 

TV Interativa, permitindo uma personalização diferente que pode fazer uso de técnicas 

de consciência de contexto. Os conceitos de perfil e de programa, desenvolvidos neste 

trabalho, são compatíveis e se utilizam das tecnologias desenvolvidas para a TV 

Interativa, como o MPEG-4 e o MPEG-7, e as estende, de modo a possibilitar o uso 

integrado da TV com o ambiente. 

Este trabalho também apresenta os requisitos necessários para a produção e 

distribuição de um programa de TV-I, de modo a permitir todas as funcionalidades 

projetadas. 
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Como última contribuição, este trabalho auxiliou na definição de requisitos e 

funcionalidades de outros projetos em desenvolvimento no grupo InterMídia, como a 

implementação de um programa de TV-I utilizando ferramentas de edição de MPEG-4, 

a definição e implementação de uma infra-estrutura de redes ativas para a distribuição 

dos programas e a modelagem, para a TV-Interativa, do comportamento dos agentes 

móveis em um ambiente consciente de contexto. 

5.2. Trabalhos Futuros 

Pelo fato da TV Interativa ser bastante ampla, diversas outras áreas podem, a partir dos 

estudos e modelagens realizados neste trabalho, desenvolver novas pesquisas, entre 

elas: 

Banco de Dados - estruturação de um modelo de banco de dados multimdia com 

suporte às tecnologias de TV-1, tais como: MPEG-4, MPEG-7, MHP e as especificações 

do T V-Anytiine Forum. 

Consciência de Contexto - implementação de um programa que integre o protótipo de 

TV-!, que utiliza os conceitos desenvolvidos neste trabalho, com um ambiente 

consciente de contexto. 

Hipermidia - existem diversos trabalhos possíveis, que vão desde a implementação de 

EPGs àcriação de programas interativos, incluindo ferramentes de busca em vídeos que 

utilizam MPEG-7 ou XML. 

Inteligência Artificial - criação de aplicações que recomendam programas ao usuário, 

de acordo com suas preferências e comportamento. 

Interação Usuário Computador - extensão do Scheina, de modo a suportar outros 

elementos de layout como novos tipos de menu e comparação do comportamento do 
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usuário em um programa de TV-! em relação ao seu comportamento num site na Web e 

assistindo a um programa da TV tradicional. 

Redes de Computadores - definição e implementação de uma infra-estrutura com 

suporte a redes ativas ou que utilize inulticasting. 
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Apêndice A 

Schema de descrição para perfis e programas de TV Interativa PRATIC - Perfil (ou 

Perfis) para Aplicações de Televisão Interativa Conscientes de Contexto 

<?xml version="1.0' ancoding='UTF-8?> 

<-- editado por Gustavo Biengini Farta agosto de 2001 --> 

PRACTIC Schema 
Schema com a deftnicao de Programas e Perfis de Programas 

feito por Gustavo Biengini Paria, 	Julho, 2001 
< 

<schema targetNainespace=http; //chapiriha intermidia. icmc .sc  .usp .br/SCOTIMM/PRACTIC/ 
xmlns.-mpeg7="http:llwww.mpeg7.org/2001/MPEG-7-Schema" 
xmlns :practic=http: 1/chapinha. intermidta . icmc . sc  ,usp.br/SCOTIMM/PRACTIC/  
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchoma"> 

<-- rndsfcd.xsd --> 
<import namespace="http:/Iwww.mpeg7.org/2001/MPEG-7-Schema" schemaLocationmdsfcd.xsd/> 

<!-- tvall.xsd --> 
<import namespace"" http / ,'www. tv-anytime.org/2001/04/metadata" schemaLocation"tva11 .xsd'J> 

<!.-- Programa --> 

.zelement name="Program" type»"practic: ProgramType" 1> 

<complexType name= ProgramType'> 
<sequence> 
<element name'Information type"practic Programlnformationrype' /> 
<element name'Scene" type practic :SceneType" 1> 
<element name="Suntmary" type='tva: SynopsisType 1> 
<element naine='Schedule type="tva :ScheduleEventType 

</s equence> 
<1 conp1exType> 

<complexType name'"ProgramInformatioflType > 
<attribute name="name type"'mpeg7 ;TitleType" 1> 
<attribute name=id type=tva:CRIDTypG /> 

</ complexType> 

<complexType name='SceneType°> 
<soquence> 

<element name= 'Media" type= °practic :MediaPype" /> 
<element name=Tizneline type= practic :TimelineType" /> 
<element name=IE].ement type="practic: IElementType' /> 
<element name'Description type""mpeg7 :ControlledTermUseType /> 

</sequenee> 
</ complexType> 

<'-- Media 
<complexType 

<sequence> 
<element 
<element 
<element 
<element 
<element 
<element 
<element 
<element 

information --> 
name= "MediaType'> 

nameMediaID type=mpeg7 :UniqualDtype" use""required /> 
nameObjectZD' type="practicPracticIDTYpe" use="required"/> 
name FileFormat" type='mpegl ;ControlledTermUseType" mtnoccurs="0 
name= Location' type mpeg7 :MediaLocatorType" /> 
name= 'FileSize' typenonNegatiVeInteger" minoccurs'"O" 1> 
nezae=System' type&'mpeg7 :ControlledTermUseTyPe minOeeurs» 0/> 
naiue="Bandwidth° type"noi-iNegativeInteger minOccurs= 0 
flaine'BitRate' minOccurs'0°> 

<comp lexType> 
<simpleContent> 
<extension base"nonNegatiVeInteger> 
<attribute name=variable" tpe'"boolean use="default" value=' false /> 
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<attribute nme=minimum type=nonNegativ9Integer" use="optional/> 
<attribute name=' averae type="nonNegativelntêger useoptiona1 1> 
<attribute namgmaximum type=nonN9gatiVeInteger° usêoptiona1 /> 

</extensiøfl> 
</simpleContent> 

</cornp1exType 
</elêlneflt> 
<element nameAudioAttributes - minOccurs=O> 
<complexType> 

<complexContent> 
<restriction base'anyType'> 

<sequence> 
<element nme=Coding type='mpegl Contro11edTermTJseType rninOocurs='O /> 
<element name=Channeis xninOccurs='O 
<complexType> 

<simplecontent> 
<extension basenonNggativelflteger"> 
<attribute nnme= front type=non!egativeInteger use"optiona1 /> 
<attribute nnme= side type nonNêgativelnteger use="optíonal "/> 
<attribute name= rear type nonNegativetnteger useoptíona1 /> 
<attribute nmQ= J.fe type=nonNegativelnteger use=optional' / 
<attribute name= track type=nonNegativeIxiteger use=optional /> 

</extens jon> 
</simpleContent> 

</ compiexType> 
</eiement> 
<element name=NixType type=mpe7 Contro11edTermUseType minOocurs=O/> 

</ sequeflcê> 
</restriction> 

</oomplexContent> 
</complexTypê> 

</element> 
<element name VideõAttributes ninOoours O> 
<complexType> 

<complexContent> 
<restriction base="anyl'ype> 
<sequence> 
<element name=Coding type=mpeg7 :Controlj.edTermUseType minOccursO /> 
<element nme="Scan° type=" tva:ScanType minOccurs=0" /> 
<element name=Horizontalsize type="positivelnteger minOccursO/> 
<element name=VerticalSize type=positivelnteger minOccurs=0 /> 
<element name=AspêctRatio typetva:AspectRatioType mjnOccurs= 'O'!> 
<element name=Co1õr typetva:Co1orType minOccurs=O/> 

</ sequence> 
</res t ri c t ion> 

</comp].exContent> 
</complexType> 

</element> 
</ sequence> 

</cornplexType> 

<! -- Estao previstas exterizoes do uso do Information E1ement porem ainda njoram especificadas - 

<complexType name='IElementType > 
<sequence> 
<element nameContext typepractic :ContextType" 1> 

</ sequence> 
</cornpiexType> 

<complexType nanie= TimelineType"> 
<sequence> 
<element name="TObject> 
<complexType> 

<complexContent> 
<restriction base"anytype"> 
<sequence> 
<element name&MediaTime type="nipeg7 :MediaTimeType /> 
<element name='SceneTime?oint type=mpe7 :TimêPointType"/> 

</sêquence> 
<attribute nameID" type=practic:PracticlDType/> 
</restriction> 

</ c omplexContent> 
</ compi exType> 
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</element> 
</eqUeflce> 

</complexType> 

<simpleType rme='practiclDType'> 
<restriction base=strin> 

<pattern value="(A-Z](2}-\d(S)j/> 
</restriction> 

</simpleType> 

<!-- Perfil --> 

<element name='Profile" typa="praetie:ProfileTypa/> 

<complexType name= ProfileType '> 
<SecUQflCe> 
<element flaite= Layout typepractic:LayoutType/> 
<element naine= Comunication' type=practic:CommunicationTypa /> 
<element flame Contaxt type=practic :ContextType' /> 
<element nat%e= "Iflterction" type=practic :InteractionType" /> 

</sequence> 
<attribute aame= name type="string/> 
<attribute aame= id type=practic:PracticIDTypQ/> 
<attribute name= programid' typetva:CRIDType/> 

</complexType> 

<complexType riame= L.ayoutType"> 
<SeqUeflce> 

<element name= Obj ect > 
<complexType> 
<attribute name=id type=practic :PracticlDType/> 
<attribute name=xposition type= nonNegativeInteger /> 
<attribute name=yposition type= "nonNegativelateger" /> 
<attribute name="volume' type="nonNegativelnteger/> 
<attribute name="effect type'rnpeg7 ControlledTermuseType/> 

</complexType> 
</e lement> 
<element name="utton> 
<complexType> 

<attribute name="id" type"practic:PracticIDTyp&/> 
<attribute name="action" type=" string' /> 
<attribute name=xposition" type= 'nonNegativolnteger' /> 
<attribute name=yposition type='nonNegativelnteger 1> 

</complexType> 
<felement> 
<element name="Menu' type"practic :MellUType"/> 
<element name "Control 
<complexType> 

<attribute name 
<attribute name= 
<attribute name= 

</complexType> 
</element> 

mame" type="string" /> 
id" type=nonNegativelnteger" /> 
action" type='string'/> 

</ Sequence> 
<attribute neme= "bgcolor" type»»'hexBinary' 1> 

</complexType> 

<-- Esta prevista a implementacao de outros tipos de menu. 
exemplo --> 

o popup foi implementado como um 

<complexType 
<cho ice> 

<element 
<element 
<element 

</choice> 
<attribute 
<attribute 
<attribute 

name="MenuType"> 

name="Popup" type="practic:MenuPopup' 1> 
name=°Selector" type="practic:MeauSelector 1> 
nne=Bar type="practic:NenuBar" /> 

name= type" type="practic :MenuPypeType 1> 
nesie="position" type="practic :MenuPositionType'V> 
name="olor' typehexBinary"/> 

</ oompl exType> 

<simpleType naxne"MenuTypeType"> 
<restrictiori baae»"string"> 
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<enumeration va1ue=Popup /> 
<enumeration value=Selector/> 
<enumeration va1ue=Bar' /> 

</restriction> 
</simpleType> 

<simpleType naiue=MenupositionType > 
<restriction base=ztring"> 

<enumeration va1ue= tc)p 
<enumeration va1.ue='down 1> 
<enumeration value=left"/> 
<enumeration va1ue=riht/ 

</restriction> 
</simp1eType 

<comp].exType naMenuPopup> 
<sequence> 

<element naeIIead> 
<cornp].exType> 

<comploxConteflt> 
<extension base="string> 

<sequence> 
<element naine=Item> 

<complexType> 
<s impleContent> 

<extension base=string> 
<attribute naise= 'id type=practic PracticILTyp& 1> 
<attribute naxne=action type=string/> 

</extension> 
</sintpleContent> 

</ comp1exTyiQ> 
c/element> 

</sequence> 
<attribute name=id typenon1'1egativeInteger"/> 

</extensjon> 
</complexContent> 

</complexType> 
</element> 

c / sequence> 
</complexType> 

<coiuplexType name='CommunicationType n > 
<sequence> 

<element naiue=CommFequirenents> 
<conq,].exType complexContext= true'> 

<sequence> 
<element name='Bandwith> 

<simpleType> 
<restriction b e=nonI'egaLiveInteger va1ue"0"/> 

</simpleType> 
</element> 
<element naiue=Codec type=mpog7 Contro11edTermUzeType' 1> 
</sequence> 

</complexType> 
</elament> 

</zequenco> 
</complexType> 

<complexType name='ContextType> 
<complexContent> 

<extonzion base=string> 
<sequence> 
<element name="who > 

<complexType> 
<coiuplexCofltent> 

<extension base="ContextType'> 
<attribute name=RefXd" type=rnpeg7:UserldentifierType" 1> 

</ eXtefls jon> 
</complexcontent> 

</complexType> 
</element> 

<element naine"what> 
<compi exType> 

<comp].exContent> 
<extension base"ConteXtTypG > 
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<attribute name»1ef Id" type""string" /> 
</ extens ion> 

</complexContent> 
</complexType> 

</elenent> 
<e].elfleflt naute=wIien"> 

<complexType> 
<complexContent> 
«cextension base ContextPype"> 

<attribute name=RefId" type."mpeg7 :TimeType" 
</extension> 

</cemplexContent> 
</complexType> 

c /element> 
<element name="where> 

<complexType> 
<complexContent> 

<extension base= • ContextType> 
<attribute name»°1ef Id" type"string 1> 

</extension> 
</comp1exCoxtent> 

</complexType> 
</ejement> 

</Sequeflce> 
</extension> 

</ComplexContent> 
</complexType> 

<complexType name= InteractionType"> 
<sequence> 
<element naxne=IT type="practicITType/> 

</ sequence> 
</ complexType> 

<complexType name= " ITType"> 
<attribute name"on" type=string/> 
<attribute name= media" type=practic:PracticIDType 1> 
<attribute naxne="button" typepractic:PracticIDType°/> 
<attribute name=action" type&string'/> 

</ compi. exType> 

<element name="UserPreterences" type= 'UserPreferencesType> 
<complexType name= tjserPreferencesType > 

<sequence> 
<element name=Profile" type=practic:iJserProfi1e'/> 
<elament name"Custompreferences" type= practic IElementType"/> 

</sequence> 
<attribute name="user,  type=mpeg7:UserIdentifierType use"required"/> 

</ com].exType> 
</e].ement> 

<complexType name=UserProfl1e> 
<sequence> 
<element name= Layout typerpractic L4youtPypa" 1> 
<element naxne= Comunication type= "practic :ConununicationPype'/> 
<element name Cortext type=practic:contextType 1> 
<element name lnteraction type."practic:InteractionType"/> 

</ sequence> 
<attribute narne= "ido type=practicPracticIDType' use=required'/> 

</compl.exType> 

</ scliema> 
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Apêndice B 

Exemplo do uso do PRACTIC Schema para o programa de evento esportivo 

<?xml version"l.O encoding=iso-8859-'1'?> 
<1-- edited with XML. Spy v4.0.1 (http://www.xmlspycom) by gustavo faria (USP) --> 
<1-- editado por Gustavo Blengini Faria agosto de 2001 --> 
<1 

PRACTIC Exemplo 
Exemplo do uso do Schema PRACTIC descrevendo um programa de evento 
esportivo no caso uma partida de futebol 

feito por Gustavo Biengini Faria, 	Julho. 2001 

<Program xmlns="http: //chapinha.intermidia. icmc.sc.usp.br/SCOTIMM/PPACTXC/PRACTICs.Xsd'  
xmlns:xml="http://www.w3.org/2000/10/xml.xsd"> 

<Infornation nae="jogo..Sao_.Paulo_x_Palmeiras" id=*crid://www.practictv.coinlshows/Jogol-2001- 
04-05/"/> 

<Scene> 
<Media> 

<Medialfl> 
<Iflorganization> 

<FreeTerm>RedeGlobo< / FreeTerm> 
c /IflOrgani zation> 
cIlDName> 

<FreeTerm>Video_Princ ipal< / FreeTern> 
</IlDWame> 
<UnueID>CM-01-2001--04-05</UniqueID> 

</MediaXfl> 
<ObjectlD>CM-00001</Obj eetlfl> 
<FileFormat href""urn:mpegMPEG7FileFormatCS: 5"> 

<Name xml 1ang "en >mp4< /Name> 
</FileFormat> 
<Location> 

<MediaUri>http://ww.practictv.com/video/video2 .mp4</mediauri> 
<Streamlfl>1< /Streamlfl> 

</ L.ocation> 
<System href"urnmpegMPEG7SystemCS 1°> 

<Name xml :1 ang ' em >PAL< /Name> 
</Sys tem> 
<Bandwidth>9 68</ Bandwidth> 
<BitRate minimum="62 /> 
<VideoAttributes> 

<Coding href="urn;mpeg:MPE07Visua1CodingFormatCS 4" eolorflomain="color> 
<Name xml :lang="en">MPEG-4</Name> 

</Coding> 
<Sean>progressive< /Scan> 
<HorizontalSize>640</HorizontalSjze> 
<VerticalSi ze>4 80</VerticalSize> 
<AspectRatio>4 3</AspectRatio> 
<Color type=color°/> 

</VideoAttributes> 
</Media> 
<Media> 

<MedialD> 
<Iflorganization> 

<FreeTerm>RedeGlobo< /FreoTerm> 
</Iflorganization> 
<X1Dtame> 

<FreeTerm>Video_Topo< /FreeTerm> 
<1 IDName> 
<tiniquellD>CM-02 -2001-04-05</UniquellD> 

c/Medialfl> 
<ObjectlD>CM-00002< /Obj ectlD> 
<FileFormat href=urn:mpeg:MPEG7FilePormatCS:16"> 

<Name xml: lang=°en>quicktime</Name> 
</FileFormat> 
<ijocation> 

<MediaUri>http: / /www.practictv.com/video/videol.mov</MediaUri> 
<StreamlD>2 <1 StreamlD> 

</I,,ocatiofl> 
<System href=urn:mpeg:I4PEG7SystemCS: 6"> 

<Name xml lang= "en" >QuickTime</Name> 
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<1 Sys tem> 
<Bandwidth>S 32< / Bxiçwidth> 
<BitRate minimim 32"/> 
<VjdeoAttributes> 

<Scan>progresaiVe< / Scan> 
<MorizontalSi ze>352</RorizontalSi ze> 
<Vertjcalsi ze>288</Vertic1SiZe> 
<AspectRatio>4: 3< /AspectRtiø> 
<Color type=cølor /> 

.c/VideoAttribute> 
</Media> 
<Media> 

<MedialD> 
<IDOrganiztiofl> 

<FreeTe rm>RedeGlobo< / FreeTerm> 
<1 IDorganization> 
<IDName> 

.cFreererm>Video_Go1_esq< / FreeTerm> 
<1 IDName> 
<UniquelD>CM-03 -2001 -04--05</tiniquelD> 

</HedialD> 
<ObjectlD>CM-00003</Obj ectlD> 
<FilePormai href=urn:mpeg:MPEG7Fi1eFørmatCS :7 V > 

<Name xml :1ang=en>avi-</Name> 
</FileFormat> 
<Location> 

<MediaUri>http://www.practictv.comvideo/videol.avi</MediaUri> 
<S treamlD>3 <1 StreanilD> 

</Location> 
<System href"urn:mpe:MPEG7SystemCS:5> 

<Name xml : lang='en">WindowsMedia</Name> 
</Sys tem> 
<Bandwidth>1 220< /Bandwidth> 
<BitRate minimum=102/> 
<VideoAttributes> 

<Scan>progressive</Scan> 
<HorizontalSi ze>640</HorizontalSize> 
<VertjcalSjze>480</VerticalSj ze> 
<AspectRatio>4 3</AspectRatio> 
<Color type=color"/> 

</VideoAttributes> 
</Media> 
<Media> 

<MedialD> 
<IDOrganization> 

<FreeTerm>RedeGlobo</FreeTerm> 
</IDOrgani zation> 
<IDNaiae> 

<FreeTerm>Video_Gol_dir< /FreeTerm> 
<1 IDName> 
<UniquelD>CM-04-2001 -04-05</UniquelD> 

</MedialD> 
aObectID>CM-00004</0bjectID> 
<FileFormat href=urn:mpeg:MPEG7Fi1eF0rmatCS :7> 

<Name xml : 1ang en >avi< /Name> 
</FiieFormat> 
<Locatjo> 

<MediaTJri>http://www.practictv.comvideo/video2.avi</MediaUri> 
<StreamlD>3 <1 St reamlD> 

</Locatjofl> 
<System href='urn:mpeg:MPEG7SysteinCS:5> 

<Name xmi: lang= en >Windowstledi a< /Name> 
<1 Sys tem> 
<Bandwid.th>1220< /Bandwidtli> 
<BitRate minimum=102"/> 
<VideoAttributes> 

<Scan>progressive</ Scan> 
<Móri zontalSi ze> 640< /HorizontaiSi ze> 
<VerticalSize>420</VerticalSi ze> 
<AspectRatio>4 3</AspectRatio> 
<Color typeco1or /> 

</Videokttribu tes> 
</Media> 
<Media> 

<MedialD> 
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<IDorganization> 
<FreeTerm>RedeG]obo</FreTarni> 

<1 IDorganization> 
<IDName> 

<FreeTerm>Video_Amplo <1 Fr eeTeriu> 
</IDName> 
<UniqteID>CM-0 5-2001-04-05 </UniqueID> 

</MediaID> 
<ObjectlD>CM-00005< /Obj ectiD> 
<FileFormat href=urn:mpeg:MPEG7FI1eFOrInatCS:5> 

<Name xml :lang."en">mp4</NaIDe> 
.c/FileFormat> 
<Loca ti on> 

<MediaUri>http://www.practictv.com/video/videol.mp4</MediaUri> 
<StreamlD> 5< / StreamlD> 

</Location> 
<System hrefurn:mpeg:MPEG7SystemCS: 1> 

<Na-me xm1:1anen>PAL</Name> 
</System> 
<Bandwidth>12 02< /Bandwidth> 
<BitRate minimums102 /> 
<VideoAttributes> 

<Codin href=urn:mpeg:MPEG7Visua1CodingPormatCS 5 co1orDOmairjco1or> 
<Na-me xm1:1ang=eI>MPEG-4</Name> 

</Codiflg> 
<Scan>progres a ive< /Scan> 
<HorizontalSize>720< /Horjzonta].Size> 
<VerticalSize>480<fVertica]-Size> 
<AspectRatio>16 : 9</AspectRatio> 
<Color typeco1or/> 

</VideoAttributes> 
</ media> 
<Media> 

<Medi ai D> 
<IDorganization> 

<PreeTerm>RedeGl obo< / PreeTsrm> 
</iDorganization> 
<IDName> 

<FreeTerm>Video_Zoom< /FreaTerm> 
<1 IDName> 
<UniquelD>CM-06 -2001 -04-05</UniquelD> 

</MediaID> 
<Obj ectlD>CN-00006< /Obj ectlD> 
<FilePormat href=urn:mpeg:MPEG7Fi1eFormatCS :5 > 

<Na-me xml : lang= "en>mp4< /Name> 
</FileFormat> 
<Location> 

<MediaUri>http://www.practictv.com/video/video3.mp4</MediaUri> 
<Streamll:,> 6< /StreamiD> 

</Locatjon> 
<System href'urn:mpeg: MPEG7SystemCS; 1 > 

<Na-me xml :1angen">PAL</Name> 
</System> 
<Bandwidth>668</Bandwidth> 
<BitRate minimum=42" /> 
<VideoA ttri butes> 

<Coding href=urn:mpeg :MPEG7Visua1CodirLgFormatCS4 colorDomain=color"> 
<Name xml :1arx=en>MPEG-4</Name> 

</Coding> 
<Scan>progres sive< /Scan> 
<Horizontalsize>3 52< /HorizontalSi ze> 
<VerticalSize>288</Verticalsize> 
<AspectRatio>4 : 3</AspectRatio> 
<Color type= ' col-or 1> 

</VjdeoAttributes> 
</Media> 
<Media> 

<MediaiD> 
<IDorganization> 

<PreeTerrn>Redeclobo< /'reePerm> 
</IDorganization> 
<IDName> 

<FreeTerm>Audio_Principal< / Pre&l'erm> 
</ILName> 
<UniqueiD>AU-01-2001-04-0 5</UniqueXD> 
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</MedialD> 
<ObjectlD>AU-00001</Obj ectIID> 
<FileFormat href="urn:mpeg :MPEG7Fi1eF0rmatCS :5"> 

<Name ,cml : lang"en>mp4</Name> 
</ F ii eForma t> 
<Location> 

<Mediauri,http://ww.practictv.com/audio/aUdiOl.InP4</Mediauri> 
<StreamlD>7 </StreamlD> 

</Location> 
<Bandwidtb>608 </Bandwidth> 
.cflitRate minimum=° 12V> 
<AudioAttributes> 

<Coding href=urn:mpeg :MPEo7audioCodingForrnatCS :2 co1orDomainco1or'> 
<Name xml :1angen>1TS</Name> 

</Codin> 
<Channels frout=3" rear= 11 2" 1fe1'>6</Chann1s> 

</AudioAttributes> 
</Media> 
<Media> 

<Nediali» 
<IDørganization> 

<FreeTerm>RedeGlobo< / FreeTerm> 
</IDOrgani zation> 
<IDName> 

<FreeTerm>Audjo_Locucao2< /FreePerm> 
<1 IDName> 
<UniquelD>AU-02-2001 -04-ÚS</UniquelD> 

</MedialD> 
<Ob ect II»AU-0 0002< /Ob ec tID> 
<FileFormat hrefurn:mpeg:MPEG7F11eFOrmatCS:5"> 

<Name xn1:1ang"eu">mp4</Name> 
</Fi3.eForrnat> 
<Location> 

<MediaUri>http://www.practictv.com/audio/audio2.mp4</MediaUri> 
<StrearnlD>8< /StreainlD> 

</Location> 
cBandwi dth>608 < /Bandwidth> 
<BitRate minimum=112"/> 
<AudioAttributes> 

<Coding href= urn :mpeg :MPEG7AudiocodingFormatCS :2 co1orDomain'"co1or"> 
<Name xml :lang="en">DTS</Name> 

</Coding> 
<Channels front3 rear=2 lfe=1>6</Chairnels> 

</AudioAttributes> 
</Media> 
<Media> 

<ModialD> 
<IDOrgaxization> 

<FreeTerm>RedeGlobo< / FreeTerm> 
</IDOrganization> 
<IDName> 

<FreeTerm>AudioBanco_esq< / FreeTerm> 
<1 IDName> 
<tjniquelD>AtJ-03 -2001-04-05</UniquelD> 

<1 Medi a ID> 
<Obj ectlD>AU-0000 3 <IObj ec tID> 
<FileFormat href=urn:mpeg:MPEG7Fi1eFormatCS :4 > 

<Name xml :lang=en">mp3</Naxne> 
<1 F ileFormat> 
<Location> 

<MediaUri>http://www.practictv.com/audio/audiol.mp3</MediaUri> 
<StreamlD>9< /$treamlD> 

</Location> 
<Bandwidth>1 08< /fland,idth> 
<flitRate minimum="2 "/> 
<Audi oAttribu tez> 

<Coding href=urn:mpeg :M?Ec7AudioCodingFormatCS :3" colorDomain='color"> 
<Name xml:lang="en>mp3</Name> 

</Coding> 
<Channels sjde'2 >2</Channels> 

</AudioAttributes> 
</Media> 
<Media> 

<MedialD> 
<IDorganization> 
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<FreeTerm>RedeGlobo< / FreeTerm> 
<1 IDOrgani z ation> 
<IDName> 

<FreeTerm>Aud.io_Banco_dir</FreeTerm> 
</IDName> 
<Uniquelfl>AU-04-2001-04-05</UniquelD> 

</MeiiaID> 
<ObjectlD>AU-00004</ObjQctID> 
<FiieForxuat liref=urn:mpeg:MPEG7Fi].eFormatCS:4> 

<Name xm1.:angen>mp3</Name> 
</FileForrnat> 
<Location> 

<MediaUri>http://ww.practictv.com/audio/aUdiO2.mp3</MadiaUri> 
<StreamlD>1 0< /StreamlD> 

</L,ocaticn> 
<8andiidth>1 08< /8audiiath> 
<81 tRate minimum=° 2 "/> 
<AudioAttributes> 

<Coding href=urri:mpeg :MPEG7AudioCodingFormatCS :3 co1orDonLain'co1Or'> 
<Name xrtil 1angr°en>mp3</Name> 

</Coding> 
<Channels side= 2 >2</ChanneLs> 

</AudioAttributes> 
</Media> 
<Media> 

<Medi aID> 
<IDOrganization> 

<Fre&Ferm>RedeGlobo< / FreeTerm> 
</IDorganizatioxt> 
<XDName> 

<FroeTerm>Audio_Ambiente< /FreeTerm> 

<UniquelD>AU-05-2001 -04-05</UniquelD> 
</MedialD> 
<Obj ectlD>AU-00005< /Obj ectlD> 
<Fi].eFormat href='urn:mpeg:MPEG7F11eFormatCS:5> 

<Name xm1:1ang'en'>mp4</Name> 
</FileFormat> 
<Location> 

<Medi&Uri>http://www.practictv.com/audio/audio3.mp4</MediaUri> 
<StreamlD>1 1< /StreamlD> 

</Locatior> 
<Bandwidth> 608< /Bandwidth> 
<BitRate minirnum=12 /> 
<AudioAttributes> 

<Coding href= urn:mpeg :MPEG7AudioCodingFormatCS :2 co1orLiomain colcr'> 
<Name xml : 1ang= en">DTS</Name> 

</Coding> 
<Cliaunels front=3° rear"2 lfe="1'>6</Channels> 

</AudicAttributes> 
</Media> 
<Media> 

<MedialD> 
<IDOrganizatiori> 

<FreeTerzn>RedeGlobo</FreeTerm> 
</IDOrganizatioxt> 
<tDName> 

<FreeTerrn>Docriçao_Time_1< / FreeTerm> 
</IDNwna> 
<UniqteID>TX-01-2001-04 -05< /UniquelD> 

</MediaXD> 
<ObjectlD>PX-00001< /ObjectlD> 
<FilePormat href= urn :mpeg: IFTCM1meTypeCS: text/html"> 

<Name xml 1ang=en>text/htm1</Name> 
</i1eFormat> 
<Location> 

<Mediauri>http: //www.practictv.com/data/palmeiras  .html</MediaUri> 
<StreamlD>12< /$treaiulD> 

</L.ocation> 
<Bandwidth>S< /Bandwidth> 

</Media> 
<Media> 

<MedialD> 
<IDorgaliization> 

<FreeTerrn>RedeGlobo< / FreeTerm> 
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</IDOrganiz ation> 
<IDName> 

<FreeTerm>Desc riç&o_Time_2< / FreeTerm> 
</IDNa.me> 
<UniquelD>TX-02 -2001-04-05</UniueID> 

</Medialt> 
<ObjectlD>TX-00002< /Obj ectlD> 
<FileFormat kiref=urn:mpeg:IPTCMimeTYPeCS: text/html '> 

<Mame xm]. : lang= en>text/html</Name> 
</ F i leF orrnat> 
<Location> 

<Mediauri>http: //www .practictv. com/data/saopaulo .htrni</MediaUri> 
cStrearnlD>13< /S treamlD> 

</LoCation> 
<Bandwidth>5</Bandwidth> 

</Media> 
<Media> 

<MediaID> 
<IDorgani zation> 

<Freererrn>Red.eGiobo</FreeTerul> 
</ILDørganization> 
<IDNarne> 

<FreePerTa>EstatiStiCaS< /FreeTerm> 
</IDName> 
<UniquelD>TX-03 -2 002. -04-05</UniueII)> 

</MedlaID> 
<ObjectlD>TX-00003< /Obj ectlD> 
<FileFormat href°urn:mpeg:IPTCMimeTyPeCS : text/xml > 

<Name n1:1ang'en>teCt/xrfl1</Naine> 
</FiieFormat> 
<Location> 

<MediaUri>http: // www .practictv. com/data/etjogoL3 .xml</MediaUri> 
<StreamlD>2.4</StreainlD> 

</LOcation> 
<Bandwidth>5< / Bandwjdth> 

</Media> 
<Media> 

<MedialD> 
<IDürganization> 

<FreeTerm>RedeGiobo< / FreeTerm> 
</IDOrganization> 
.clDNaine> 

<FreeTerm>Campeonato< /FreeTerm> 
<1 IDName> 
<UniqualD>PX-04-2001-04-05<fUniquelD> 

</MedialD> 
<Obj ectlD>TX-0 00 04< /Ob ectlfl> 
<FileFormat href=urn :tnpeg:IPTCMimeTypeCS : text/xm1> 

<Name xmi: iang=°en>text/xm1</Naine> 
</FileFormat> 
<Location> 

<MediaUri>http: //www.practictv. com/data/campeonato . xit1</MediaUri> 
<StreamlD>15 </S treamlD> 

</Location> 
<Bandwidth>S< /Bandwidth> 

</Media> 
<Timeline> 

<PObject ID=CM-01-2001-04-05> 
<MediaTime> 

<MediaTimePoint>T00 :00: 00 :00: OFO</MediaTimePoint> 
<MadiaDuration>T3H3OM< /MediaDuration 

</MediaTime> 
<SceneTjmePoint>2 001-04-05T18 :00:00: OFO</SconeTimePoiflt> 

</TObject> 
<TObect ItJ"CM-02-2001-04-05> 

<MediaTime> 
<NediaTimePoint>T00 :00:00 :00 : OFO</NediaTimePoint> 
<MediaDurati on>T3H3ON< / MediaDurati cm> 

</MedjaTjma> 
<SceeTjmePoint>2001 -04 -05T18 :00 :00: OFO</SceneTimePoint> 

</TObject> 
<TObect ID=CM-03-2001-04-05> 

<MediaTime> 
<MediaTimePoint>T00 :00 :00:00 : OFO</MediaTimePoint> 
<MediaDuration>P3H30M</ MediaDuration> 
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</MediaTime> 
<SceneTimePoint>2001-04-05T18 :00 :00: 0F0</SceneTitnePoint> 

</TObjet> 
<TObject ID=CM-04--2001-04--05> 

<MediaTiine> 
<MediaTimePoint>T00 :00:00 :00: 0P0</IdediaPimePoint> 
<MediaDuration>T3H3OM< / MediaDuration> 

</MediaTime> 
<SceneTimePoint>200104-0ST1B:00:00:0F0</SCefleTimePOiflt> 

</TObl ect> 
<TObject ID=°CM-05-2001-04-05> 

<MadiaTime> 
<MediaTimePoint>T00 :00:00 :00 :0P0</MødiaTitnePoint> 
<MediaDuration>T3H3OM< /MediaDura tion> 

</MediaTime> 
<SceneTimePoint>2001-04-OST18 :00:00: 0F0</SceneTimepOiflt> 

</TObj ect> 
<TObject IDCM-06-2001-04-051 > 

<MediaTime> 
<MediaTimePoint>T00 :00 :00 :00 : 0P0< /Z4ediaTimePoint> 
<MediaDuration>T3H3OM< /MediaDuration> 

</MediaTime> 
<SceneTimePoint>2001-04-OST18 :00:00: 0F0</SceneTimePoint> 

</PObpect> 
<TObject ID=AU-01-2001-04-05> 

<MeciaTime> 
<MediaTjntePcjnt>T00 :00:00 :00 : OFO< /MediaTimePoint> 
<MediaDuratjon>T3H3 0</MediaDura tion> 

</MediaTitne> 
<SceneTjmePojnt >2 001-04-05T18 :00:00: OFO< /SceneTimePoint> 

</TObjet> 
<TObject ID=AU-02-2001-04-05> 

cMediaTime> 
<MediaTimePoint>T00 :00:00 :00: 00</MediaTimooint> 
<MedjaDuratjon>T3H3 OM< /MedjaDuration> 

</MediaTime> 
cSceneTimepoint>2001-04-05P18 :00:00 :OFO</ScenaTirnePoint> 

</TObj ect> 
<TObject ID=Au_03_2001_04_05*> 

<MadiaTirne> 
<MsdiapimePoint>T00 :00:00:00 :OFO</MediaTimePoint> 
<MediaDuration>T3H3 OM</MediaDuration> 

</MediaTime> 
<SceneTjtnePojnt>2001-04-05T18 :00:00 :0P0</SeneTimePoint> 

</TObjact> 
<TObject ID="AU-04-2001-04-05"> 

<Medi aTime> 
<MediaTimepojnt>TOO :00:00:00 :OFO</MediaTimePoint> 
cMediaDuration>T3H3 OM< /MediaDuration> 

</MediaTime> 
<SceneTimePoint>2001-04-05T18 :00:00: OFO</SceneTimePoint> 

</TObject> 
<TObject ID="AU-05-2001-04-05> 

<MedjaTjme> 
<MediaTimePoint>T00 :00:00:00 :OFO</MediaTimePoint> 
<MediaDuration>T3H3 OM< /MediaDura tion> 

</NediaTiine> 
<ScenTimePoint>2001-04-05T18:00:00:0F0</SconeTimePoint> 

</TObjot> 
</Timeline> 
<IElement/> 
<Description/> 

.c /Scene> 
<Sumrnary/> 
<Schedule/> 
<Profile nam basico id=PR00001*> 

<Layout bgcolor="*000000> 
<Object id=C4-00001 xposition'0 yposition=0/> 
<Object idAU-00001' vo1ume35 effect].oudness"/> 
<Button idBT-00001 actjon=*show(Descricao_Time_1) xposition=40' 

yposi.tion= 43 0 >Palmeiras</Button> 
<Button id'BT-00002 actionshow(Descricao_Time_2 ) xposition=560 

osjticn=430>So Pau].o</Button> 
<Contro]./> 

<1 [ayout> 
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<Commuriicatiofl> 
<CominRequiremeflts> 

<Bandwith>986</Bandwith> 
<Codec»MPEG4 Video Codec</Codec> 
<Codec>MPE04 Audio</Codec> 

</CommRequ irements> 
</Comxntinjcation> 
<1 n1 er ac tion> 

<IT on=" 	midia= 	action= 	•/> 
</Interaction> 

</Profile> 
<Profile naine'intermediario id'PR-00002 prograxuid=crid//www.practictV.cOm/shOWs/JoqOl- 

2001.-04-05/ xmlnshttp: 1/chapinha. inermidia. icmc .sc  .usp .br/SCOTIMM/PRACTIC/FRACTIC$ .xsd" 
xmlns:xml=http//www.W3.Or/2000/10/Xml.XSd> 

<L.ayout bgcolor=#0000CC'> 
<Object idCM-00001" xpesition='O ypositienO/> 
<Menu typePopup position=dowri colorOOOOCC> 

<Head id=Som> Som 
<Item id= IT-OlOOl" acUon opensound(Audio_Principal) >principa]. (GalvO Bueno)</Itent> 

<Item id=1T-01002 actionopensound(Audio_Locucao2)">alternativo (Sílvio 
Luis) </Item> 

</Head> 
<Head id="Info>Informaçes 

<Item id='IP-02001" action'show(Descricao_Time_l) >Palmeiras</Item> 
<Item id=IP-02002 action=show(Descricao_Pime_2) ">SO Paulo</Item> 
<Item id="IT-02003 actionshow(Cempeonato)'OUtros jogos</Item> 

</Head> 
<Head id=estatjstjcas>Estatsticas 

<Item id="IT-03001 action=show(Estatisticas.bo1aemjogo).>Tempo de bola em jogo</Item> 
<Item id=IT-03002 

action=show(Estatisticas.iinpediinentos) >Impedimentos</Item> 
<Item id='IT-03003 action='show(Estatisticas.passescertos) >Passes 

Certos</Item> 
<Item id"IT-03004 action=show(Estatisticas.passeserrados) >Passes 

Errados</Item> 
<Item id=IT-03005° 

action=show(Estatisticas. finalizacoes) >Fimalizaçes</Item> 
</Head> 

</Menu> 
<Control/> 

</Layout> 
<Commun.i cat ion> 

<CommRequirements> 
<Bandwith>986< /Bandwith> 
<Codec>MPEG4 Vjdeo Codec</Codec> 
<Codec>MPEG4 Audjo</Codec> 

</ComxnRequirements> 
</Comraunication> 
<Ineeraction> 

<IT en= 	mjdia=" 	action= 	'/- 
</Interaetien> 

</Profile> 
<Profile name=avancado id=PR-00003 programid=crid://www.praetictv.com/ahows/Jogol-2001- 

04-05/ ,cmlns=http://chapinha.intermidia.icmc.sc.usp.br/SCOTIMM/PPACTIC/PRACTICs.xsd  
xmlns:xml"http//www.w3.org/2000/10/xmlxsd"> 

<Layout bgcolor=OOOOCC"> 
<Object id="CM-00001" xposition.=.O yposition=0"/> 
<Menu type=Popup position"down color=0000CC"> 

<Head id='Som> Som 
<Item id=" IT-OlOOl aetion=openzound(Audio_Principal) >principal (Ga1vo Bueno)</Item> 

<Item id= IT-01002 action=open.sound(Audio_Locucao2) ">aleernativo (Sílvio 
LUis)C/Item> 

Palmeiras</ Item> 

SoPaulo< /Item> 

<Item id IT-Ol003 action=opensound(AudioBanco_esq) >Banco de reservas do 

<Item id="IT-01004" action=opensound(Audio...Banco_dir)>Banco de reservas do 

<Item id IT-O lOaS action=opensound(Audioinbiente) >Sem Locução (Som 
Ambiente) </Item> 

</Head> 
<Head idCamera> Câmera 

<Item id=IT-02001 action=open(Video_Priricipal) >principal </Item> 
<Item id="IT-02002' action=open.(Video_Principal, 3B0,320) >principal em 

janela</Item> 
<Item id="IT-02003" action=õpen(Video_Topo) >C&inera do Dirigível</Item> 



9b 

cl tem 
janela</Item> 

cl teIa 
<Item 

Campo em janela</item> 
<Item 
<Item 

em janela</Item> 

id» IT-02004 

id= IT-02005' 
id='IT-02006' 

id= 'IT-02007 
id= IT-02008" 

action=openideoTopo,380,320)>C&mera do Dirigível em 

ctiori=' open (Video_Gol_esq) ">Lado Esquerdo do Caxnpo< fItem> 
action= openfull (Video_Gol_es 380,320)*>Lado Esquerdo do 

action'opexiVidee_GoLdir) >Lado Direito do Campo</Item> 
action&open(Video_Gel_.dir, 380, 320) '>L,ado Direito de Campo 

<Item id= IT-02009 actionopen(Video._Amp1o) '>Campo Inteiro</Item> 
<item id=1T-02010' action=°open(Video..Amplo) ">Cempo Inteiro'c/Item> 
citem id="IT-02011" action=open(Video_Zoom) >Zoom'c/item> 

<lHe ad> 
<Head id=Info>Informaçes 

<Item icbIT-03001 action='shewDescricao_Time_l) ">Palmeirasclltem> 
<item idiT-03002 action='shewDescricao_Time_.2) >So Paulo<fltem> 
<Item id"IT-03003 action=sbewCampeonato) >eutros jogos</Item> 

</Head> 
<I4eacI id='estatisticas ">EstatístiaS 

.cltem id=IT-04001 atjon show(Estatisticas.bolaemogO)>Te1TO de bola em jogo</Item' 
<Item id='1T-04002" 

action=show(Estatisticasimpedimentos) >Impedimentos</Item> 
<Item id=IT-04003' action="sbowEstatisticas.paSSescertos)>PaSSeS 

Certos<fltem> 
<Item id="IT-04004' action=showEstatisticas.pasSeSerradoS) ">Passes 

Errados</Item> 
<Item id»IT-04005 

acti.on=show(Estatisticas.finalizacoes) >Finalizaçes'c/Item> 
</Mead> 

</Menu> 
<Contro]. /> 

</Layout> 
<Communication> 

<CeinmRequirements> 
<Bandi th>9 86< / Bandwi th> 
<Codec>NPEG4 Video Codec</Codec> 
cCodec>QuickTime Video Codecc/Codec> 
<Codec>Windows Media Video Codecc/Codec> 
cCodec>Windows Video Codec'c /Codec> 
'Codec>WAV Codec/Codec> 
<Codec>MPEQ-1 Layer3<lCodec> 

</CommRequirements> 
-c/Conuaunication> 
<Interac tion> 

<IT on= 	midia 	actien" 	1> 
</ Interaction> 

</ Profile> 
</Program> 



Glossário 

AC-3 	 Padrão de áudio com 6 canais discretos. Também chamado 
de Dolby Digital 5.1. 

Aliasing 	 É a diferença brusca entre as cores em uma imagem, uma 
técnica para suavizar é chamada de anti-aliasing. 

Canal alpha 	 Representa a quantidade de transparência existente em uma 
imagem. 

Chrorna keying 	 O processo de sobrepor um sinal de vídeo sobre áreas de 
outro. Estas áreas são definidas pelo uso de uma cor 
específica (normalmente azul ou verde). 

C!osed capfion 	 Legenda transmitida em alguns programas de TV. 

DC!' 	 Discrete Cosine Transform. Um método de compressão de 
imagens digital utilizado em larga escala. Normalmente 
traiisfqmanto blocos de 8 x 8 pixeis em freqüências, 
amplitudes e cores. 

GoP 	 Group af Pictures. Conjunto de frames em um sfream MPEG, 
todo GO deve iniciar com um frame do tipo L 

JPEG 	 Joini Photographic Experls Group. É um padrão para a 
compressão de imagens que utiliza DCI'. 

Metadado 	 Normalmente chamado de dados sobre os dados. 

M-JPEG 	 Motion JPEG. Vídeo composto por uma seqüência de frarnes 
JPEG. 

MP3 	 MPEG -1 Audio layer 3- padrão de compressão de áudio 

Realidade aumentada 	Uma vertente da realidade virtual, porém não totalmente 
imersiva e que provê informações adicionais do ambiente 
real. 

VHS 

Wavelet 

Video Nome System. Sistema de gravação não profissional 
com a resolução de 240 linhas. 

Uma técnica de compressão de imagem assimétrica qie é 
escalável e permite alta qualidade de imagens. O JPEG-2000 
utilizará wgroelels ao invés do DCT. 

lc 


