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	 Resumo 

UMA tendência no projeto de sistemas hipemiidia é o desenvolvi-

mento de sistemas que sejam abertos, extensíveis e distribuídos 

entre diferentes usuários. Na última década vários sistemas hipermidia 

abertos foram apresentados na literatura. Nesse contexto, técnicas for-

mais consistem de ferramentas muito úteis para especificação de aplica-

ções hipermídia (e por conseguinte, de aplicações em sistemas hipermí-

dia abertos) por possibilitar que determinada solução especificada seja 

precisa, não ambígua, independente de sua implementação e reutilizá-

vel. Além disso, modelos formais adequados podem oferecer abordagens 

sistemáticas e confiáveis para a análise e verificação de propriedades es-

truturais e dinâmicas dessas aplicações. Este projeto de mestrado tem 

como objetivo verificar a adequação do modelo formal XHMBS (eXten-

ded Hypertext Model Based ou Statecharts) em relação à especificação 

de aplicações em sistemas hiperrnídia abertos e propor extensões a esse 

modelo para permitir a especificação de tais aplicações. 

xi 



xii 



	 Abstract 

ATREND ofhypermedia system design is the deve!opment of open, 

extensible and distributed multiuser systems. Therefore, in the last 

years several Open Hypermedia System (OHS) architectures have be-

eu presented in ljterature. In this context, formal tecbniques become a 

very useful tool for specification of hypermedia applications (and OHS 

applications). Formal tecimiques allow that a certain specified solution 

be precise, non-ambiguous,reusable and independent of implementation. 

Additionally, adequate formal modeis can offer systematic and reliable 

approaches to analyze and verify structural and dynamic properties of 

this kind of applications. This work aims at verifying the adequacy of 

the formal model XHMBS (eXtended Hypertext Model Based on State-

charts) in relation to the specification of OHS applications and to extend 

the model in orde r to allow the specification of such applications 
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Introdução 

1.1 Contexto 

A demanda por aplicações que utilizam a tecnologia hipermídia encontra-se em contínua ex-

pansão devido, principalmente, à disseminação da World Wide Web (WWJ9' (Bieber e Kacznar, 

1995; Bieber e Vitali, 1997; Pressman, 2000). Organizações comerciais estão explorando o 

potencial da Web2  e dos Sistemas de Informações baseados na Web, ou WIS (Web Information 

Systems), para se apresentar ao público e, ao mesmo tempo vender seus produtos e serviços com 

mais rapidez, ampliando dessa forma o seu universo de consumidores. 

De acordo com Begoray (1990); Hardman et ai. (1994), a tecnologia bipermídia consiste de 

um modelo de organização e recuperação de informações que integra as tecnologias hipertexto 

e multimídia. 

A tecnologia hipertexto se caracteriza por habilitar uma organização não linear da infor-

mação e um novo processo de interação que permite aos seus usuários, denominados leitores, 

navegar um grande aglomerado de informações (Conidin, 1987). Segundo Grønbek e Trigg 

(1994), as ligações constituem o centro dessa tecnologia, cuja estrutura navegacional em for-

ma de rede a distingue de outros mecanismos de organização da informação. A tecnologia 
multimidia, por outro lado, permite criar e manipular documentos como objetos estruturados 

compostos de dados de natureza distinta, tais como texto, imagem, vídeo, áudio, animação, etc. 

'Sistemas hipertexto sobre a Internet. 
2Neste trabalho não faremos distinção entre os termos Web e WWW 

1 



2 	 CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

Um software ou sistema que apóia as tecnologias hipertexto e multirnídia é denominado sistema 
hipermídia. 

De acordo com Grønbek e Trigg (1999); østerbye e Wiil (1996), uma tendência no pro-

jeto de sistemas hipermídia é o desenvolvimento de sistemas que sejam abertos, extensíveis e 

distribuídos entre diferentes usuários (OHS - Open Hyperinedia System), uma vez que esses 

fornecem aos usuários modos mais ricos e variados de acessar e integrar informações de um 

conjunto de dados grande e dinâmico em um ambiente distribuído e heterogêneo. Na última dé-

cada vários sistemas hipermídia abertos foram apresentados na literatura, dentre esses, pode-se 

destacar o Sistema Microcosm (Davis et al., 1994) e o Framework Devise Hypermedia (DHM) 

(Grønbk e Trigg, 1994). 

A aplicação gerenciada e manipulada por um sistema hipermidia aberto é denominada apli-

cação em sistema hipermídia aberto. Um documento pertencente a uma aplicação em sistema 

hipermídia aberto possui urna dimensão linear, enquanto a aplicação possui várias dimensões, 

ou seja, contém referências a outros documentos. Em geral, as aplicações em sistemas hipermí-

dia abertos são compostas por um conjunto de documentos e por um conjunto de ligações entre 

esses documentos. 

Para que aplicações hipermídia e, conseqüentemente, aplicações em sistemas hipermídia 

abertos possam ser exploradas pelos leitores, é necessário especificai além de sua estrutura 

organizacional (conjunto de ligações), a semântica de navegação associada a essa estrutura 

(Garotto et ai., 1993). Segundo Stotts e Furuta (1990), a semântica de navegação define as 

propriedades dinâmicas de visualização de uma aplicação em tempo de navegação, permitindo 

especificar a estrutura navegacional e as transformações associadas a essa quando ligações são 

ativadas pelo leitor. 

1.2 Motivações e Objetivo 

A exemplo do que acontece com outros produtos de software, as aplicações em sistemas hi-

permidia abertos demandam modelos de especificação e métodos que sintetizem e suportem a 

sistemática de seu desenvolvimento. Porém, os métodos e as técnicas tradicionais de desenvol-

vimento de software não são exatamente adequados para o projeto dessas aplicações, uma vez 

que essas, assim como as aplicações hipermídia tradicionais, apresentam requisitos próprios, 

tais como a necessidade de gerenciar um grande volume de tipos de informação e de combi-
nar a navegação controlada por uma grande variedade de potenciais usuários com a natureza 

das informações multimidia (Garzotto et al., 1994; Hardman et ai., 1994; Schwabe et ai., 2001; 

Schwabe e Rossi, 1998). 

Tais fatos motivaram a pesquisa de novos métodos e modelos que ofereçam suporte ade-
quado ao gerenciamento sistemático do projeto de aplicações hipermídia e, conseqüentemente 
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de aplicações em sistemas hipermídia abertos, melhorando a atividade de autoria e propician-

do o desenvolvimento de aplicações estruturadas (Turine, 1998; ?). De acordo com Cavallaro 

et ai. (1993); Garzotto et al. (1994, 1995), o uso de modelos melhora o processo de projeto e 

desenvolvimento de aplicações hipermídia e também facilita sua análise e avaliação. 

Segundo Courtiat e Oliveira (1996), a utilização de modelos e técnicas formais para a es-

pecificação de aplicações hipermídia é uma tendência. Nesse contexto, a adoção de uma abor-

dagem formal (modelo formal) para a descrição de aplicações em sistemas hipermídia abertos 

permite que essas sejam especificadas de forma precisa, não ambígua e independente de sua 

implementação. 

Adicionalmente, modelos formais adequados podem oferecer abordagens sistemáticas e 

confiáveis para a análise e verificação de propriedades estruturais e dinâmicas de aplicações 

em sistemas hipermídia abertos, bem como possibilitar que uma solução especificada seja reu-

tilizada em outras aplicações. 

Deve-se ressaltar que o uso de modelos formais deve ser aplicado em conjunto com alguma 

metodologia para o projeto de aplicações hipermídia (tais como: HMBS/M (An Object Oriented 

Method for Hypermedia Design) (Carvalho, 1998), HDM (Hypertext Design Model) (Garzotto 

et ai., 1999, 1993), RMM (Relationship Management Methodology) (Isakowitz et ai., 1997, 

1995), OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design Model) (Schwabe e Rossi, 1995, 1998) 

e WebML (Web Modeling Language) (Ceri et ai., 2000)). 

No trabalho de Carvalho (1998) é apresentada a metodologia HMB SIM que define uma 

seqüencia de estágios de projeto (modelagem conceitual, modelagem navegacional, projeto de 

interface do usuário, implementação e teste) para o desenvolvimento de aplicações hipermídia, 

e utiliza o modelo formal HMBS (Hyperdocument Model Based on Statecharts) para fornecer 

uma descrição estrutural e navegacional dessas aplicações (modelagem navegacional). 

Diversos modelos formais para especificação de aplicações multimídia e hipermídia foram 

apresentados na literatura, dentre os quais, pode-se destacar os modelos OCPN (Object Compo-

sition Petri Nets) (Little, 1990) e HTSPN (Hierarchica! lime Stream Petri Net) (Senac, 1996) 

baseados em Redes de Petri (Peterson, 1977) e os modelos HMBS (Hyperdocument Model Ba-

sed on Statecharts) (Oliveira et ai., 2001) e XHIvÍBS (eXtended Hypermedia Model Based on 

Statecharts) (Paulo et ai., 1998) baseados em Statecharts (Harel, 1987). 

O modelo formal XHMES, investigado neste trabalho, fornece suporte adequado à especi-

ficação de aplicações hipermídia, principalmente àquelas que possuem requisitos temporais e 

de sincronização de dados multimídia. No entanto, como pode ser visto no capítulo 4 desta 

dissertação, esse modelo não oferece suporte adequado à especificação de aplicações em siste-

mas hipermídia abertos, pois assim como os outros modelos destacados anteriormente, não foi 

desenvolvido para atender à especificação de tais aplicações. 
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Dessa forma, neste trabalho foram inicialmente identificados os requisitos considerados ca-
racterísticos das aplicações em sistemas hipermídia abertos, a partir de revisão da literatura. 

Com  base nesse conjunto de requisitos o objetivo deste trabalho concentrou-se na proposição de 

extensões ao XHMBS, culminando no modelo OXHIvIBS (Open eXtended Hyperinedia Model 

Based on Statecharts), de forma a torná-lo adequado à especificação de aplicações em sistemas 

hipermídia abertos. 

1.3 Organização do Trabalho 

Neste capítulo foi apresentado o contexto no qual este trabalho está inserido, as motivações 

para realizá-lo e o objetivo almejado. No capítulo 2 são apresentados os principais aspectos 

relacionados aos sistemas hipermídia abertos e às aplicações construídas e manipuladas por 

esses. No capitulo 3 são descritos os modelos XHMBS e seu antecessor HMBS e a técnica 

Statecharts, subjacente a ambos, com objetivo de apresentar o embasamento necessário para 

a definição do modelo proposto. No capítulo 4 são apresentas as propostas de extensão ao 

XHMBS de forma a torná-lo adequado à especificação de aplicações em sistemas hipermídia 

abertos. No capítulo 5 o modelo OXHMBS, com suas novas características incorporadas, é 

apresentado e discutido. Finalmente, no capítulo 6 são apresentadas as contribuições deste 

trabalho e as perspectivas de trabalhos futuros. 



Sistemas Hipermídia Abertos 

21 Considerações Iniciais 

Um dos alvos de investigação deste trabalho de mestrado são os sistemas hipermídia abertos 

que, como já mencionado anteriormente, apresentam-se como uma tendência no projeto de sis-

temas hipermídia. Dessa forma, neste capítulo é apresentada na Seção 2.2 uma caracterização 

dos sistemas hipermídia abertos, com base em dois critérios: tipo de suporte oferecido e requi-

sitos desejáveis. 

Para oferecer uma visão mais prática desses sistemas, na Seção 2.3 são apresentados o 

Sistema hipermídia aberto Microcosm e o Framework para sistemas hipemildia abertos Devise 

Hypermedia. Esses são descritos com base em suas principais características e funcionalidades. 

Considerando-se ainda o ponto de vista do suporte oferecido pelos sistemas hipermídia aber-

tos, na seção 2.4 foram apresentados os requisitos característicos das aplicações construídas e 

manipuladas por esses sistemas. Finalmente, na Seção 2.5 é apresentado o protocolo hipermí-

dia aberto, responsável pela padronização do formato das mensagens de comunicação definidas 

entre os sistemas hipermídia abertos e os aplicativos' integrados a esses. 

'Neste trabalho adotamos a seguinte distinção entre os termos aplicativo e aplicação em sistema hipermídia 
aberto: 'aplicativos" podem ser qualquer software do ambiente computacional, tais como: Latex, Word, Excel 
e Internet Explorer. E através desses aplicativos que os documentos que compõem as aplicações em sistemas 
hipermídia abertos são criados. Enquanto que as "aplicações" em sistemas hipermídia abertos são compostas pelos 
documentos criados nesses "aplicativos". 

5 



6 	 CAPÍTULO 2. SISTEMAS HIPERMIDIA ABERTOS 

2.2 Características 

Segundo Davis et ai. (1996), um sistema hipermídia aberto é um componente (intermediário) 

no ambiente computacional que oferece funcionalidades hipermídia para aplicativos em adição 

às suas funcionalidades de armazenamento e apresentação. Ao utilizarem os serviços de uru 

sistema hipermídia aberto, aplicativos existentes do ambiente computacional podem tomar-se 

"hipermídia habilitados" (do inglês, hypermedia enabled) suportando, dessa forma, ligações 

entre informações gerenciadas por esses sem alterá-las. 

Ainda de acordo com Davis et aI. (1996), para tomarem-se hipermídia habilitados, os apli-

cativos devem ser estendidos para suportar funcionalidades hipermídia na interface do usuário 

(tais como: suporte à criação, remoção e modificação de âncoras e ligações e suporte à nave-

gação dessas ligações) e para suportar comunicação com o sistema hipermídia aberto (troca de 

mensagens com o sistema hipermídia aberto para, por exemplo, instanciação de bases de liga-

ções, inicialização de aplicativos e instanciação de âncoras). Nesse contexto, o termo "ambiente 

aberto" é usado para englobar tanto o sistema hipermídia aberto quanto o conjunto de aplicati-

vos hipermídia habilitados integrados a esse. Um ambiente hipermídia aberto é, portanto, um 

subconjunto de todo o ambiente computacional em termos de aplicativos, programas e serviços. 

De acordo com Malcon et ai. (1991), as principais motivações por trás do desenvolvimento 

de sistemas bipennidia abertos são a necessidade de reduzir o esforço de autoria em aplicações 

hipennidia de grande escala e a necessidade de torná-las mais fáceis de serem modificadas, 

personalizadas e estendidas. 

O termo "aberto" tem diferentes significados em diferentes contextos. Geralmente, um 

software pode ser categorizado como aberto se especifica e publica interfaces entre seus com-

ponentes. Contudo, o que significa aberto ou fechado no contexto de sistemas hipermídia? Uma 

questão importante nesse contexto é a distinção, nas aplicações hipennidia, entre sua estrutura 

e seu conteúdo. Um sistema hipermídia que impõe um formato de modelo de dados específico 

(definindo o formato do conteúdo e da estrutura) sobre seus aplicativos hipermídia habilitados 

é considerado fechado, urna vez que exige que aplicativos sejam completamente modificados 

para participar desse ambiente. Em contraste, um sistema hipermídia aberto é aquele que ape-

nas impõe formato especifico de estrutura sobre seus aplicativos hipermídia habilitados, ou seja, 

para que aplicativos participe desse ambiente, basta que atendam a organização estrutural de-

finida pelo sistema hipermídia aberto. Permitir que aplicativos armazenem seus conteúdos em 

diferentes formatos e externamente ao sistema hipermídia é um requisito básico para integrar e 

usar aplicativos existentes em um ambiente hipermídia aberto (Malcon et ai., 1991; østerbye e 

Will, 1996). 

Em geral, um sistema hipermídia fechado é caracterizado por apenas lidar com um conjunto 
pré-definido de formatos de conteúdos e por suportar um conjunto pré-definido de aplicati- 
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vos hipermídia habilitados que participam ativamente nos serviços hipermídia. Por outro lado 

um sistema hipermídia aberto permite que um conjunto irrestrito de aplicativos participe dos 

serviços hipermídia e suporta um conjunto irrestrito de formatos de conteúdos. Os sistemas 

hipermídia abertos armazenam a estrutura separadamente do conteúdo. Essa estrutura é sobre-

posta ao conteúdo dos aplicativos hipermídia habilitados em tempo de apresentação. Assim, 

o conjunto irrestrito de aplicativos que complementa um ambiente hipermídia pode conter do-

cumentos disponíveis de várias fontes (incluindo read-only) do ambiente computacional (por 

exemplo, sistema de arquivos, CD-ROM e bases de dados). 

Segundo Davis et ai. (1996), apesar do objetivo geral do projeto de sistemas hipermídia 

abertos estar centrado no suporte a um conjunto de serviços hipermídia, esses sistemas podem 

ser especificados de diferentes formas, o que faz com que existam variações no tipo de suporte 

oferecido, tais como: 

1. Suporte a diferentes protocolos de comunicação com aplicativos hipermídia habilitados. 

Alguns sistemas suportam sockets (TCP/IP), outros suportam chamadas a procedimentos 

remotos (RPC), enquanto outros suportam soluções dependentes de plataforma, como 

Apple Events (Macintosh) ou OLE (Windows). 

2. Suporte a diferentes modelos de dados hipermídia. Modelos de dados hipermídia abertos 

variam de acordo com o número de pontos finais de uma ligação (dois ou mais) e de 

acordo com a existência ou não da noção de âncora. 

3. Suporte a diferentes serviços hipermídia. Alguns sistemas hipermídia abertos suportam 

apenas os serviços básicos, ou seja, aqueles serviços que permitem que âncoras e ligações 

sejam associadas a dados existentes, enquanto outros sistemas suportam características 

mais avançadas, como suporte à autoria cooperativa de estrutura e conteúdo hipermídia. 

4. Suporte a diferentes arquiteturas de sistemas hipermídia. O conjunto de arquiteturas hi-

permídia abertas introduzidas pelos sistemas atuais pode variar de arquiteturas cliente-

servidor centralizadas, com um único servidor de armazenamento executando em uma 

rede local, a arquiteturas multi-camadas distribuídas com servidores de armazenamento 

múltiplos executando em diferentes domínios da Internet. 

5. Suporte a diferentes tipos de estruturas. Basicamente, todos sistemas hipermídia abertos 

suportam estruturas de ligações hipermídia. Alguns sistemas também suportam outros 

tipos de estrutura, tais como composites2, ligações para recuperação de informações e 

estruturas de classificação. 

2"Componentes Compostos, formados por vários componentes atômicos (documentos que possuem um único 
tipo de mídia). 
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6. São tipicamente divididos em duas categorias gerais: sistemas hiperbase abertas e siste-

mas servidores de ligações. Ambas as categorias fornecem serviços básicos de ligações 

hipermídia para um conjunto irrestrito de aplicativos. Sistemas hiperbase abertas também 

fornecem serviços de armazenamento hipermídia, que podem incluir suporte ao arma-

zenamento de conteúdos no sistema hipermídia aberto (se desejado) e suporte a sessões 

de autoria cooperativa e multiusuário sobre a estrutura e o conteúdo (controle de acesso, 

controle de versão, controle de concorrência e notificação de eventos). 

Uma questão muito importante das pesquisas sobre hipermídia aberta (tratada pelo Grupo 

de Trabalho de Sistemas Hipennidia Abertos, OHSWG - Open Hypermedia Systems Working 
Groups (OHSWG, 200 1)) é a identificação de uma arquitetura (ou modelo) hiperrnídia aberta de 

referência para sistemas hipermídia abertos. Algumas arquiteturas foram apresentadas na lite-

ratura, dentre essas, pode-se destacar a Arquitetura Flag (østerbye e Wiil, 1996), a Arquitetura 

em Camadas do Framework Devise Hypermedia (DHM) (Grønbek et ai., 1994), a Arquitetura 

Shim (Davis et al., 1996), a Arquitetura do Modelo HyperDisco Estendido (W'iii e Whitehead, 

1997) e a Arquitetura do Sistema Microcosm (Davis et ai., 1994). 

Outra questão também muito importante nesse contexto é a identificação dos requisitos 

desejáveis dos sistemas hipermídia abertos. Alguns trabalhos (Davis et al., 1996; Tai, 1996) 

enfocaram esse problema e definiram os seguintes requisitos: 

1. Os sistemas hipermidia abertos devem suportar ligações a elementos do conteúdo dos 

documentos. Esses elementos podem ser sentenças em um arquivo texto, regiões em uma 

imagem ou objetos móveis em um vídeo. 

2. Os sistemas hipermídia abertos devem suportar a integração de diversos aplicativos e do-

cumentos. Os documentos de dados não precisam ser convertidos em um formato especial 

(por exemplo, HTML) para participar de um ambiente hipermídia aberto. Documentos 

de diferentes origens podem fazer parte da mesma rede hipermídia. 

3. Os sistemas hipermídia abertos devem permitir ligações em termos da semântica da in-

formação. Ligações a informações com o mesmo significado devem ser suportadas inde-

pendentemente da identidade dos documentos que encapsulam essas informações. Tais 

ligações são chamadas de "ligações baseadas em contexto", porque conectam significados 

ou semânticas, ao invés de localizações ou identificadores de arquivos. 

4. Os sistemas hipermídia abertos devem suportar geração de ligações rápidas. Leitores 

(usuários) não devem precisar criar todas as ligações manualmente. O sistema deve ser 

capaz de ligar itens de informações relacionados automaticamente, quando esses forem 

definidos no sistema hipermídia. 
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S. Os sistemas hipermidia abertos devem suportar a criação de ligações privadas, além das 

ligações públicas previamente definidas pelo autor da aplicação. 

6. Os sistemas hipermídia abertos devem suportar dados e processos distribuídos através de 

uma rede e de diferentes plataformas. 

7. Deve ser fácil adicionar funcionalidades aos sistemas bipermídia abertos, ou seja, novos 

módulos de programas devem ser inseridos facilmente. 

8. Não deve existir distinção entre usuários leitores e autores nos sistemas hipermidia aber-

tos. 

Com o objetivo de oferecer uma visão mais prática desses sistemas, na próxima Seção são 

descritos o Sistema Microcosm e o Framework Devise Hypermedia. 

2.3 Dois Exemplos: Microcosm e Devise Hypermedia 

2.3.1 Microcosm 

2.3.1.1 Características 

Segundo Davis et ai. (1994), o projeto do Sistema hipermidia aberto Microcosm teve como ob-

jetivo produzir um workbench completamente aberto e configurável (pelo leitor) para pesquisa 

bipermídia. 

De acordo com Grønbk e Trigg (1999), a principal contribuição do Sistema Microcosm em 

termos de uma perspectiva aberta é a definição de um conjunto de ferramentas que permite sua 

integração com "aplicativos de terceiros" (third-paiiy applicaflon), incluindo aqueles que são 

pouco adaptáveis. O Microcosm suporta a integração de aplicativos de terceiros através de um 

Visualizador Universal (irisualizadores que encapsulam os aplicativos), que adiciona à interface 

desses funcionalidades para realizar (capturar) seleções e invocar o serviço de ligações. Uma 

outra contribuição desse sistema envolve a especificação de ligações externas aos dados. Essas 

ligações são implementadas através de filtros de ligações, que são uma espécie de serviço de 

ligações para os aplicativos integrados ao Microcosm. 

Dessa forma, segundo Davis et ai. (1994), os princípios que nortearam o projeto do Micro-

cosm foram: 

1. Construir um sistema que separa as ligações dos dados: os relacionamentos (ligações) 

entre os documentos são separados desses e armazenados em bases de ligações externas. 
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2. Construir um sistema fracamente acoplado (com interdependências mínimas), que não 

deve ser apenas um programa, mas um conjunto de tarefas que se comunicam. Tarefas 

adicionais podem, dessa forma, ser adicionadas ao sistema ou tarefas existentes podem 

ser substituídas. Isso faz com que não exista limite nas funcionalidades oferecidas pelo 

Microcosm. 

3. Construir um sistema no qual não exista distinção entre usuários autores e leitores. Todos 

os leitores do sistema devem conseguir criar ligações. 

A abordagem adotada pelo modelo do Microcosm contrasta com abordagens hipermídia que 

embutem informações sobre ligações em versões de documentos especializadas e marcadas. O 

Microcosm armazena informações sobre ligações em objetos chamados de bases de ligações. 

Em geral, cada ligação consiste de itens, tais como âncora fonte (ponto de início da ligação), 

âncora destino (ponto destino da ligação) e atributos. No Microcosm, o conceito de âncora 

foi generalizado de modo a oferecer um conjunto de possibilidades de tipos de ligações, tais 

como ligações específicas, ligações bidirecionais, ligações locais, ligações globais  e ligações 

computadas ou dinâmicas (cada uma dessas ligações será descrita detalhadantente na Seção 

2.4). 

Nesse contexto, a arquitetura do Microcosm (apresentada na Figura 2.1) é baseada em um 

modelo de quatro camadas, descritas a seguir. 

1 Camada de Armazenamento (Hiperbase): também chamada de sistema de gerenciamento 

de documentos, corresponde à camada de nível mais baixo do modelo. Essa camada é 

responsável por catalogar informações sobre os documentos registrados no sistema. Tam-

bém é responsável por armazenar as bases de ligações (separadamente dos documentos). 

Diferentes bases de ligações (públicas e privadas) podem estar associadas ao mesmo con-

junto de documentos. 

2. Camada Serviço de Ligações: corresponde à segunda camada do modelo. É responsável 

pela manipulação das ligações contidas nas bases de ligações. Essa camada tem os se-

guintes componentes: Sistema de Controle de Documentos, Sistema de Gerenciamento 

de Filtros e Cadeia de filtros. 

Sistema de Controle de Documentos: é responsável pela inicialização dos aplicativos 
da Camada de Aplicação quando solicitado e também por enviar mensagens que 

indicam quais documentos devem ser apresentados. As mensagens enviadas pelos 

aplicativos são transmitidas pelo sistema de controle de documentos para o sistema 
de gerenciamento de filtros. 

3Também chamadas de ligações genéricas. 
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Figura 2.1: Arquitetura em Camadas do Sistema Microcosm (Davis et ai., 1994) 

Sistema de Gerenciamento de Filtros: é responsável por direcionar as mensagens para 

os filtros ativos. 

Cadeia de Filtros: é um conjunto seqüencial de processos que fornece funcionalidades 

para os leitores e os aplicativos. Esses filtros recebem mensagens, realizam ações e 

podem gerar mensagens adicionais para os aplicativos e para outros filtros. A cadeia 

de filtros ativa no Microcosm define os tipos de ações disponíveis. 

3. Camada de Aplicação: corresponde ao conjunto de aplicativos responsáveis pela mani-

pulação de documentos (cada aplicativo é responsável por uma classe de documentos) 

registrados na camada de armazenamento. 

4. Camada do Usuário (Leitor): essa camada oferece para o leitor acesso às funcionalidades 

do Microcosm. Também permite acesso aos documentos e às ligações que compõem as 

aplicações hipermídia. 
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O Microcosm oferece suporte a três funcionalidades importantes: mais de uma base de 

ligações pode ser aplicada a uma determinada coleção de documentos, ligações podem ser as-

sociadas a mídias read-only e ligações podem ser associadas a processos da mesma forma que 

a documentos. 

2.3.1.2 Funcionalidades 

No Microcosm, os filtros presentes na Cadeia de Filtros correspondem aos processos responsá-

veis pelas funcionalidades (hipermidia) oferecidas aos aplicativos e aos leitores. 

O conjunto de filtros ativo no Microcosm determina os tipos de ações disponíveis em um 

determinado instante. As mensagens enviadas aos filtros (pelo Sistema de Controle de Docu-

mentos) são processadas seqüencialmente por cada um dos filtros da cadeia, de forma que, após 

alcançar seus resultados, um filtro comunica-se com os outros através da adição, mudança ou 

remoção de mensagens. 

Segundo Davis et ai. (1994), os filtros comumente suportados pelo Microcosm são: 

1. Bases de Ligações (Linkbase): uma base de ligações armazena e gerencia todas as in-

formações que se referem a um conjunto particular de ligações sobre um conjunto de 

documentos. Mais de uma base de ligações pode estar instalada em um determinado ins-

tante, possibilitando o suporte a diferentes visões do mesmo conjunto de documentos. As 

bases de ligações podem ser públicas ou privadas. Uma base de ligações pública con-

tém todas as ligações construídas pelo autor original da aplicação, enquanto uma base 

de ligações privada contém ligações construídas por um leitor particular dessa aplicação. 

Os tipos de ligações suportadas pelas bases de ligações são: específicas, bidirecionais, 

globais, locais e computadas ou dinâmicas. 

2. Construtor de Ligações: oferece mecanismos para facilitar a criação dos diferentes tipos 

de ligações suportadas pelas bases de ligações. No caso de ligações locais e globais, 

mecanismos de criação automatizada são oferecidos. 

3. Visualizador de Ligações: oferece mecanismos para visualização e, conseqüentemente, 

disponibilização de ligações que não estão correntemente visíveis. 

4. Computação de Ligações: oferece mecanismos para busca das âncoras destino de uma 

ligação computada. 

5. Navegação: dois tipos de filtros de navegação são suportados pelo Microcosm: História e 

Mimic. O filtro História mantém uma lista de todos os documentos que foram visitados, 

permitindo que o leitor retome para um documento anteriormente visitado. História pode 

ser armazenada no final de uma sessão. 0 filtro Mimic permite que o leitor navegue nos 
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documentos através de um caminho pré-definido; todas as ações normais do Microcosm 

permanecem válidas durante a navegação do caminho pré-definido. Isso significa que o 

leitor pode sair do caminho pré-definido a qualquer instante, conseguindo ainda retomar 

ao caminho quando for necessário. 

Os leitores podem controlar a ordem na qual cada filtro aparece na cadeia. Filtros podem ser 

instalados e removidos (dinamicamente), de forma a configurar o sistema conforme as prefe-

rências dos leitores. Dessa forma, novas funcionalidades podem ser adicionadas e substituídas 

facilmente no Microcosm. 

2.3.2 Devise Hypermedia 

2.3.2.1 Características 

Segundo Grønbek e Trigg (1996), o Devise Hypermedia é umframework orientado a objetos 

para desenvolvimento de sistemas hipermídia avançados, baseado no modelo Dexter (Halazs e 

Schwartz, 1990). Uma das principais contribuições desse framework foi tomar disponível aos 

aplicativos hipermídia habilitados integrados a ele um serviço de ligações hipermídia. Outras 

contribuições importantes foram: suporte a um conjunto rico de composites, suporte ao trabalho 

cooperativo, suporte a visões diferentes de ligações com zero ou uma extremidade e suporte a 

diferentes tipos de ligações. 

Camada Tempo-de-Execução 

Especificação de 
Apresentação 

Camada de Armazenamento 

Ancoragem 

Camada Interna-aos-Componentes 

Figura 2.2: Arquitetura em Camadas do Modelo Dexter (Halazs e Schwartz, 1990) 

De acordo com Grønbzek e Trigg (1999), o Framework Devise Hypermedia realiza um ma-

peamento das camadas conceituais do modelo original de Dexter (Figura 2.2) para uma ar-

quitetura (fisica) hipermídia aberta. Esse mapeamento, descrito na Figura 2.3, apresenta os 
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Figura 23: Arquitetura do Framework Devise Hypermedia (Grønbek e Trigg, 1999) 

aplicativos, que gerenciam o conteúdo dos componentes, como parte da camada interna-aos-

componentes, ao invés de apresentá-los como clientes do sistema hipermídia e da interface do 

usuário, como o modelo Dexter sugere (camada Tempo-de-execução de Dexter). Essa mudança 

faz sentido em um serviço hipermídia aberto, no qual os aplicativos que gerenciam conteúdo 

são tão importantes quanto o formato dos dados. 

Ainda segundo Grønbk e Trigg (1999), o reconhecimento da importância dos aplicativos 

em um ambiente hipermídia aberto foi uma das razões para a reorganização arquitetural signifi-

cativa das camadas conceituais do modelo Dexter para o Modelo Dexter Aberto apresentado no 

FrameworkDevise Hypermedia. A camada interna-aos-componentes, ao invés de estar no nível 

mais baixo da arquitetura e escondida dos usuários do sistema hipermídia, foi passada para o 
topo e renomeada como camada de aplicativos. Além disso, um novo elemento da camada con-

ceitual foi criado, a camada de comunicação, que modela a comunicação entre os aplicativos 

e o serviço hipermídia. A camada conceitual é mapeada em três camadas físicas de processos 

comunicantes, como é mostrado na Figura 2.3. 
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Deve-se destacar que o principal elemento da camada conceitual "Tempo-de-Execução" é o 

Processo de Sei-viço Hipennidia (HSP - Hypermedia Process Sei-vice), que é responsável pelo 

gerenciamento (incluindo resolução) do conjunto de ligações das aplicações hipernildia. 

De acordo com Grønbk e Trigg (1994, 1999), aplicações desenvolvidas com o Devise 

Hypermedia são adequadas para o gerenciamento de materiais compartilhados, tais como do-

cumentação técnica e material Case. 

2.3.2.2 Funcionalidades 

As principais fimcionalidades oferecidas pelo FrameworkDevise Hypermedia são: 

1. Organização dos nós de informações em redes hipemidia com referências associativas 

(chamadas de bases de ligações), e utilização da operação seguir ligação para navegar 

por essas informações. O Devise Hypermedia suporta, com exceção das ligações locais, 

os mesmos tipode ligações suportadas peloJvlicrocosm. 

2. Suporte a diferentes tipos de nós de informação, tais como texto, ráficos, vídeo, áudio, 

etc. Partes desses nós, como sentenças em um texto, podem ser especificadas como pontos 

finais de ligações. 

3. Suporte à integração de aplicativos existentdtiifs.conio.processadores de texto, planilhas 

eletrônicas, browsers da WWW, etc. 

4. Trabalho cooperativo assíncrono em aplicações hipermídia compartilhadas. O Devise 

Hypermedia utiliza uma base de dados orientada a objetos (OOD) para fornecer suporte 

cooperativo a aplicações hipemiidia ~partilhadas. A 00DB suporta transações de 

longa duração, bloqueios flexíveis e notificação sobre eventos que ocorrem em objetos 

compartilhados. 

2.3.2.3 ~vise 

O Sistema Webvise (Grønbek e Trigg, 1999) é um protótipo de sistema hipermidia aberto de-

senvolvido com o Framework Devise Hypermedia. Esse protótipo suporta a criação e manu-

tenção de diferentes tipos de estruturas hipennidia abertas, tais como: contextos, ligações, ano-

tações, coleções e roteiros guiados. Também oferece suporte para criação de ligações globais, 

locais, específicas e bidirecionais. 

Uma característica muito importante do Sistema Webvise é o suporte à cooperação, de forma 

que documentos e ligações podem ser compartilhados. 
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Nesse sistema é possível a criação de ligações em documentos nos quais não há permissão 

de escrita. Essas ligações são armazenadas em bases de ligações externas gerenciadas pelo 

Webvise. 

O conjunto de aplicativos integrado ao Webvise é composto pelos seguintes elementos: In-

ternet Explorer 4.0, Microsoft Word 2000 e Microsoft Excel 2000, o que toma possível a criação 

de ligações entre documentos nos formatos suportados por esses aplicativos. 

É importante ressaltar que o conjunto de aplicativos e, conseqüentemente, formato de do-

cumentos integrados ao Webvise é muito restrito. Isso deve-se ao fato desse sistema ser apenas 

uma implementação protótipo que incorpora algumas características dos sistemas hipermidia 

abertos. 

O conjunto de mensagens que especifica a comunicação entre o Sistema Webvise e os aplica-

tivos integrados a esse é baseado no conjunto de mensagens definido pelo Protocolo Hipermídia 

Aberto (descrito na Seção 2.5). 

Figura 2.4: Exemplo de Interface do Sistema Webvise 

A interface do Webvise, com uma aplicação instanciada, é apresentada na Figura 2.4. Pode-

se observar que a aplicação é composta por um conjunto de documentos (lado esquerdo da 

Figura) e por uma base de ligações (lado direito da Figura). 

Esse protótipo de sistema hipermídia aberto foi utilizado para a especificação do exemplo 

de uma aplicação em sistema hiperniídia aberto real que, por sua vez, também foi especificada 

no Modelo OXI-IMBS proposto neste trabalho. Ambas as especificações podem ser observadas 

na Seção 5.4. 
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2.4 Aplicações em Sistemas Hipermídia Abertos 

Tendo caracterizado o suporte dos sistemas hipermídia abertos, as aplicações que podem ser 

construídas e manipuladas por esses sistemas constituem-se basicamente de um conjunto de 

documentos (criados a partir de diferentes aplicativos) e de um conjunto de ligações armazena-

das externamente a esses documentos (em bases de ligações). 

Nesse contexto, o estudo dos requisitos dessas aplicações apresentado em (Miotto e Fortes, 

2000) (totalizando oito), descrito a seguir, objetivou a identificação e descrição de quais são 

efetivamente os requisitos que as aplicações em sistemas hipermídia abertos devem atender, 

para a partir desses requisitos, posteriormente neste trabalho, indicar quais extensões ao modelo 

formal XHMBS seriam necessárias para torná-lo adequado à especificação dessas aplicações. 

2.4.1 Requisitos 

2.4.1.1 Separação entre estrutura e conteúdo da informação 

A separação explícita entre a estrutura e o conteúdo das informações é um requisito chave 

das aplicações em sistemas hipermídia abertos. Nenhuma informação sobre ligações deve ser 

embutida no conteúdo dos documentos que compõem as aplicações em sistemas hipermídia 

abertos. Dessa forma, tais documentos continuam sendo analisados, processados e manipulados 

pelos aplicativos que os criaram, ou seja, o uso desses documentos fora do sistema hipermídia 

aberto não deve ser comprometido. Os documentos que compõem as aplicações em sistemas 

hipermídia abertos devem permanecer nos formatos originais de seus aplicativos, o que significa 

que eles não precisam ser convertidos em um formato especial para participar de um ambiente 

hipermídia aberto (Davis et ai., 1996; Grønbek e Trigg, 1999). 

2.4.1.2 Documentos em diferentes formatos 

O suporte a documentos em diferentes formatos é também um requisito indispensável nas apli-

cações em sistemas hipermídia abertos, uma vez que o objetivo principal dos sistemas hiper-

midia abertos é produzir um conjunto geral de serviços hipermídia que pode ser usado por um 

conjunto qualquer de aplicativos existentes (sem alterar seus formatos de dados) no ambiente 

computacional. Isso conseqüentemente resulta em um conjunto irrestrito de formatos de docu-

mentos que compõem as aplicações em sistemas hipermídia abertos (Tai, 1996). 

2.4.1.3 Bases de ligações externas 

Como conseqüência da necessidade de separação entre o conteúdo e a estrutura das aplicações 

em sistemas hipermídia abertos, informações sobre ligações são mantidas em bases de ligações 
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externas. Essas bases de ligações são gerenciadas pelo sistema hipermídia aberto, e portanto 
fazem parte das aplicações e devem ser especificadas como parte dessas. 

As bases de ligações externas permitem que informações sobre ligações sejam fàcilmente 

analisadas, e também permitem a existência de diferentes visões do mesmo conjunto de docu-

mentos, ou seja, diferentes bases de ligações sobre o mesmo conjunto de documentos (Davis 

et ai., 1996; Grønbk e Trigg, 1999). Essas podem ser de dois tipos: 

1. Bases de Ligações Públicas: contêm todas as ligações construídas pelo autor original 

da aplicação hipermídia. Esse conjunto de ligações é visível por todos os leitores dessa 

aplicação. 

2. Bases de Ligações Privadas: contêm todas as ligações construídas por um leitor particular 

da aplicação. Esse conjunto de ligações é visível apenas pelo leitor responsável pela sua 

criação. Através de bases de ligações privadas, leitores podem configurar conjuntos de 

ligações de acordo com suas necessidades. 

2.4.1.4 Ligações "de" e "para" informações read-only 

O suporte a ligações "de" e "para" informações read-only também é uma conseqüência da sepa-

ração entre estrutura e conteúdo da informação, uma vez que, dessa forma, a estrutura é somente 

acrescentada ao conteúdo em tempo de apresentação. Assim, é possível que ligações sejam cri-

adas em documentos de diferentes origens, incluindo read-only (Ou seja, mesmo sem permissão 

de escrita). Esse requisito faz com que não exista nenhuma distinção entre usuários leitores 

e autores/escritores, o que é um dos requisitos básicos dos sistemas hipermídia abertos (Tai, 

1996). Vale ressaltar que essas ligações devem estar contidas nas bases de ligações externas. 

2.4.1.5 Ligações em termos da semântica da informação 

Ligações a informações com o mesmo significado podem ser suportadas independentemente 

da identidade dos documentos que encapsulam essas informações. Tais ligações são chamadas 

de "ligações baseados em contexto" porque conectam significados ou semânticas ao invés de 

localizações ou identificadores de arquivos (Tai, 1996). 

2.4.1.6 Documentos relacionados de diversas formas 

As aplicações em sistemas hipermídia abertos podem ter seus documentos relacionados de di-

versas formas, ou seja, podem suportar diferentes tipos de ligações (Davis et ai., 1996; Grønbk 

e Trigg, 1999), tais como: 
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1. Ligações específicas: são ligações que possuem uma única âncora fonte (que correspon-
de a uma parte específica de um documento qualquer) e uma única âncora destino (que 

também corresponde a uma parte específica de um documento qualquer). Em geral, essas 

ligações são usadas para fornecer informações detalhadas sobre um assunto particular. 

2. Ligações bidirecionais: são semelhantes às ligações específicas, porém, podem ser na-

vegadas em ambas direções (fonte para destino e destino para fonte). Isso significa que, 

nesse tipo de ligação, não há distinção entre âncoras fonte e âncoras destino. 

3. Ligações locais: essas ligações são inseridas uma vez e refletidas automaticamente em 

toda ocorrência da âncora fonte no documento fonte. Podem ser usadas quando a ligação 

de uma palavra ou frase necessita ser restringida a um documento particular. Por exemplo, 

para fornecer uma ligação para uma explicação de uma palavra jargão que é usada de um 

modo particular no documento. 

4. Ligações globais: essas ligações são inseridas uma vez e refletidas automaticamente em 

toda ocorrência da âncora fonte em todo documento que for visualizado. Esse tipo de 

ligação pode ser usado quando for necessário disponibilizá-la em toda a aplicação, por 

exemplo, uma ligação para uma explicação de um termo técnico em um glossário. 

5. Ligações computadas ou dinâmicas: essas ligações permitem que algum texto seja se-

lecionado a partir de um documento fonte e sejam encontrados outros documentos que 

contêm uma alta ocorrência das palavras significativas na seleção. Dessa forma, são ge-

radas automaticamente ligações para esses documentos. 

2.4.1.7 Questões de distribuição 

As aplicações em sistemas hipermídia abertos podem ser armazenadas e executadas em dife-

rentes máquinas em uma rede local ou através de diferentes domínios da Internet. Dessa forma, 

durante a especificação dessas aplicações, questões relacionadas a distribuição, principalmente 

de seu armazenamento devem ser consideradas (Davis et ai., 1996; Grønbk e Trigg, 1999). 

2.4.1.8 Questões de cooperação 

Tanto o conteúdo quanto a estrutura de uma aplicação em sistema hipermídia aberto podem ser 

desenvolvidos de uma maneira cooperativa (autoria cooperativa). Diferentes tipos de coope-

ração podem ser suportados pelos sistemas hipermídia abertos, incluindo trabalho assíncrono 

(dados compartilhados entre um grupo de autores trabalhando em sessões de autoria individu-

ais) e trabalho síncrono (compartilhamento simultâneo e criação de conteúdos e estruturas por 

um grupo de autores trabalhando em uma única sessão de autoria compartilhada). Embora não 
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seja um pré-requisito de sistemas hipermídia abertos (e conseqüentemente das aplicações em 

sistemas hipermídia abertos), a capacidade de suportar trabalho cooperativo assíncrono, princi-

palmente de conteúdo, é vista por (Davis et ai., 1996) como um conceito chave. 

2.5 Protocolo Hipermídia Aberto 

Segundo Grønbk e Trigg (1999), uma questão crítica da pesquisa hipermf dia aberta é a defi-

nição da forma de comunicação entre os sistemas hipermídia abertos e os aplicativos integra-

dos a esses. Nesse contexto, o Grupo de Trabalho de Sistemas Hipermi dia Abertos OHSWG 

(OHSWG, 2001) definiu o Protocolo Hipermídia Aberto (OHP - Open Hypermedia Protocol) 

(Davis et ai., 1996) baseado em experiências com os Sistemas Microcosm e Multicard (Rizk e 

Sauter, 1992), e posteriormente em estudos de sua utilização no Frainework Devise Hyperme-

dia. Esse protocolo tem como objetivo a padronização do formato das mensagens de comuni-

cação entre os sistemas hipermidia abertos e seus aplicativos hipermídia habilitados. 

Na arquitetura do Framework Devise Hypermedia (Seção 2.3.2), o Protocolo Hipermídia 

Aberto (OHP) encontra-se definido na Camada de Comunicação que é responsável pelas inte-

rações entre o HSP (Processo de Serviço Hipermídia) e os aplicativos do ambiente do usuário. 

Enquanto que na arquitetura do Sistema Microcosm (Seção 2.3.1) esse protocolo encontra-se 

definido na camada Serviço de Ligações, responsável pelas trocas de mensagens definidas entre 

o Sistema de Controle de documentos e os aplicativos do ambiente do usuário. 

De acordo com Grønbek e Trigg (1999), o OHP é um protocolo de comunicação ponto a 

ponto, dessa forma, tanto o sistema hipermídia quanto os aplicativos externos integrados a esse 

podem receber e enviar mensagens definidas nesse protocolo. 

Ainda de acordo com Grønbk e Trigg (1999), uma implementação simples do protocolo 

hipermidia aberto poderia usar uma codificação textual de mensagens que, por sua vez pode-

riam ser "trocadas" (entre os aplicativos e o sistema) através de facilidades de comunicação 

e ser interpretadas tanto pelo sistema hipermídia aberto quanto pelos aplicativos integrados a 

esse. Um exemplo de uma codificação textual do OHP é apresentado no trabalho de (Davis 

et ai., 1996), onde é usado um conjunto de comandos em uma sintaxe parecida com a do Latex 

(Lamport, 1986). 

De acordo com suas principais funcionalidades, o protocolo OHP é dividido em quatro 

subprotoco los: 

1. Protocolo de Conexão: responsável pelo estabelecimento de conexões entre os aplicativos 

(hipermídia habilitados) e o sistema hipermídia aberto. 
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2. Protocolo dc Ligação Básico: responsável pelo suporte à criação, remoção e travessia de 

ligações em documentos manipulados por aplicativos integrados ao sistema hipermídia 

aberto. 

3. Protocolo de Navegação Estendida: esse subprotocolo é opcional e permite que coman-

dos de navegação e de gerenciamento sejam manipulados diretamente da interface dos 

aplicativos integrados ao sistema hipermídia aberto. 

4. Protocolo Multiusuário: as mensagens desse protocolo são relevantes quando vários usuá-

rios compartilham simultaneamente uma aplicação hipermídia. Basicamente, tais mensa-

gens suportam bloqueios e notificação de eventos. 

Uma definição mais detalhada, no contexto do modelo OXHMBS, do formato de cada uma 

das mensagens definidas pelos sub-protocolos do 01W pode ser observado nas Seções 4.8.1, 

4.8.2e4.8.3. 

2.6 Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentada, inicialmente, uma visão geral das principais características dos 

sistemas hipermídia abertos, em termos de suporte oferecido e requisitos desejáveis (Seção 2.2). 

Com o objetivo de oferecer uma visão mais prática desses sistemas foram apresentados o 

Sistema Microcosm e o FrameworkDevise Hypermedia (Seção 2.3). 

Também, foram apresentados os principais requisitos das aplicações construídas e manipu-

ladas pelos sistemas hipermídia abertos (Seção 2.4). Esses requisites são muito importantes para 

o trabalho proposto, uma vez que são os responsáveis pela condução das extensões realizadas 

sobre o modelo formal XHIMIBS de forma a torná-lo adequado à especificação das aplicações 

em sistemas hipermídia abertos. 

Finalmente, também foi apresentado o Protocolo }Iipermídia Aberto (OHP), que define a 

forma de comunicação padrão existente entre os sistemas hipermídia abertos e os aplicativos 

integrados a esses (Seção 2.5). O estudo do protocolo OHP foi muito importante para o trabalho 

proposto, pois esse é utilizado na definição da semântica de navegação do modelo OXHMBS. 

No próximo capítulo são apresentadas as principais características do modelo XHMBS, 

bem como de seu antecessor H1vÍBS, com o objetivo de fornecer o embasamento necessário à 

definição do modelo OXHMBS apresentado nos capítulos 4 e S. 
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Statecharts, HMBS e XHMBS 

3.1 Considerações Iniciais 

Como já destacado anteriormente, o objetivo deste trabalho é a proposição de extensões ao 

modelo XHMBS de forma a torná-lo adequado à especificação de aplicações em sistemas hi-

permídia abertos, dessa forma, torna-se necessária a apresentação de uma discussão detalhada 

sobre esse modelo. O modelo XHMBS é contextualizado na Seção 3.4 deste capítulo. 

O XHMBS, por sua vez, é uma extensão do modelo para especificação de aplicações hiper-

mídia HMBS; dessa forma, o HMBS também é descrito na Seção 3.3 deste capítulo. 

Finalmente, como Statecharts é a técnica de especificação subjacente a ambos modelos 

(HMBS, XHIvIBS e conseqüentemente é a técnica subjacente ao modelo OXHMBS), a mesma 

é apresentada na Seção 3.2 antes da apresentação dos modelos, para auxiliar no entendimento 

desses. 

3.2 Statecharts 

Statecharts consistem de uma técnica para especificação do comportamento de sistemas reati-

vos (Harel, 1987; Harel et ai., 1987). Segundo Harel et ai. (1987), o problema de especificar 

e projetar sistemas reativos grandes e complexos está na dificuldade de descrever seu compor-

tamento reativo de maneira clara e real, ao mesmo tempo formal e rigorosa o suficiente para 

permitir sua simulação detalhada. 

23 
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O comportamento de um sistema reativo é, na realidade um conjunto de seqüências possíveis 

de eventos de entrada e saída, condições e ações, além de algumas informaçôes adicionais, tais 
corno restrições de tempo. 

A técnica Statecharts constitui uma extensão da técnica Máquinas de Estados Finitos, na 

qual, além da noção de estados e transições, é possível representar hierarquia entre estados, 

concorrência entre estados e propagação de eventos (que torna possível a comunicação entre 

estados). 

A definição de Statecharts é baseada em conjuntos de estados, transições, eventos primitivos, 

condições primitivas e variáveis. Com  base nesses conjuntos de elementos básicos é possível 

definir os conjuntos de eventos, condições, expressões, ações e rótulos, bem como os inter-

relacionamentos entre eles. 

Os estados de um statechart representam as situações em que o sistema poderá estar durante 

sua execução. Esses podem ser básicos, se não forem decompostos em subestados; caso con-

trário, são não-básicos. Quando um estado é não-básico sua decomposição em subestados pode 

ser de dois tipos: or ou and. Se um estado X for do tipo or, então quando o sistema sendo 

especificado estiver em X, esse, na verdade, deverá estar em apenas um dos subestados de X. 

Se X for do tipo and, então, quando o sistema sendo especificado estiver em X, deverá estar em 

todos os seus subestados simultaneamente. A noção de hierarquia introduzida pelas decompo-
sições de estados em subestados introduz os termos "estado pai" (estado que é decomposto em 

subestados) e "estado filho" (estados que são subestados de um "estado pai"). Em todo state-

chart existe um estado que não possui qualquer "estado-pai", denominado "raiz do statechart". 

Esses conceitos de hierarquia de estados podem ser melhor observados na Figura 3. 1, como é o 

caso de A ser um estado do tipo and e ser "estado pai" de A1  e A2 . 

Um statechart possui um conjunto de expressões que Contém variáveis, números e expres-

sões algébricas envolvendo esses elementos. O conjunto de condições de um statechart tem 

como condições primitivas os valores lógicos true e false. Além disso, sentenças relacio-

nais que envolvem expressões e sentenças lógicas que envolvem outras condições são também 

consideradas condições. 

Os eventos primitivos de um statechart são aqueles que ocorrem no ambiente do sistema sen-

do especificado. Statecharts também permitem a especificação de um evento nulo (representado 

por )%) que corresponde a um evento que é gerado a cada passo de execução ou simulação do 

sistema. Expressões booleanas, ou seja, do tipo true ou false (condições) representam eventos 
que ocorrem quando o valor de uma condição se torna, respectivamente, verdadeiro ou falso. A 

expressão cJianged representa um evento que ocorre quando o valor de uma expressão é modifi-

cado. As expressões exit(e.tado) e entered(estado) representam eventos que ocorrem quando 

o sistema sai de um estado ou entra em um estado, respectivamente. Qualquer combinação de 

expressões de eventos através dos operadores lógicos é considerada um evento. Finalmente, a 
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expressão timeo'ut representa um evento que ocorre quando um determinado número de passos 

decorre após a ocorrência de um evento observado durante a execução do sistema. 

As ações em um statechart podem ser nulas (p), expressões de atribuição de valores a va-

riáveis ou condições (na forma a := b) ou conjuntos de ações separadas por ";" (na forma 

As transições representam as possibilidades de alterações no estado do sistema quando al-

gum evento que pode ser primitivo/externo (gerado pelo ambiente) ou interno (gerado pelo 

próprio statechart) ocorrer. Uma transição sempre envolve um conjunto de estados origem, um 

conjunto de estados destino e um rótulo. O conjunto de rótulos de transições em um statechart 

é formado por elementos do tipo evento/ação. Por exemplo, se uma transição tem o rótulo 

eventoi /acao j, então essa só será disparada quando o evento evento1  ocorrer, o que causará a 

execução da ação acao1. Nesse contexto, a forma geral do rótulo de uma transição é a seguinte: 

evento(condição]/ação, no qual evento representa uma expressão de eventos, condição é uma 

expressão condicional aplicada sobre a transição e ação representa um conjunto de ações. 

Informalmente pode-se dizer que uma transição com origem em um conjunto de estados 

X, com destino em um conjunto de estados Y e com um rótulo evento1  [condicaoi]/acaoi  

irá disparar se o sistema estiver em X, o evento evento1  ocorrer e a condição condicao1  for 

satisfeita. Dessa forma, as ações em acao1  serão executadas e o sistema passará a estar nos 

estados (ou em um estado) determinados pelo conjunto Y. As transições são representadas por 

arcos direcionados que ligam os estados de origem aos estados de destino. Quando mais de um 

estado estiver envolvido no destino ou na origem de uma transição a extremidade do arco que 

a representa é ramificada. Esses conceitos sobre transições podem ser melhor observados na 

Figura 3. 1, como é o caso das transições entre os estado C -+ D, B - B12  e 521  -+ B22. 

Semelhante a uma transição é o símbolo de estado default que também pode ser chamado 

de transição defaiilt. Quando um estado do tipo or, por exemplo, o estado A1  da Figura 3.1, é 

decomposto em subestados, por exemplo, C e D, de tal forma que o estado C possui o indicador 

de estado defauli, quando o estado A1  for ativado através de alguma transição o subestado C 

será ativado. Geralmente, sempre que um estado X do tipo or for ativado, o subestado de X 

que será ativado será aquele no qual o indicador de estado def anti estiver associado. 

A partir dos conceitos descritos acima, é possível definir o comportamento de um sistema 

através de um statechart. A semântica de execução de Statecharts é baseada em um modelo 

discreto de tempo, no qual os estados de um sistema possuem duração e as transições são 

instantâneas. O termo "passo de execução ou de simulação" tem origem nesse modelo de 

tempo. Pode-se dizer que, em um passo de execução, o statechart assume urna configuração de 

estados que corresponde ao conjunto de estados básicos ativos naquele passo. Dessa forma, a 

cada passo obtém-se uma nova configuração do statechart que pode, dependendo das transições 

que dispararam, ser igual ou não à configuração anterior. 



(c 

) 

Legenda: 
Estado raiz: A. 
Estados básicos: C. D.E, 9H'  812, B21, B. 
Estados não básicos do tipo or: A,. A,. B,. B,. 
Estados não básicos do tipo and: A, B. 
Estados dofsuW C, 8,B11,B,,. 
Rótulos das transições: e1(cjJe,, e,, e,, e4, e, o.. 
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Figura 3.1: Exemplo de um statechart 

A configuração inicial de um statechart é obtida pela ativação de seu estado raiz e, recursi-

vamente, de todos os subestados default. 

Duas das características principais de Statecharts são concorrência entre estados (estados do 

tipo and) e composição hierárquica de subestados. Porém, um dos mecanismos mais poderosos 

da técnica Statecharts é a difusão de eventos, que pode ocorrer através da geração de eventos 

internos. Em termos notacionaís, a geração de um evento interno é obtida através da especifi-

cação de um evento na expressão de ações contida no rótulo de uma transição. Dessa forma, 

quando a transição disparar, o evento especificado em sua expressão de ações será gerado e 

sentido por todos os estados concorrentes que estiverem ativos no passo atual, os quais, se for 

o caso, poderão reagir e evoluir. Um exemplo da especificação de um evento interno pode ser 

observado na transição com rótulo e1  [c1]/e da Figura 3.1. 

Um outro recurso importante da técnica Statecharts é o mecanismo de história. Quando o 

sistema sendo especificado entra em um estado X do tipo ar que possui um símbolo história 

associado, a configuração de X torna-se igual à configuração encontrada quando o sistema 
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esteve em X pela última vez. Essa configuração pode ser diferente da configuração determinada 

pelos indicadores de estado defatilt, e permite a existência de um mecanismo de recuperação 

de "memória" de uma configuração anterior de estados. 

Com o objetivo de estabelecer a relação entre a especificação comportamental e a especi-

ficação funcional de um sistema, Statecharts suportam atividades, que são funções do sistema 

associadas aos seus estados. Basicamente é possível que uma atividade seja ativada quando o 

sistema entra em um estado (on entry), sai de um estado (on exit) ou estiver em um estado 

(on throughout). Dessa forma, o statechart pode constituir o elemento controlador das funções 

do sistema sendo especificado. 

3.3 Modelo HMBS 

O modelo HMBS, proposto por (Turine, 1998), tem como principal característica a utilização 

de Statecharts como técnica base para a especificação de aplicações hipermídia, de maneira 

similar ao uso de Redes de Petri (Peterson, 1977) pelo Modelo Treilis (Stotts e Furuta, 1990). 

A idéia principal do modelo HMBS é de utilizar a técnica Statecharts, que oferece facili-

dades de especificação de concorrência e transição de estados, para especificar a estrutura e 

a semântica de navegação de uma aplicação hipermídia. A estrutura da aplicação hipermidia 

é definida pela organização hierárquica de estados de Statecharts, que são mapeados para as 

respectivas porções de informação (páginas/documentos). Somente os estados do tipo or são 

mapeados em páginas, ficando os estados do tipo and reservados para a especificação de apre-

sentação concorrente de informações (em geral de mídias diferentes). As transições entre os 

estados (com os eventos contidos em seus rótulos) correspondem às âncoras e respectivas liga-

ções entre as páginas, definindo os caminhos de navegação disponíveis ao usuário da aplicação. 

A navegação de uma aplicação hipermídia no modelo HMBS é realizada com base na exe-

cução do statechart (que representa a estrutura dessa) a partir de uma configuração inicial. O 

resultado do disparo de uma transição corresponde à apresentação da informação contida nas 

páginas associadas aos estados da nova configuração. A apresentação da informação é realizada 

através de canais de apresentação. Cada canal de apresentação representa um dispositivo capaz 

de apresentar um determinado tipo de informação. Dessa forma, deverão ser definidos tantos 

canais quantas forem as mídias utilizi  das na aplicação hipermídia que estiver sendo especifica-

da. 

Assim, uma aplicação hipermídia H especificada no modelo HMBS é definida formalmente 

a seguir: 

Definição 1 Seja H = (ST, P, m, L:  p1, ae, N) uma aplicação hipermídia, onde: 
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• ST representa o statecbart que define a estrutura organizacional e navegacional da apli-

cação hipermídia. O HMBS utiliza apenas um subconjunto da sintaxe original da técnica 

Statecharts (Harel et al., 1987), ou seja, algumas características de Statecharts não foram 

utilizadas pelo modelo RMBS. Esse subconjunto é definido como uma IO-tupla, tal que 

ST = (S,p,,7/C,E, Ar, T),onde: 

S = {s, s2.....} representa o conjunto de estados. 

p: S 	2S  representa a função de hierarquia, que associa a cada estado o conjunto 

de seus subestados. 

'1' : S -+ {and, or} representa a função tipo de decomposição, que define para cada 

estado o seu tipo. 

H -+ 8 representa a função de história, responsável pelo mapeamento dos sim-

bolos de história em estados, de forma que: 7(H) = {y} ify E S and p(y) = {or}. 

6: S -* s'H representa a função default, que define para cada estado um conjunto 

de estados iniciais. 

V representa o conjunto de expressões que contém nomes de variáveis pertencentes 

ao conjunto de variáveis lógicas V. (as variáveis desse conjunto possuem valores iniciais 

conhecidos). O conjunto V = v, é, portanto, dado por V = Vt  u V onde V é o conjunto 

de variáveis cujo valor inicial é true e Vf  é o conjunto de variáveis cujo valor inicial é 

false. 

C representa o conjunto de condições, que podem ser true, false ou expressões 

lógicas. 

E representa o conjunto de expressões de eventos que podem estar contidas no con-

junto de eventos primitivos E, ou combinadas com condições e ações na forma e[c]/a. 

Ac representa o conjunto de ações, que podem ser a ação nula (p),  um evento primi-

tivo, uma atribuição de valor true ou false a uma condição e uma seqüência qualquer 

dessas ações. 

T Ç 2S x E x 2511  representa o conjunto de transições, que são definidas por triplas 

t = (X, r, Y), onde X é o conjunto de estados de origem, r é o rótulo (expressão de 

eventos) e Y é o conjunto de estados destino. 

• P = {p, P2, p,.. . pn} representa o conjunto de páginas que define o conteúdo da apli-

cação hipermidia. Cada página (p E P), comumente denominada nó de informação, 

contém uma porção de informação relevante em um determinado contexto da aplicação 

hipermídia. Essas são definidas conceitualmente pela tripla (c, t, Anc,,), onde c é a porção 

do conteúdo de informação, que pode ser composta por mídias estáticas (texto, gráfico ou 
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imagem) ou dinâmicas (vídeo, áudio ou animação); i representa o título associado à pági-

na, o qual deve identificar o conceito que melhor descreve a informação contida na página 

a fim de auxiliar na busca por uma informação específica durante o processo de navega-

ção (ligações dinâmicas ou computadas); e Ane = {a1, a2, . .. a} param > O, define 

uma coleção de âncoras associadas a uma página. O conjunto de páginas pode incluir 

uma página nula específica, sem qualquer conteúdo, título e/ou âncora, a qual pode ser 

associada a estados que não modelam apresentação de informação. 

• m : .9 —* P representa a função que mapeia estados s de um subconjunto S (s E S3) a 

páginas p (p E P) da aplicação hipermídia. O subconjunto .9 é definido por .$ {s E S 

'li(s) = or V p(s) = ø}, ou seja, S3 é o conjunto formado pelos estados do tipo or e pelos 

estados atômicos do statechart. Estados do tipo and não são mapeados em páginas, pois 

são utilizados para especificar concorrência de informações na apresentação da aplicação 

hipermídia. 

• L representa o conjunto de canais de apresentação, que são abstrações dos dispositivos 

pelos quais é possível especificar os requisitos relativos à apresentação da informação 

contida nas páginas da aplicação hipermídia. Os canais são invocados para visualizar as 

informações contidas nas páginas durante a navegação, atuando como interpretadores de 

páginas. Dependendo do tipo de mídia presente na página a ser apresentada, os canais 

invocam um determinado aplicativo para visualizar tais informações. Por exemplo, pro-

cessadores de texto podem ser uti1i7dos como dispositivos para visualizar informações 

textuais, editores gráficos como dispositivos para imagens estáticas e manipuladores de 

áudio e vídeo como dispositivos para animação. 

• p1: P -~ L define a função de visualização que associa cada página (p E P) a um único 

canal (1 E L) capaz de interpretá-la. 

• ae : Anc -+ E define a função que associa elementos a1, E Anc,) a eventos do statechart 

que, por sua vez, definem como as transições serão disparadas. Segundo o HMBS, os 

elementos do conjunto Anc de uma página p E P só ativam as ligações da aplicação 

hipermídia quando estiverem associados a um único evento pela função ae. O compor-

tamento do mapeamento ae segue a abordagem de programação orientada a eventos, de 

modo que a ação do leitor selecionar uma âncora é um evento externo a ser tratado pelo 

sistema hipermídia que suporta o modelo. 

• N, onde (N E N), define o nível de visibilidade da aplicação hipermídia. O autor da 

aplicação pode utilizar o valor de N para definir a profundidade da hierarquia, na es-

trutura especificada pelo statechart subjacente, a ser apresentada durante a navegação. 

Uma aplicação hipermídia com valor de N igual a zero (N = O) tem, exibidas durante 
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a navegação, todas as páginas associadas aos estados atômicos que estiverem ativos na 

configuração de estados válida. Com  N igual a um (N = 1), as páginas exibidas são as 

definidas por (N = 0), além das associadas aos estados ancestrais (do tipo or) imediatos 

da configuração de estados atual, e assim por diante para N > 1. Usando a hierarquia 

de estados de Statecharts, o HMBS permite explorar a hierarquia da aplicação bipermi-

dia. Nesse contexto, o nível de visibilidade trata-se de um mecanismo de navegação, uma 

vez que ao invés de ativar as âncoras, o leitor pode navegar pelas páginas associadas aci-

ma ou abaixo do nível de hierarquia definido pelo autor contribuindo, dessa forma, para 

minimizar sua eventual desorientação. 

Onde N corresponde ao conjunto dos números naturais. 

O suporte à concorrência entre estados em Statecharts possibilita ao modelo HMBS especificar 

a exibição simultânea de páginas. Dessa forma, o HMBS permite a definição de caminhos 

concorrentes de navegação, ou seja, podem ser definidas ligações independentes, que podem 

causar a modificação de apenas uma parte da apresentação. Essa característica enriquece o 

modelo e o toma flexível para a especificação de vários tipos de aplicações hipermídia. 

Segundo Paulo (1997), o HMBS é um modelo abrangente para o domínio de hipertextos, 

no entanto não se apresenta apropriado para a especificação de aplicações do domínio hiper-

mídia, uma vez que vários requisitos desse tipo de aplicação, principalmente relacionados à 

sincronização de dados multimídia, não são satisfeitos. 

Do ponto de vista das aplicações em sistemas hipermidia abertos, o HMBS deveria sofrer 

algumas reformulações em suas funções m, p1 e ae, e em seus conjuntos P, renomeado no 

modelo OXHMBS para Doe, e L. Algumas das reformulações necessárias, que também não 

foram definidas no XHMBS, são descritas ao longo dos capítulos 4 e 5. 

3.4 Modelo XHMBS 

O modelo XHMBS, proposto por (Paulo, 1997), é uma extensão do modelo HMBS no qual 

características foram incorporadas com o objetivo de adequá-lo à especificação de aplicações 

bipermídia complexas. A característica fundamental do XHMBS é o uso do formalismo Hyper-

cbarts (Paulo et al., 1997). 

A técnica Hypercharts é uma proposta de técnica de "alto nível" baseada em Statecharts 

para a especificação de aplicações hipermídia. O principal objetivo dessa técnica é oferecer 

um conjunto de notações que permita especificar concisamente, e com as mesmas noções de 

Statecharts, o comportamento de aplicações hipermídia complexas, principalmente àquelas que 

envolvem requisitos de sincronização de dados multimídia em ambientes distribuídos. 
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Hypercharts podem ser considerados um superconjunto de Statecharts de forma que, além 

de possuírem todas as notações permitidas em Statecharts, introduzem novas notações que per-

mitem a especificação do comportamento temporal de uma aplicação hipermídia. De uma ma-

neira geral, as novas notações introduzidas em Statecharts são: história temporal (Seção 3.4.1), 

transições temporais (Seção 3.4.2) e mecanismos de sincronização (Seção 3.4.3). Adicional-

mente, notações para parametrização de estados e abstrações de transições são introduzidas para 

permitir uma descrição compacta das aplicações reais. 

Nesse contexto, um hyperchart é uma 1 4-tupla HYP = (S, p, '1', õ, -y, V C, E, Ac, T, T, 

LSC, T_hi st T5), na qual os elementos (S, p, W, õ, -y, V, O, E, Ac, T) representam, respecti-

vamente, conjunto de estados, função de hierarquia, função tipo de decomposição, função 

default, função de história, conjunto de expressões, conjunto de condições, conjunto de ex-

pressões de eventos (rótulos), conjunto de ações, conjunto de transições e conjuntos de símbolos 

de história, da mesma forma como definido no modelo HMBS. 

A semântica da técnica Hypercharts segue a semântica operacional de Statecharts, carac-

terizada por uma seqüência de passos de execução, cada um definindo uma configuração de 

estados válida. Uma configuração válida de um statechart é definida como um conjunto ortogo-

nal, máximo de estados básicos, representando um conjunto possível de estados correntes ativos. 

Um relógio global controla os passos de execução, e cada passo de execução deve consistir de 

vários micro-passos dentro dos quais somente uma transição é ativada, permitindo assim, a evo-

lução das várias máquinas de estado concorrentemente ativas. Essa semântica permite que um 

componente or de Statecharts evolua somente uma vez a cada passo. 

A sintaxe das extensões (i-, LSC, T_hi st , T5) introduzidas em Hypercharts é descrita a se-

guir 

• 1 : T -+ {true, false} representa a função de história temporal, onde r(t) = true 

implica que a transição t tem um símbolo de história temporal associado. 

Também, r : T -+ {true, false} representa a função de história temporal recursiva, on-

de r (t) = true implica que a transição t tem um símbolo de história temporal recursiva 

associado. 

• LSC: S -+ N representa a função Local Step Counter, que funciona como um contador 

de passos de execução para um estado s, registrando o tempo total de ativação de s em 

termos de passos de execução. Esse contador é incrementado a cada passo de execução 

do hyperchart durante todo o tempo em que o estado estiver ativo. O relógio global do 

sistema é o mecanismo que permite a atualização incrementa! dos LSCs. 

Onde N corresponde ao conjunto dos números naturais. 

• T_hist : S -+ N representa uma função registradora de tempo, que é responsável por 

manter o último tempo de ativação de um estado. 
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• Tg c 2Sxf.  x 2s'H  x sync x (S u 0) representa o conjunto de transições sincronizadas 

M : N. Essas transições, além de ter um tipo que define a política de sincronização, são 

rotuladas com eventos temporais (L). 

Onde .sync representa um tipo de sincronização. 

Segundo Paulo et ai. (1998), a idéia por trás da técnica Hypercharts é de que alguns novos 

elementos de sua notação, principalmente aqueles voltados à especificação temporal, podem ter 

sua semântica descrita em Statecharts e funcionam como componentes notacionais facilitando 

a especificação de aplicações hipermídia. Esse princípio também é adotado na técnica Hyper-

charts Estendido, apresentada neste trabalho, na qual todos os novos elementos introduzidos 

têm sua semântica descrita em termos de Statecharts. 

3.4.1 História Temporal 

Segundo Paulo et ai. (1998), a associação do símbolo de história temporal a uma transição 

que tem como destino um estado s indica que, se s já esteve ativo anteriormente, o disparo da 

transição recuperará o valor do registro de história temporal de s, além de recuperar a última 

configuração de s (em termos de seus subestados). A versão recursiva do símbolo de história 

temporal implica que os registradores de história temporal de s e de todos seus subestados 

também serão recuperados. 

A todo estado s E S no qual história temporal deve ser registrada, existe uma ação de as- 

sociação "on_exit T_hist(s) 	LSC(s)", garantindo que seu registrador de história temporal 

será atualizado assim que o sistema sair de s. Se existir uma transição com história tempo-

ral (recursiva), quando essa for disparada, se os estados pertencentes ao destino da transição 

já foram ativados uma vez, a operação "LSC(s) 	T_hist(s)" é executada em todo estado 

si  ativado por história convencional. Se não for associado à transição um símbolo de história 

temporal, a operação "LSC(s) 	o" é executada para cada estado si  recuperado por história 

convencional ou ativado por defanit. 

História temporal permite que atividades associadas a estados sejam recuperadas a partir 

do ponto no qual elas previamente tinham parado. Tão logo o sistema reinicie sua execução, 

a operação "LSC(s) 	o" é realizada para cada estado s. Além disso, em cada passo de 

execução p, a operação "LSC(s) := LSC(s) + 1" é executada para todos os estados que foram 

ativados no passo anterior. 

3.4.2 Transições Temporais 

De acordo com Paulo et ai. (1998), transições temporais têm seus disparos determinados pela 

passagem do tempo durante o qual seus estados de origem estiveram ativos. Essas fornecem um 
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suporte temporal poderoso para a especificação de comportamentos funcionais dependentes do 

tempo, suportando a especificação de requisitos de apresentação multimidia, tais como atraso e 

jifter. As transições temporais possuem eventos temporais que têm a forma [a, 771  /31 e devem ter 

cardinalidade 1: 1. Além disso, um estado deve ser a origem de apenas uma transição temporal. 

A Figura 3.2 apresenta a forma genérica de uma transição temporal e seu evento temporal 

([a, 77, /3]) associado, na qual a denota uma ação que pode ser executada após o disparo da 

transição, de acordo com a semântica de Statecharts. A transição temporal nesse exemplo 

implica que existe uma atividade principal A sendo controlada pelo estado X (atividade de 

apresentação de X), que gera um evento associado end_X indicando seu término. 

X [a. 

  

Y 

 

      

      

      

Figura 3.2: Exemplo de Transição Temporal (Paulo, 1997) 

A notação [a, i, /3] impõe duas restrições sobre o disparo dessa transição. A primeira refere-

se ao limite temporal mínimo, ou seja, mesmo que a atividade A tenha terminado, isto é, que 

end_X tenha ocorrido, se o limite temporal mínimo a não tiver sido atingido, mais precisamen-

te, se o sistema não permaneceu ao menos a passos no estado X (respeitadas as implicações 

semânticas relativas ao uso de história temporal), a transição não disparará. Nesse caso, a transi-

ção dispara assim que o limite temporal mínimo for atingido. Caso o evento de término end_X 

ocorra em algum momento relativo entre a e /3, a transição irá disparar imediatamente (ide-

almente a transição deveria disparar em 77). A segunda restrição refere-se ao limite temporal 

máximo /3. Se o sistema permanecer no estado X até o momento relativo a /3 e o evento end_X 

não ocorrer, ou seja, se a atividade A não terminar a tempo, a transição irá disparar de qual-

quer maneira, abortando a execução de todas as atividades associadas ao estado X, inclusive, e 

principalmente A. 

A semântica das transições temporais está associada à passagem do tempo (modelada pelos 

passos de execução) e à ocorrência de um evento que indica o final de uma atividade associada 

internamente a um estado. No caso do uso de Hypercharts no XHMBS, essa atividade repre-

senta a apresentação da página associada ao estado pelo canal de apresentação correspondente. 

A passagem do tempo é especificada semanticamente através de uma combinação de subesta-

dos intermediários com eventos de timeout. O evento indicador de término da atividade é um 

evento primitivo definido para o estado origem da transição temporal. 
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3.4.3 Mecanismos de Sincronização 

Segundo Paulo et ai. (1998), em Hypercharts a sincronização é especificada através de transi-

ções sincronizadas M : N (as quais envolvem vários estados na origem e no destino), que têm 

cinco grupos de componentes: estados origem, arcos origem, estados destino, rótulos e um tipo 

de sincronização. O tipo indica como restrições impostas por eventos temporais associadas a 

cada arco de origem serão consideradas na geração de uma restrição temporal única para to-

da a transição. Dessa forma, pode-se dizer que os tipos de sincronização definem a semântica 

de sincronização entre os hypercharts concorrentes envolvidos, ou, em termos de aplicações 

hipermídia, da sincronização entre cadeias de dados. 

Nove tipos de sincronização estão disponíveis em Hypercharts; cinco básicos: strong.or (so), 

weak_and(wa), master(m), ar e and; e quatro tipos compostos derivados a partir dos bási-

cos: or..rnaster, strong_rnaster, weak._master, e and_rnaster. Esses são os mesmos tipos 

adotados nos modelo TSPN (Diaz e Senac, 1993; Senac et ai., 1994) e TSPNTJI (Cooper, 1995). 

Uma transição sincronizada M : N, que possui M estados origem cujos arcos fontes são 

rotulados com expressões do tipo [ai, i, .3jJ (1 < i < M), tem seu momento de disparo relativo 

(9) em um intervalo de tempo definido pelo tipo de sincronização associado a essa. Por exem-

plo, para um tipo de sincronização ar tal intervalo é dado por min() ::~ 9 < max(j3). Isso 

porque a política de sincronização de or considera a corretitude temporal da primeira das cadei-

as de dados que terminar com sucesso sua atividade de apresentação. Dessa forma, a transição 

temporal disparará tão logo algum estado indicar o término de sua atividade de apresentação, 

ou, tão logo todos os estados atingirem seus limites temporais máximos. 

O processo de transformação semântica para derivar um statechart equivalente a partir de 

uma construção hyperchart baseia-se nas regras de disparo definidas pelas políticas de sincro-

nização. 

3.4.4 Modelo Hipermídia baseado em Hypercharts 

O XHMBS é uma extensão do modelo HMBS cuja principal característica é a capacidade de 

especificação de requisitos relativos à sincronização da apresentação de dados multimídia. 

No XHMBS foram realizadas algumas reformulações nos conjuntos e funções do modelo 

IiMBS, como pode ser observado a seguir. Contudo, a modificação de maior impacto, como 
já destacado anteriormente, foi a especificação estrutural através de Hypercharts, que passa a 

substituir a técnica Stateeharts como técnica subjacente ao modelo. 

O modelo XHMBS usa a estrutura e a semântica de execução da técnica Hypercharts para 

especificar a estrutura de ligações e a semântica de navegação de uma aplicação hiperniídia. 
Uma aplicação hipermídia H formalmente definida em XHMBS é apresentada a seguir: 
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Definição 2 Seja H = (HYP, P, M, A, L, Pch, Cch, V, V, Ch) uma aplicação hipermídia, 

onde: 

• HYP = (S, p, W, 6, , C, E, Ac, T, r, LSC, Thi st , T5) é o hyperchart que representa 

a estrutura da aplicação hipermídia. 

• P 	Inf o2  representa um conjunto de páginas que são da forma (c, t) 1 c, t E Inf o 

representando, respectivamente, o conteúdo e o título de uma página. Como definido ori-

ginalmente no modelo HMBS, o conjunto P inclui a página nula, sem qualquer conteúdo 

ou titulo. 

Onde Inf o representa o conjunto das porções básicas de conteúdo da informação de uma 

aplicação hipermídia. 

• Anc C Info representa o conjunto de âncoras da aplicação hipermídia. Uma âncora 

é uma unidade de informação que difere de uma página por, normalmente, conter uma 

porção reduzida de informação. 

• M 	S$  - P representa a função que mapeia estados de um subconjunto S 	S (so- 

mente estados do tipo or e estados atômicos) em páginas da aplicação hipermídia. 

Onde Ss : {s E S 1 (s) = or v p(s) = O} 

• A : E x T x P - Ane representa a função que associa uma âncora a cada evento contido 

no rótulo de uma determinada transição do byperchart. Além disso, a âncora deve ser 

contextualizada por uma página. 

• L, onde (L E N) , representa o nível de visibilidade da aplicação hipermídia, exatamente 

como definido no modelo HMBS'. 

Onde N corresponde ao conjunto dos números naturais. 

• Pch representa o conjunto de Pchannels ou canais de apresentação, que são abstrações 

através das quais é possível especificar requisitos relativos à apresentação das informa-

ções contidas nas páginas. 

• Cch representa o conjunto de Cchannels ou canais de comunicação, que são abstrações 

da interface com o subsistema de comunicação subjacente. Esse canais são necessários 

para a especificação de aplicações distribuídas. 

• P x S3  —> Pch representa a função de visualização de páginas, que associa cada 

página da aplicação hipermídia a um canal de apresentação capaz de interpretá-la. 

'No modelo F1MBS o mvel de visibilidade era representado por N. 
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• : Ane x P - Pch representa a função de visualização de âncoras, que associa cada 

âncora de uma página a um canal de apresentação capaz de interpretá-la. 

• Ch: Pch - Cch U 0 representa a função que associa um Cchannel a cada Pchannel 

usado pela aplicação hipermídia. Se a aplicação é local, o Pchartrtel pode ser associado 

ao Cchannel nulo, ou seja, Ch(pch) = 0. 

Para adequar o modelo XHMIBS à especificação de aplicações em sistemas hipermídia abertos 

alguns elementos de sua sintaxe e semântica de navegação, tais como os conjuntos Anc, P 

(que como dito anteriormente, foi renomeado no modelo OXHMBS para Doe), Cch e Pch e as 

funções M, A, 14  e V devem sofrer novas adaptações. Tais adaptações, além da definição de 

alguns novos elementos, são descritas nos capítulos 4 e 5. 

3.5 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentados os modelo HMBS e XHMBS e a técnica Statecharts (subja-

cente a ambos modelos) com o objetivo de fornecer o embasamento necessário para a definição 

do modelo OXHMIBS proposto neste trabalho. 

A apresentação e compreensão desses modelos foi de extrema importância para a especifi-

cação do modelo proposto, urna vez que esses formam a base do OXHMBS. 

Deve-se observar que o objetivo de extensão tanto do HMBS para o XHMBS, quanto do 

XHMBS para o OXHMBS concentram-se na evolução desses de forma a adequá-los a caracte-

rísticas especificas de certos tipos de aplicações. 

No contexto do XHMBS, sua proposição teve como objetivo estender o HMBS (adequado 

para especificação de aplicações hipertexto) de forma a torná-lo adequado à especificação da 

sincronização de dados multimídia em aplicações hipermídia. 

Enquanto que no contexto do OXHMBS, apresentado nos próximos capítulos, sua proposi-

ção teve como objetivo tomar o modelo XHIMBS (adequado para especificação de aplicações 

hipermídia) adequado à especificação de aplicações em sistemas hipermídia abertos. 

Deve-se destacar que durante o estudo realizado neste capítulo, observou-se que foram in-

corporadas na definição do modelo XHMBS adaptações na notação e semântica herdadas do 

modelo HMBS, para sua adequação a novos requisitos. No entanto, outras questões com re-

lação a notação e semântica do XHMBS ainda precisam ser reformuladas pata fins da especi-

ficação de aplicações em sistemas hipermídia abertos. Essas reformulações são descritas nos 

capítulos 4 e 5 deste trabalho. 



CAPÍTULO 

4 

XHMBS e as Aplicações em Sistemas 

Hipermídia Abertos 

4.1 Considerações Iniciais 

O modelo OXHMIBS é uma proposta de extensão ao modelo XHMBS que tem como objetivo 

suportar a especificação de aplicações em sistemas hipermídia abertos. Nesse contexto, a téc-

nica Hypercharts Estendido, que tem suas características discutidas neste capitulo, substitui o 

Hypercharts como técnica de especificação subjacente ao modelo. 

Hypercharts Estendido são uma proposta de técnica de "alto nível" baseada em Statecharts 

(assim como Hypercharts), que têm como objetivo o suporte à especificação de aplicações em 

sistemas hipermídia abertos. Dessa forma, essa técnica visa oferecer um conjunto de notações 

que permita especificar concisamente, e com as mesmas noções de Statecharts, o comporta-

mento dessas aplicações. 

A idéia por trás de Hypercharts Estendido é a de que alguns novos elementos de sua notação, 

tais como transições bidirecionais (Seção 4.2.2), transições globais (Seção 4.2.3) e transições 

locais (Seção 4.2.4) podem ter sua semântica descrita pelo Statecharts. Assim, o desenvolvedor 

tem disponível blocos de construção intrínsecos à técnica, os quais podem ser utilizados como 

componentes notacionais sem que seja necessário um conhecimento prévio deles. Tais notações 

visam levar a uma diminuição no esforço de desenvolvimento de aplicações. 

37 
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Deve-se ressaltar que Hypercharts Estendido podem ser considerados como um supercon-

junto de Hypercharts (e conseqüentemente de Statecharts), de forma que além de possuírem 

todas as notações permitidas em Hypercharts, introduzem algumas novas notações apresenta-

das ao longo deste capítulo. 

Nas próximas Seções são apresentados e discutidos os oito requisitos das aplicações em 

sistemas bipermídia abertos definidos na Seção 2.4. No contexto dos requisitos não suportados 

pelo XHMBS são apresentadas as propostas de extensão ao modelo (OXHMBS) bem como à 

técnica que o suporta (Hypercharts Estendido) para adequá-los a esses. Enquanto que para os 

requisitos suportados pelo XHMBS é apresentada uma descrição de como esse e, conseqüente-

mente o OXHIMBS os suportam. 

As definições apresentadas neste capitulo são exemplificadas no capítulo 5, onde se encontra 

também a especificação completa do OXHMBS. 

A notação utilizada no modelo OXHMBS segue as convenções matemáticas que têm sido 

amplamente adotadas em notações de especificação, como por exemplo em Z (Nicholis, 1995). 

4.2 Documentos relacionados de diversas formas 

4.2.1 Ligações Específicas 

O modelo X}{MJ3S suporta a especificação apenas de ligações que têm como destino um do-

cumento inteiro. Porém, ligações com destino em pontos específicos de um documento são 

encontradas na maioria das aplicações em sistemas hipetmidia abertos e, dessa forma., é dese-

jável que o modelo OXHMBS permita a especificação de tais ligações. Nesse contexto, para 

solucionar essa limitação foram propostas as seguintes extensões ao modelo XHMBS: 

• Extensões propostas no modelo OXHMBS 

Anc—Doe: Anc -+ Doe (nova função criada no OXHMBS) corresponde a função 

que associa (contextualiza) cada âncora ao documento no qual essa encontra-se inserida. 

Caso a âncora seja a "âncora nula" (representada por a0) essa é associada ao "documento 

nulo" (representado por d0). 

A definição dos conjuntos Anc e Doe pode ser observada na Seção 5.2, que contêm a 

definição completa do modelo. 

Nesse contexto, a função Anc_Doc é definida da seguinte forma: 

Para toda âncora anc E Anc: 

AncDoc(anc) = 
d seanca0  

d0  caso contrário 



4.2. DOCUMENTOS RELACIONADOS DE DIVERSAS FORMAS 	 39 

onde d E Doc\{d0} 

Anc_Font T -+ Anc (função A do XHMBS redefinida pelo OXHMBS) corres-

ponde a função que associa cada transição, cuja abstração é urna ligação hiperniídia, a 

uma ancora fonte. Caso a transição seja apenas de controle (não correspondendo à uma 

ligação hipermídia) é associado a essa o elemento a0  do conjunto Anc que corresponde 

a uma âncora nula. 

É importante observar as seguintes questões com relação a essa função: 

Seja t E T uma transição de um hypercbart estendido na forma (Xt, rt , Y), onde Xt  cor-

responde ao conjunto de estados origem, Y corresponde ao conjunto de estados destino e 

rt  corresponde ao rótulo de t. 

Seja rot: T x E -+ {true, false} a função que verifica se um evento primitivo et faz 

parte do rótulo de um transição t, tal que: 

E true seeEE9 ee faz parte do rótulo det 
rot(t, 	

1 false caso contrário 

Onde E corresponde ao conjunto de Eventos Primitivos já definido na técnica State-

charts. 

A expressão rot(t e) será usada como sinônimo de rot(t, e) = true. 

Com base nas definições apresentadas acima é possível a definição completa da função 

AncFont, de forma que para toda transição t = (Xi, e, Y) E T: 

Anc_Font(t) 

= { 

anc 	-+ (2d E Doe 1 Ane_Doc(anc) = d) A (rot(t. e j)) A 

(Vs E X -+ ((M (8) = d) V (as' E p+ (s) 1 M(s') = d)) 

a0 	caso contrário 

onde anc E Anc\{a0} 

Anc_Dest: T x Ancoras—Fonte -+ Anc (função A do XITMBS redefinida pelo 

OXHMBS) corresponde a função que associa cada âncora fonte (de uma aplicação hi-

permidia) associada a uma transição de um hyperchart estendido à uma âncora destino 

correspondente. É importante observar as seguinte questões com relação à essa função: 

Seja Ancoras —Fonte o conjunto que contém apenas as âncoras fonte de uma determinada 

aplicação hipermidia, tal que: 

Ancoras—Fonte = range(Anc_Font) \{a0} 
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onde rangeR 1 b e rangeR Ja 1 (a, b) e R 

Dessa forma, para toda transição t = (Xi, et, 1') e T e para toda âncora fonte f e 
Ancora&..Fonte: 

anc —> (3d e Doe 1 Anc_Doc(anc) = d) A (Anc_Font(t) = f) 

Anc_Dest(t, f) = 	 A (Vs e Y —* ((M(s) = d) v (3s' e pis) 1 M(s') = d)) 

a0 	caso contrário 

onde anc e Anc\{a0 } 

4.2.2 Ligações Bidirecionais 

O modelo XHMBS não suporta a especificação de ligações bidirecionais diretamente em sua 

notação. Porém, ligações desse tipo são encontradas na maioria das aplicações em sistemas 

hipermídia abertos e, dessa forma, é desejável que o modelo OXHMBS permita a especificação 

de tais ligações. Nesse contexto, para solucionar essa limitação foram propostas as seguintes 

extensões à técnica Hypercharts e ao modelo XHMBS: 

• Extensões propostas na técnica llypercharts Estendido 

TB (novo conjunto criado em Hypercharts Estendido) corresponde ao conjunto de 

transições bidirecionais, tal que TÊ Ç 2s >< Ep )< 2. 

Toda transição tb = (Xb, eb, Y) e TB é composta por dois conjuntos de estados "ori-

gem_destino" Xb e Yb e por um evento primitivo eb. As transições bidirecionais são "con-

vertidas", em um nível semântico, em transições básicas (mais precisamente, têm sua 

semântica descrita através de transições básicas) t e T de Hypercharts Estendido (e con-

seqüentemente de Statecharts, uma vez que as transições básicas são fundamentalmente 

definidas nesse), através da seguinte função: 

Seja Bid : TB -~ T x T (nova função criada em Hypercharts Estendido) a função que 

associa a cada transição bidirecional de um hyperchart estendido duas transições básicas 

desse, tal que: 

Para toda transição bidirecional tb = (X, eb, 1') e TB: 

Bid(tb) = (t', t") -+ (source(t') = Xb target(t') = Y) A 

(source(t") = } A target(t") = Xb) 

onde ti e T e t" e T 

source é uma função pré-definida de Statecharts e conseqüentemente herdada pelo Hy-

percharts Estendido. O resultado dessa função, aplicada sobre uma transição t qualquer, 

é 	conjunto de estados origem de t. 
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target é uma função pré-definida de Statecharts e conseqüentemente herdada pelo Hy-

percharts Estendido. O resultado dessa função aplicada sobre uma transição t qualquer, é 

conjunto de estados destino de t. 

Um exemplo da notação gráfica proposta para uma transição bidirecional tb na técnica 

Hypercharts Estendido é apresentado na Figura 4.1. 

Seja tb E TB, tal que tb = (a, e, b). 

Figura 4.1: Proposta de representação para transição bidirecional em Hypercharts Estendido 

Com base na função Bid definida na técnica Hypercharts Estendido, a transição tb (Figu-

ra 4.1) teria sua semântica descrita pela representação equivalente em Hypercharts Esten-

dido apresentada na Figura 4.2 (equivalente semanticamente a mesma representação em 

Statecharts). 

Seja Bid(tb) = (t',t"), tal que t' = (a,e1,b)At" = (b,e2,a). 

Figura 4.2: Transição bidirecional em Hypercharts Estendido representada por transições bá-
sicas de Statecharts 

• Extensões propostas no modelo OXHMBS 

Bidirecional : TB —+ Anc x Anc (nova função criada no OXHMBS) corresponde 

a função que associa a cada transição bidirecional duas âncoras que correspondem aos 

pontos nos quais a ligação bidirecional sendo especificada pode ser disparada. Como cada 

transição bidirecional tem sua semântica descrita através de duas transições básicas t E T 

de Hypercharts Estendido (e conseqüentemente de Statecharts), a função Bidirecional 

define como essas âncoras estarão relacionadas com essas transições básicas. 

Dessa forma, para toda transição bidirecional tb = (Xb, eb, 	E TB: 
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Bidireciorial(tb ) = (d, a! ) +—~ (3t, t" E T 1 Bid(4) = (t , t")) A 

(Anc_Font(t') = a' A Anc_D est (t' , a') = a") A 

(Anc_Font(t") a" A Anc_Dest (t", a") = a') 

onde a' € Anc\{a0 } e a" e Anc\{a0 } 

4.2.3 Ligações Globais 

O modelo XHMBS não suporta ligações globais diretamente em sua notação. Porém, ligações 

desse tipo são suportadas na maioria das aplicações em sistemas hipermídia abertos e, dessa 

forma, é desejável que o modelo OXHMBS permita a especificação de tais ligações. Nesse 

contexto, para solucionar essa limitação foram propostas extensões à técnica Hypercharts e ao 

modelo XHMIBS, apresentadas abaixo. 

Uma questão que deve ser destacada com relação às ligações globais, refere-se ao fato de 

que no momento da criação de uma ligação global, o sistema que suporta o modelo OXHMBS 

realizará uma busca em todos os documentos da aplicação sendo especificada, e procurará por 

palavras que "casem" com o conteúdo da âncora fonte sendo especificada para a ligação glo-

bal. Para cada uma das palavras resultantes da busca serão identificados: uma âncora com tal 

conteúdo e com localização física igual a localização física dessa; uma transição, e através da 

função AncFont a nova âncora identificada e a nova transição identificada serão associadas; 

e para cada novo par identificado (transição, âncora fonte), será associada, através da fimção 

Anc_Dest, a âncora destino definida para a ligação global (essas questões são especificadas 

nas funções definidas a seguir). 

• Extensões propostas na técnica Hypercharts Estendido 

T (novo conjunto criado em Hypercharts Estendido) corresponde ao conjunto de 

transições globais, tal que Ta ç 2s x E x 28. 

Toda transição t9 = (X9, e9, Y9) e Ta é composta por um conjunto de estados origem X9, 

um conjunto de estados destino Y e por um evento primitivo e9. As transições globais são 

"convertidas", em um nível semântico, em transições básicas (mais precisamente, têm sua 

semântica descrita através de transições básicas) t e T de Hypercharts Estendido (e con-

seqüentemente de Statecharts, uma vez que as transições básicas são fundamentalmente 

definidas nesse), através da seguinte função: 

Seja Gi : TG 21 (nova função criada em Hypercharts Estendido) a função que associa 

a cada transição global de um hyperchart estendido um conjunto de transições básicas 

desse, tal que: 



a 	 b 

       

       

      

    

	/ 

 

	 1 
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Para toda transição global ig = (X9, e9 , ) E TG: 

Gl(t9) = Tk9 4+ (y E T1,9 (source(t9.') = X9 A target(t9r) = yJ)  A 

(Vt' E Tkg 	targe(t') = Y9) 

onde Tk9 é um subconjunto de T, ou seja, 2i Ç T 

Um exemplo da notação gráfica proposta para uma transição global t9 na técnica Hyper-

charts Estendido é apresentado na Figura 4.3. 

Seja Ç E T0, tal que t9 = (a, e9 , b). 

Figura 4.3: Proposta de representação para transição global em Hypercharts Estendido 

• Extensões propostas no modelo OXHMBS 

Global : T0 -~ Anc x Anc (nova função criada no OXHMBS) corresponde a função 

que associa a cada transição global duas âncoras que correspondem aos pontos nos quais 

a ligação global sendo especificada pode ser disparada. Como cada transição global tem 

sua semântica descrita através de um subconjunto de transições básicas t E T de Hyper-

charts Estendido (e conseqüentemente de Statecharts), a função Global define como essas 

âncoras estarão relacionadas com essas transições básicas. 

Seja Pertence—Global : T x Info x Anc -+ {true, false} a função que verifica se uma 

âncora (que corresponde a uma das origens da ligação global) associada a uma transição 

t qualquer, tem um determinado rótulo (ou seja, o conteúdo da âncora cont) e é fonte de 

uma ligação que tem uma âncora específica anc como destino (destino da ligação global), 

tal que: 

true se and Anc 1 Anc_Font(t) = and 

A Anc_Dest(t, and) = anc A 
Pertence_Global(t, cont, anc) 	

fal 	

and = (jdand , cont) 

se 	caso contrário 
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A expressão Pertence _Global (t, cont, anc) será usada como sinônimo de 
Pertence_Global(t, cont, anc) = true. 

Dessa forma, para toda transição global t9 = (X9, e9, }') e Ta: 

Global (t.) = (af, ad) *-~ (Tk9 Ç T 1 G1(t9) = Tjcg) A (t9 E Tk9 1 

(Anc_Font(tgi) = af A Anc_D est (tgr, af) = ad))A 

(Vt E T 1 Pertence-Global (t, COflt, ad) —* t E T,9) 

onde t9i = (X9, egi, ') e af = (id1, COtj) E Anc\{a0 } e ai e Anc\{aø } 

Com base na função Global definida no modelo OXHMBS, a transição global t9 teria sua 

semântica descrita por uma representação equivalente em Hypercharts Estendido (equi-

valente semanticamente a mesma representação em Statecharts). Essa representação deve 

ser composta pela transição básica t9' € T adicionada de k (k > O) transições básicas 

que partem de diferentes estados associados a diferentes documentos (possivelmente), e 

cujas ligações abstraídas possuem âncora fonte com o mesmo conteúdo da âncora fonte 

associada à ligação abstraída de t9' e âncora destino igual à âncora destino associada à 

ligação abstraída de t9'. 

4.2.4 Ligações Locais 

O modelo XHMBS não suporta ligações locais diretamente em sua notação. Porém, ligações 

desse tipo são suportadas na maioria das aplicações em sistemas hipermídia abertos e, dessa 

forma, é desejável que o modelo OXHMBS permita a especificação de tais ligações. Nesse 

contexto, para solucionar essa limitação foram propostas extensões à técnica Hypercharts e ao 

modelo XHMBS, apresentadas abaixo. 

Uma questão que deve ser destacada com relação às ligações locais, refere-se ao fato de que 

no momento da criação de uma ligação local, o sistema que suporta o modelo OXHIvIBS reali-

zará uma busca no documento que contextualiza a âncora fonte de tal ligação, e procurará por 

palavras que "casem" com o conteúdo dessa. Para cada uma das palavras resultantes da busca 

serão identificados: uma âncora com tal conteúdo e com localização fisica igual a localização 

física dessa; urna transição, e através da função Anc_Font a nova âncora identificada e a no-

va transição identificada serão associadas; e para cada novo par identificado (transição, âncora 

fonte) será associada, através da função AncJ)est, a âncora destino definida para a ligação 

local (essas questões são especificadas nas funções definidas a seguir). 

. Extensões propostas na técnica Hypercharts Estendido 
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TL (novo conjunto criado em Hypercharts Estendido) corresponde ao conjunto de 
transições locais, tal que TL Ç 2s  x E x 

Toda transição ti  = (XI, e1, li) E TL  é composta por um conjunto de estados origem X, 
um conjunto de estados destino Yj  e por um evento primitivo e1. As transições locais são 

"convertidas", em um nivel semântico, em transições básicas (mais precisamente, têm sua 

semântica descrita através de transições básicas) t E T de Hypercharts Estendido (e con-

seqüentemente de Statecharts, uma vez que as transições básicas são fundamentalmente 

definidas nesse), através da seguinte função: 

Seja Li TL - 2T (nova função criada em Hypercharts Estendido) a função que associa a 

cada transição local de um hyperchart estendido um conjunto de transições básicas desse, 

tal que: 

Para toda transição local t1  = (X1, e, li) E  TL: 

Li(t1) = Tkl -+ (li E Tkz 1 (source(tjr) = X1  A targel(tj') = }') A 

(Vi' E Tkl —+ (source(i') = X1  A target(i') = 

onde Tkj  é um subconjunto de T, ou seja, Tk Ç T 

Um exemplo da notação gráfica proposta para uma transição local t1  na técnica Hyper-

charts Estendido é apresentado na Figura 4.4. 

Seja ti  ETt, tal que tj = (aej,b). 

Figura 4.4: Proposta de representação para transição local em Hypercharts Estendido 

• Extensões propostas no modelo OXHMBS 

Lorxzi : TL —+ Anc x Ano (nova função criada no O)CHMBS) corresponde a função 

que associa a cada transição local duas âncoras que correspondem aos pontos nos quais 

a ligação local sendo especificada pode ser disparada. Como cada transição tocai tem 

sua semântica descrita através de um subconjunto de transições básicas t E T de Hyper-

charts Estendido (e conseqüentemente de Statecharts), a função Local define como essas 

âncoras estarão relacionadas com essas transições básicas. 

Seja Pertence—Locai : Doe x T x Info x Anc —+ {true, false} a função que verifica se 

uma âncora (pertencente a um documento específico d e uma das origens da ligação local) 
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associada a uma transição t qualquer, tem um determinado rótulo (ou seja, o conteúdo da 

âncora cont) e é fonte de uma ligação que tem uma âncora específica anc como destino 

(destino da ligação local), tal que: 

true se 3anc' E Anc 1 Anc_Font(t) = anc' A 

Anc_Dest(t, ané) = anc A 
Pertence_Local(d, t, cont, anc) =  

Anc_.Doc(anc') = d A ane' = (dand, cont) 

false caso contrário 

A 	expressão Pertence _ Local (d, t, cont, anc) será usada como sinônimo de 

Pertence—Local (d, t, cont, anc) = true. 

Dessa forma, para toda transição local ti = (X1, ei,  Y) E TL: 

Local(ti) = (a j, ad) #+ (Tk1 Ç T 1 Ll(t1 ) = Tkl) A (3t1, E Tkj 1 (Anc_Font(t1t) = a f  

A Anc_Dest(tL', af ) = ad)) A (d E Doe i Anc_Doc(aj) = d) 

A (Vt E T 1 Pertence—Local (d, t, COflt f ,  ad) - t E Tia) 

onde t1' = (X1, e, ) e aj = (idj, contj) E Anc\{a0 } e a E Anc\{a0 } 

Com base na função Local definida no modelo OXHMBS, a transição ti  teria sua semân-

tica descrita por uma representação equivalente em }{ypercharts Estendido (equivalente 

semanticamente a mesma representação em Statecharts) Essa representação deve ser 

composta pela transição ti, adicionada de k (k > O) transições que partem (possivelmen-

te) de diferentes estados associados a um único documento, e cujas ligações abstraídas 

possuem âncora fonte com o mesmo conteúdo da âncora fonte associada à ligação abs-

traída da transição ti, e âncora destino igual à âncora destino associada à ligação abstraída 

da transição t. 

4.2.5 Ligações Computadas ou Dinâmicas 

O HMBS e o XHMBS não suportam a especificação de ligações computadas ou dinâmicas 

diretamente em sua notação, uma vez que esse requisito diz respeito a mecanismos fornecidos 

pelo sistema hipermidia que os suportem. No entanto, elementos desses modelos, tais como 

títulos associados aos documentos e semânticas de contexto, permitem que mecanismos de 

busca (implementados por um sistema hipermídia) criem ligações dinâmicas e índices, levando 

o usuário a informações específicas de forma não convencional. 
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Da mesma forma, não é de responabiIidade do modelo OXHMBS, proposto neste traba-

lho, suportar a especificação de ligações dinâmicas propriamente em sua notação. Contudo, foi 

definido um novo elemento em OXHMIBS, "palavras-chave" associadas aos documentos (defi-

nida na Seção 5.2), com o objetivo de enriquecer os mecanismos de busca e permitir que mais 

informações possam ser recuperadas quando uma ligação dinmica é especificada. 

4.3 Ligações em termos da semântica da informação 

Sistemas hipermídia, em geral, utilizam diferentes tipos de mídia, tais como texto, áudio, ani-

mação e vídeo. Segundo Tai (1996), para permitir a utilização crescente de diferentes formas 

de informação não textual em sistemas hipermídia abertos é necessário que esses tenham uma 

arquitetura que permita que informações sejam tratadas de uma maneira independente do tipo 

de mídia. Também é importante que informações sejam tratadas independentemente de sua 

localizações física dentro dos documentos que as contêm. 

Nesse contexto, é interessante que o modelo OXIIMBS, que tem como objetivo permitir a 

especificação de aplicações em sistemas hipermídia abertos, permita o suporte a essas caracte-

rísticas. 

Deve-se ressaltar que um suporte completo a tais características dependeria muito mais da 

existência de um mecanismo de busca adequado implementado por um sistema hipermídia que 

suportasse o modelo e dos aplicativos hipermídia habilitados integrados a esse sistema do que 

propriamente do modelo. Dessa forma, neste trabalho apenas foram identificados os elementos 

do OXHMBS que poderão ser utilizados por um mecanismo de busca que implemente ligações 

baseadas na semântica da informação. 

Um exemplo de ligações baseadas na semântica da informação, ou também chamadas de 

ligações (recuperação) baseadas em conteúdo, pode ser encontrado quando um leitor qualquer 

realiza uma consulta sobre um determinado assunto (por exemplo, "Carro") e como resultado é 

apresentado um conjunto de ligações a documentos de diferentes tipos de mídia cujos conteúdos 

referem-se ao mesmo assunto (por exemplo, documentos texto sobre carros, documentos áudio 

sobre carros, documentos vídeo sobre carros, etc). 

No OXHMBS, através do uso do título dos documentos e de palavras-chave associadas a 

esses, é possível estabelecer um cenário inicial no qual recuperação baseada na semântica da 

informação possa ocorrer. Nesse contexto, a partir de um mecanismo de busca implementado 

por um sistema que suporte esse modelo seria possível criar dinamicamente ligações a docu-
mentos independentemente do tipo de mídia desses. Dessa forma, para a criação de ligações a 

informações de um determinado "assunto" em uma aplicação especificada através do modelo 

OXHMBS, deveria ser realizada uma busca sobre o título e o conjunto de palavras-chave dos 
documentos que compõem a aplicação, e o resultado dessa busca deveria ser um conjunto de 
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ligações (baseadas na semântica da informação) a documentos que possuem palavras-chave e 

título que "casam» com o "assunto" sendo pesquisado. 

Também é importante destacar que em nível de especificação o modelo OXHMBS não trata 

diretamente da localização fisica de âncoras dentro de um documento, esse controle é deixado 

principalmente para os aplicativos responsáveis pela apresentação dos documentos que as con-

têm. As âncoras são descritas por um id e por um conteúdo, que no caso de âncoras associadas 

a dados textuais correspondem exatamente à porção do texto destacada no documento sendo 

apresentado, enquanto que no caso de âncoras associadas a dados não textuais, como por exem-

plo umframe de um vídeo, correspondem a descrições dessas porções de informação. Essa 

característica do OXHMBS é importante porque, dessa forma, obtém-se uma separação entre 

o conteúdo das âncoras e sua localização fisica o que possibilita a criação de ligações estáticas 

baseadas na semântica (conteúdo) da informação, ao invés de ligações estáticas baseadas na 

localização fisica dessas. 

A localização fisica das âncoras não é de responsabilidade do modelo OXHMBS, esse 

apenas especifica a associação entre uma âncora (definida logicamente no conjunto de ânco-

ras) e sua posição fisica definida pelo aplicativo capaz de apresentá-la (a definição da função 

Anc_Localizacao que é responsável por essas associações pode ser observada na Seção 5.2). 

Essa informação é transmitida pelos aplicativos para o modelo através de mensagens do proto-

colo OHP, discutidas detalhadamente na Seção 4.8. 

4.4 Bases de ligações externas públicas e privadas 

Um dos requisitos das aplicações em sistemas hipermídia abertos é o suporte a bases de ligações 

públicas e privadas. 

No modelo XHMBS os hypercharts que especificam uma aplicação hipermídia podem ser 

considerados como bases de ligações. Porém, não existem mecanismos que suportem a distin-

ção entre bases de ligações públicas e privadas (ou seja, entre hypercharts públicos e privados), 

uma vez que nenhum elemento desse modelo especifica o tipo de base que está sendo modelada. 

Nesse contexto, a seguir são apresentadas proposições de extensões necessárias ao modelo 

XHMBS para que este venha a permitir a especificação de bases de ligações públicas e privadas. 

• Extensões propostas no modelo OXIIMBS 

Raiz (novo conjunto criado no O)CHMBS) corresponde ao conjunto formado somen-

te pelo estado raiz de um hyperchart estendido. Esse estado é responsável por encapsular 

toda base de ligações a que um hyperchart estendido se refere. Dessa forma o conjunto 

Raiz é tal que: {Raiz Ç S 1 s E Raiz 	('ia E S -* s i p(a))}. 
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Base_Lig: Raiz -~ Tipo (nova função criada no OXHMBS) corresponde a função 

que associa à raiz do hyperchart estendido, ou seja, à base de ligações, um tipo que pode 

ser pública ou privada. 

Onde, Tipo = {pública, privada} corresponde ao conjunto de tipos possíveis de bases de 

ligações. 

Autorizacao: Raiz -+ Info (nova função criada no OXHMBS) corresponde a fun-

ção que associa às bases de ligações privadas uma senha de acesso (controle de acesso). 

Dessa forma, Autorizacao é tal que: 

Autorizacao(r) = 
x se Base_Lig(r) = "privada" 

ø 	caso contrário 

onde z E Info\{ø} 

4.5 Separação entre estrutura e conteúdo da informa-

ção 

Como já destacado na Seção 2.4, a separação entre a estrutura e o conteúdo da informação 

é um requisito chave das aplicações em sistemas hipermídia abertos. Nenhuma informação 
sobre ligações deve ser embutida no conteúdo dos documentos que compõem as aplicações em 

sistemas hipermídia abertos, permitindo, dessa forma, que esses sejam analisados, processados 

e manipulados pelos aplicativos que os criaram, ou seja, o uso desses documentos fora do 

sistema hipermídia aberto não deve ser comprometido. 

Os documentos que compõem as aplicações em sistemas hipermídia abertos devem per-

manecer nos formatos originais de seus aplicativos, o que significa que eles não precisam ser 

convertidos em um formato especial, para participar de um ambiente hipermídia aberto. 

O modelo XHMBS e conseqüentemente o modelo OXHMBS suportam separação entre 

conteúdo e estrutura das informações. A existência no OXHMBS de conjuntos distintos para 

documentos e para âncoras e também o uso de funções distintas para relacionar documentos a 

estados, âncoras a documentos, transições a âncoras fonte, âncoras fonte a âncoras destino e 

âncoras a suas localizações físicas, faz com que toda a estrutura de uma aplicação hipermídia 

esteja em um nível diferente daquele em que se encontram as porções de conteúdo da informa-

ção. 

No contexto das aplicações em sistemas hipermidia abertos, pode-se considerar os hyper-

charts estendidos como a estrutura das informações, ou seja, como as bases de ligações que 

contêm o conjunto de ligações de uma determinada aplicação hipermídia. Enquanto que o con- 



50 CAPÍTULO 4. XHMBS E AS APLICAÇÕES EM SISTEMAS HIPERMÍDIA ABERTOS  

teúdo dessas é definido formalmente nos conjuntos de documentos (Doe) e de âncoras (Anc) 

do OXHMBS. 

Durante a identificação das ligações de uma aplicação especificada no modelo OXHMBS 

nenhuma alteração é feita no conteúdo dos elementos do conjunto Doe, ou seja, o conteúdo dos 

documentos que compõem uma aplicação hipermídia especificada nesse permanece inalterado 

quando uma ligação é identificada (mais precisamente, permanece em seu formato original). 

A associação entre o hyperchart estendido que representa a estrutura de uma aplicação hi-

permídia e o conjunto de documentos e âncoras que representam os conteúdos dessa é feita 

através das funções M, Anc_Doc, Anc_Font e Anc_Dest, definidas pelo OXHMBS. En-

quanto que a associação das âncoras às suas localizações físicas é realizada através da função 

Anc_Localizacao e não é definida em nível de especificação (ou seja, pelo leitor da aplicação). 

Essa associação é definida pelo OXHMBS, com base no valor de localização física transmitido 

pelos aplicativos que são responsáveis pela apresentação dos documentos que encapsulam tais 

âncoras. 

É importante ressaltar que nenhuma dessas funções altera o conteúdo dos documentos (ele-

mentos do conjunto Doe) quando ligações de uma aplicação, ou seja, âncoras fonte e destino 

são identificadas. 

4.6 Ligações "de" e "para" informações read-only 

Como apresentado na Seção 2.4, esse requisito é uma conseqüência do requisito chave das 

aplicações em sistemas hipermídia abertos "separação entre estrutura e conteúdo das informa-

ções", uma vez que, dessa forma, a estrutura (ou seja, as ligações hipermídia de uma aplicação) 

é somente acrescentada ao conteúdo (pelos aplicativos hipermídia habilitados) em tempo de 

apresentação, o que permite que ligações sejam criadas em documentos de diferentes fontes, 

incluindo fontes read-only.  

O modelo XHMBS e consequentemente o modelo OXHMBS suportam separação entre 

conteúdo e estrutura das informações e, dessa forma, a criação de ligações em informações 

read-only. Como já destacado na Seção 4.5, a existência de conjuntos distintos para documentos 

e para âncoras e também o uso de funções distintas para relacionar documentos a estados, 

âncoras a documentos, transições a âncoras fonte, âncoras fonte a âncoras destino e âncoras a 
suas localizações físicas, faz com que toda a estrutura de uma aplicação hipermídia esteja em 

um nível diferente daquele em que se encontram as porções de conteúdo da informação. 

Dessa forma, para a especificação de uma ligação especifica em uni documento (no qual 

não se tem permissão de escrita) de uma aplicação hipermídia especificada através do modelo 

OXHMBS, nenhuma alteração é feita no conteúdo desse. Apenas são identificados os seguintes 

elementos nos conjuntos e funções do modelo OXHMBS: 
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1, Uma âncora fonte ane é identificada no conjunto de âncoras 1 anc E Anc; 

2. Uma âncora destino anc' é identificada no conjunto de âncoras 1 and E Anc; 

3. Uma tupla (anc, d) 1 Anc_Doc(anc) = d é identificada; 

4. Uma tupla (and, d) 1 Anc_Doc(and) = d é identificada; 

5. Urna tupla (t, ane) 1 Anc_Font(t) = anc é identificada; 

6. Uma tupla (t, anc, and) 1 Anc_Dest(t, anc) = and é identificada; 

7. Uma tupla (anc, localizacao_fonte) 1 Anc_Localizacao(anc) = localizacao_ fonte 

é identificada com base nas informações transmitidas pelo aplicativo que apresentará o 

documento que encapsula a âncora fonte; e 

8. Uma tupla (anc', localizacao_dest) 1 AncLocalizacao(and) = localizacao_dest é 

identificada com base nas informações transmitidas pelo aplicativo que apresentará o do-

cumento que encapsula a âncora destino; 

Deve-se observar que em nenhum momento foram realizadas alterações nos elementos do 

conjunto Doe, que se referem aos elementos do conjunto de documentos de urna aplicação 

hipermidia (onde, Vdoc E Doe 1 doe = (identificador, conteúdo, título, palavras-chave)). 

Também é importante ressaltar que é de responsabilidade dos aplicativos hipermidia habili-

tados destacar as âncoras nos documentos que compõem as aplicações hipermídia especificadas  

no OXHMBS. 

4.7 Documentos em diferentes formatos 

Como dito anteriormente na Seção 2.4, o suporte a documentos em diferentes formatos também 

é um requisito chave das aplicações em sistemas hipermidia abertos, uma vez que o objetivo 

principal dos sistemas hipermídia abertos é produzir um conjunto geral de serviços hipermídia 

(suporte a criação, remoção e modificação de âncoras e ligações e suporte a navegação dessas 

ligações) que pode ser usado por um conjunto irrestrito de aplicativos existentes no ambiente 

computacional. Isso conseqüentemente resulta em um conjunto irrestrito de formatos de docu-

mentos que podem compor as aplicações em sistemas hipermídia abertos. 

Nesse contexto, o OXHIVIBS deve permitir a especificação de um conjunto irrestrito (ou 

seja, onde nenhuma restrição seja imposta) de documentos Doe que serão apresentados através 

de uni conjunto de aplicativos. 
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• Extensões propostas no modelo OXHMBS 

A função Vis'ualizacao (nova função criada no OXHMBS), definida abaixo, é responsá-

vel pela identificação dos relacionamentos entre os documentos presentes no conjunto de 

documentos e os aplicativos responsáveis por apresentá-los, tal que: 

Visualizacao: (Doc\{d0}) —+ Aplicativos 

Onde, Aplicativos C Inf o x Inf o (novo conjunto criado no OXHMBS) corresponde ao 

conjunto de aplicativos responsáveis pela apresentação dos documentos de uma aplicação 

hipermídia. Esses aplicativos são da forma (identificador, descrição) 1 identificador E 

Info, descrição E Inf o. 

É importante ressaltar que o identificador de um aplicativo é único, ou seja: Vai, a E 

Aplicativos 1 ai = (id, di), a = (id, d) -~ id 	id5. 

4.8 Comunicação, cooperação e distribuição 

Esses requisitos estão relacionados com a existência de um protocolo que realize a comuni-

cação entre os documentos das aplicações hipermídia especificadas através do OXHMBS e os 

aplicativos responsáveis por sua apresentação. 

O modelo XHMBS utiliza o conceito de canais de apresentação Pchanells e canais de 

distribuição CchaneUs para definir a comunicação (e distribuição) entre os documentos de 

uma especificação XHMBS e os aplicativos responsáveis por sua apresentação. No OXHMBS, 

porém, optou-se por utilizar o protocolo padrão de comunicação (OHP - Protocolo Hipermidia 

Aberto) definido pelo Grupo de Trabalho de Sistemas Hipermídia Abertos (OHSWG, 2001). 

Nesse contexto, no OXHMBS, que em nível de implementação deve ser suportado por um 

sistema hipermídia aberto, mais precisamente por um Processo de Serviço Hipermídia (HSP)' 

responsável pelo gerenciamento de bases de ligações e ancoras (ou seja, das especificações 

OXHMBS), a comunicação entre os documentos de uma aplicação hipermídia especificada nes-

se e os aplicativos responsáveis por sua apresentação deve ser realizada através de mensagens 

definidas pelo OHP. 

Isso significa que através de informações encontradas nas especfficações OXHIMBS, um 

HSP que suporte o modelo poderá se comunicar, via protocolo OHP, com os aplicativos respon-

sáveis pela apresentação dos conteúdos dos documentos definidos nessas especificações. 

Isso pode ser melhor observado na Figura 4.5, onde as especificações OXHMBS (definidas 

em uma arquitetura hipermídia aberta) apresentam-se armazenadas em uma Base de Especifi- 

Da mesma forma que o HSP definido no Framework Devise Hypermedia e o Serviço de Ligações definido no 
Microcosm. Em ambos sistemas esse elemento é o componente central da arquitetura. 



4.8. COMUNICAÇÃO, COOPERAÇÃO EDIS TR1B UIÇÃO 	 53 

OHP 

OHP 

     

Apicativo #1 

 

Aplicativo #2 ApFicativo #3 Aplicativo #n 

HSP 

Base de Especificações 
Especificação OXHMBS 	 Especificação OXHMBS 

Cotun(o do Oocurnonbs Coniurao de Documeeb, 

Base de Ligaçeee 
- hypewiast 
eiere5& 

Base de tJaOes 
- hypeahsrt 

estendido 
CoNtrKo de Ãncares Conjonlo de Âncnaas 

Corijuntc de Apecatoe Conjtosto de Aplicattvos 

Figura 43: Especificações OXI{MBS em uma Arquitetura Hipermídia Aberta 

cações e comunicam-se via protocolo OHP (através do HSP) com um conjunto de aplicativos 

responsáveis pela apresentação dos documentos definidos nessa Base de Especificações. 

No modelo OXHMBS, com o objetivo de permitir a especificação de aplicações distribuí-

das e de suportar comunicação e cooperação2  foram especificados as mensagens dos seguintes 

subprotocolos do protocolo OHP (definidos na Seção 2.5): protocolo de conexão, protocolo 
de ligação básico (comunicação básica e distribuição) e protocolo multiusuário (coopera-

ção). Como já destacado anteriormente (Seção 2.5), o subprotocolo de navegação estendida 

é opcional e, dessa forma, não será especificado neste trabalho. Nas próximas Seções esses 

subprotocolos são apresentados mais detalhadamente. 

Deve-se ressaltar que a especificação do protocolo OHP é de extrema importância para a 

definição da semântica de navegação (Seção 5.3) do modelo OXHMBS, porque possibilita a 

definição da forma com que os documentos serão apresentados e navegados nos aplicativos. 

4.8.1 Protocolo de Conexão 

O protocolo de conexão é composto de duas mensagens que têm como objetivo o estabeleci-

mento e o encerramento de uma conexão (através da alocação de um canal de comunicação) 

entre os aplicativos hipermídia habilitados e as especificações OXHIMBS (aplicações hipermi-

dia) gerenciadas por um HSP que suporte o modelo OXHMBS. 

1. Nome da mensagem: Logon. 

Uso: Usada pelos aplicativos hipermídia habilitados para o estabelecimento de uma co-

nexão com o HSP. 

Formato: Nome._usuario, id_aplicativo, senha, id_cliente, num-porta-cliente. 

2No modelo OXHMBS, o termo cooperação será usado para definir um conjunto de documentos sendo utilizado 
de maneira compartilhada (assíncrona) por um conjunto de leitores. 
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Resposta: cod_resposta3 , 

Exemplo: amiottoicmc,sc.usp.br, Latex, ** * **,apura,icmc.sc.usp.br, 7666. 

Dados extraídos:4  

Seja aplicativo = (Latex, Editar de texto) onde aplicativo E Aplicativos. 

2. Nome da mensagem: Logoff. 

Uso: Usada pelos aplicativos hipermídia habilitados para o encerramento de uma conexão 

com oIISP. 

Formato: Nome_usuario, id_aplicativo. 

Resposta: cod_resposta. 

Exemplo: amiotto@icmc.sc.usp.br, Latex. 

Dados extraídos: 

Seja aplicativo = (Latex, Editor de texto) onde aplicativo E Aplicativos. 

4.8.2 Protocolo de Ligação Básico 

O protocolo de ligação básico tem como objetivo o suporte à criação, remoção e travessia de 

ligações em documentos de àplicações especificadas em OXHMBS, e que são manipulados por 

aplicativos integrados ao HSP que gerencia tais aplicações (especificações OXHMBS). Esse 

protocolo é dividido em dois tipos de mensagens: 

Mensagens do HSP para os aplicativos hipermídia habilitados. 

1. Nome da Mensagem: Esta—Aberto. 

Uso: Usada para verificar se um determinado documento (definido por alguma especifi-

cação OXHMBS) encontra-se sendo apresentado por algum aplicativo hipermídia habili-

tado. 

Formato: id_aplicativo, arquivo_localizacao. 

Resposta: TRUE(= 1) ou FALSE(= O). 

Exemplo: Latex, /users/amiotto/teste.tex. 

3Cod..resposta corresponde a um número que codifica o resultado de uma operação, onde 1 corresponde a 
sucesso e O corresponde a falha. Números precedidos por "-" referem-se a mensagens específicas descrevendo o 
status de uma operação. 

4Em um HSP que suporte o OXHMBS, as informações obtidas dessa mensagem (especificada pelo OHP) e 
utilizadas pela base de especificações serão conforme apresentado. 
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Dados extraídos:5  

Seja doe E Doe o documento que deseja-se verificar se está aberto, tal que: 
Doc_Localizacao(doc)6  = arquivo_localizacao, onde 
arquivojocalizacao = /users/amiotto/teste.tex. 

Seja aplicativo E Aplicativos o aplicativo responsável pela apresentação de doe, tal que: 
Visualizacao(doc) = aplicativo onde aplicativo = (Latex, Editor de texto). 

2. Nome da Mensagem: Apresenta_Setecao, 

Uso: Usada para definir a apresentação de uma âncora em um determinado documento. 

Formato: 	id_aplicativo, arquivo _loca/izacao, ancora_localizacao. especifica- 
cao_apresentacao7. 

Resposta: cod_res posta. 

Exemplo: Latex, /users/amiotto/teste.tex, 13d140', [azul]. 

Dados extraídos: 

Seja anc E Anc a âncora que deseja-se apresentar e doe E Doe o documento em que a 
âncora a ser apresentada encontra-se contextualizada, tal que: Anc_Doc(anc) = doc. 

Seja aplicativo E Aplicativos o aplicativo responsável pela apresentação de doe, tal que: 
Visualizacao(doc) = aplicativo onde aplicativo = (Late; Editor de texto). 

A localização física da âncora anc é dada por: 

Anc_Localizrzcao(rznc) = ancora_localizacao, onde ancora_localizacao = 1314; e 

A localização física do documento doe é dada por: 

Doe _Localizacao(doc) = arquivo_localizacao, onde arquivo_localizacao = 
/users/ainiotto/teste.tex. 

A especificação de apresentação, nesse exemplo, define que a âncora (ane) em questão 
deve ser apresentada na cor azul. 

3. Nome da Mensagem: Apresenta—Documento. 

Ezn um lIS? que suporte o OXHMBS, as infoirnações obtidas dessa mensagem (especificada pelo OI{P) e 
utilizadas pelos aplicativos serão conforme apresentado. 

6A definição da função DocJ.ocalizacao pode ser observada na Seção 5.2. 
'Define alguns atributos de apresentação a serem aplicados sobre um documento ou sobre uma âncora. 

valores de localização fisica das âncoras (descrição da localização física) utilizados nesses exemplos são 
hipotéticos, e dependem da forma de endereçamento das âncoras utilizada pelo aplicativo responsável pela apre-
sentação dos documentos que contextualizam essas. 
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Uso: Usada para definir a apresentação de um determinado documento. 

Formato: id_aplicativo, arquivo_local izacao, especjficacao_apresentacao. 

Resposta: cod...resposta. 

Exemplo: Latex, /users/amiotto/teste.tex, [azul]. 

Dados extraídos: 

Seja doe E Doe o documento a ser apresentado, tal que: 

Doc._Localizacao(dc) = arquivo_localizacao, onde arquivo_localizacao 

/users/amiotto/teste.tex. 

Seja aplicativo E Aplicativos o aplicativo responsável pela apresentação de doe, tal que: 

Visua1izacao(dc) = aplicativo onde aplicativo = (Latex, Editor de texto). 

A especificação de apresentação, nesse exemplo, define que o texto do documento (doe) 

em questão deve ser apresentado na cor azul. 

4. Nome da Mensagem: Documento—Removido. 

Uso: Usada para informar um aplicativo hipemiídia habilitado que um determinado docu-

mento será removido da especificação OXHMBS (aplicação hipermídia) que esta sendo 

manipulada correntemente. 

Formato: id_aplicativo, arquivo Jocalizacao. 

Resposta: cod res posta. 

Exemplo: Latex, /users/amiotto/teste.tex. 

Dados extraídos: 

Seja doe E Doe o documento que será removido da especificação OXHN'ffiS, tal que: 

Doc_Localizacao(doc) = arquivojocalizacao, onde arquivo_localizacao = 

/users/amiotto/teste.tex. 

Seja aplicativo E Aplicativos o aplicativo responsável pela apresentação de doe, tal que: 

Visualizacao (doc) = aplicativo onde aplicativo = (Latex, Editor de texto). 

Esse aplicativo, através dessa mensagem, é informado sobre a remoção de doe da espe-

cificação OXHMBS correntemente manipulada. 

5. Nome da mensagem: Ancoras_Removidas. 
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Uso: Usada para informar um aplicativo hipermídia habilitado que algumas âncoras de 

um determinado documento serão removidas da especificação OXHMBS (aplicação hi-

pernil dia) correntemente manipulada. 

Formato:idaplicativo, arquivo_local izacao, numero_ancoras, (ancorajocalizacao)*9, 

Resposta: cod_res posta. 

Exemplo: Latex, /users/amiotto/teste.tex, 2, 13014, 2324. 

Dados extraídos: 

Sejam and, and' E Anc as âncoras que serão removidas da especificação OXR14BS, e 

doe E Doe o documento em que essas âncoras encontram-se contextualizadas, tal que: 

Anc_Doc(anc') = doe e Anc_Doc(and') = doo. 

Seja aplicativo E Aplicativos o aplicativo responsável pela apresentação de doe tal que: 

Visualizacao(doc) = aplicativo onde aplicativo = (Latex, Editor de texto). 

A localização fisica das âncora and, and' é dada por: 

AncLocaiizacao(and) = ancora_localizacao' onde ancora_locaiizacad = 13140; 

Anc_Localizacao(and') = ancora_local jzacao" onde ancora ocalizacao" = 23j24f. 

A localização física do documento doe é dada por: 

DocJocalizacao(doc) = arq'uivojocalizacao, onde arquivo_localizacao 

/users/amiotto/teste.tex. 

O aplicativo responsável pela apresentação do documento que contextualiza and e and', 

através dessa mensagem, é informado sobre a remoção dessas âncoras da especificação 

OXHMBS correntemente manipulada. 

6. Nome da Mensagem: Envia_Lista_Ancoras, 

Uso: Usada para enviar uma lista de âncoras de um determinado documento para o apli-

cativo hipermidia habilitado responsável por apresentá-las (ou seja, por apresentar o do-

cumento que as contextualiza). 

Formato: id_aplicativo, arquivo_localizacao, numero,ancoras, {ancora_localizacao}*. 

Resposta: cod....res posta. 

Exemplo: Latex, /users/amiotto/teste.tex, 2, 13ff14, 23f24. 

Dados extraídos: 

9Esta representação (*) especifica a possibilidade de existir uma ou mais ocorrências de detemiinada variável, 
que nesse caso é ancora_localrzacao. 
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Seja Lista_Ane: Doe - 2A111  (nova função criada no OXHIMBS) a função que define o 

conjunto de âncoras de um determinado documento, tal que: 

Lista_Anc(doc) = Lista -* Vanc € Anc\{a0 } 1 AncDoc(anc) = doc —* 

anc E Lista 

onde Lista é subconjunto de Anc, ou seja, Lista Ç Ane 

Seja doc € Doe o documento do qual deseja-se enviar uma lista de âncoras, tal que: 
Doc_Localizacao(doc) = arquivo_tocaiizacao, onde arquivo_tocai izacao = 

/users/amiotto/teste.tex. 

Seja aplicativo € Aplicativos o aplicativo responsável pela apresentação de doc, tal que: 

Visualizacao(doc) = aplicativo onde aplicativo = (Latex, Editor de texto). 

Seja Lista _Anc(doc) = {anc', anc"} a lista de âncoras presentes em doc, tal que a 
localização fisica dos membros de Lista, que nesse exemplo são and e and', é dada por 

Anc_Localizacao(and) = ancora_localizacao' onde ancora_localizacao' = 1314; 

Anc_Localizacao(and') = ancora_locaiizacao" onde ancora_localizacao" = 23j24. 

7. Nome da Mensagem: Fecha—Canal—Ativo. 

Uso: Usada para informar um aplicativo hipermídia habilitado que um canal de comum-

cação ativo foi fechado pelo HSP que suporta o OXHMBS. 

Formato: id_aplicativo. 

Resposta: cod_resposta. 

Exemplo: Latex. 

Dados extraídos: 

Seja aplicativo E Aplicativos o aplicativo que será informado sobre o canal de comuni-

cação fechado pelo HSP, onde aplicativo = (Latex, Editor de texto). 

Mensagens dos aplicativos hipermídia habilitados para o HSP.1°  

1. Nome da mensagem: Cria_Nova_Ligacao. 

Uso: Usada para criar uma nova ligação de um determinado tipo (específica, bidirecional, 

local ou global), a partir de um aplicativo hipermídia habilitado, em uma especificação 

OXHMBS (aplicação hipemiídia). 

oO suporte a esse tipo de mensagens é muito valioso, pois deixa o modelo mais flexível, uma vez que torna-se 
possível a manipulação de ligações hipermidia (criação, remoção e navegação) a partir dos aplicativos hiperinídia 
habilitados integrados ao OXHMBS. 
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Formato 	Nome_usuario, 	id_aplicazivojonte, ancorajonte_Iocalizacao, 
arquivo Jonte_localizacao, id_aplicativojestino, ancora_destino_localizacao, ar-
quivo_destino_localizacao, tipojigacao, aplicacao. 

Resposta: aplicacad. 

Exemplo: amiotto@icmc.sc.usp.br, Latex, 1314, /users/amiotto/teste 1 .tex, Latex, 

33340, fuserslamiotto/teste2.tex, [específica, bidirecional, local, global], Curso. 

Exemplo de Resposta: Cursd. 

Dados extraídos:' 

Seja H = (Hyp, Doe, Anc, M, Anc_Doc, Anc_Font, Ane_Dest, Bidirecional, Glo-

bal, Local, Raiz, Base_lig, Autor izacao, Aplicativos, Visualizacao, L, Lista _Dest, 

Lista_Anc, DocTipo, Doc_Localizacao, Anc_Localizacao) a aplicação hipermídia 

especificada através do OXHMBS (passada como parâmetro); e 

Hyp = (S, ,o, W, 5, -y, r, LSC, T_hist, V. C. E, T, Ac, Tg, TB, T, TL, Bid, GI, LI), o hy-

perchart estendido que representa a estrutura (base de ligações) dessa aplicação hipermi-

dia (a definição completa de H e Hyp pode ser observada na Seção 5.2). 

Nesse contexto, de acordo com o tipo de ligação criada, uma nova aplicação hipermídia 

H' 	= (Hyp', Doc', And, M', Anc_D od , Anc_F ont' , A nc_Dest' , Bidirecional', (Jio- 

bal', Local', Raiz', Base_Lig' , Aut orizacao' , Aplicativos', Visualizacao' , L', Lista-

Desf!, Lista_.And , Doe TiP d , Doc_Localizacao' , Anc_Localizacao') será especifi-

cada, tal que: 

• Se a nova ligação criada for do tipo específica, então: 

Todos os elementos de H' permanecem iguais aos de H, com exceção de And e 

Hyp', de forma que: 

And = Anc U {ancjonte, anc_dest}, e 

os elementos de Hyp' permanecem iguais aos de Hyp com exceção de T', onde 

= T u {t—fonte}. 

Com base nesses novos elementos dos conjuntos And e T', também serão identifi- 

cadas as seguintes tuplas: 

(t—fonte, anc_ fonte) J Anc_Font'(tjonte) = ancjonte. 

(t—fonte, anc_f onte, anc_dest) 1 Anc_Dest! (t_fonte, anc_fonte) = anc_dest. 

Nesse contexto, de acordo com o exemplo ilustrado para a mensagem 
Criallova_Ligacao, pode-se definir H como sendo Curso, ou seja, a aplicação 

"Em um HSP que suporte o OXHMBS, as informações obtidas dessa mensagem (especificada pelo OHP) e 
utilizadas pela base de especificações serão conforme apresentado. 
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passada como parâmetro e na qual deseja-se criar uma nova ligação especifica. En-

quanto que H', a aplicação resultante da realização dessa operação, seria definida 

como Curso', onde: 

anc_fonte, anc_dest E And e 

t_.fonte E T', tal que: 

Sejam dod doe" E Doe' os documentos nos quais as âncoras ancjonte e anc_dest 

encontram-se contextualizadas, respectivamente, de forma que 

Anc_Doc'(anc_fonte) = doe' e Anc_Doc'(anc_dest) = doe". Dessa forma: 

A localização fisica de doe' e doe" é dada por: 

Doc_Localizacao' (doe') = arquivo Jonte_localizacao onde 

arquivo Jonte_locaiizacao = /users/amiotto/testel .tex; e 

Doc_Localizacao' (doe') = arquivo _destino_localizacao onde 

arquivo_destino_localizacao = /users/amiotto/teste2.tex. 

A localização fisica de anc_ fonte e anc_dest é dada por: 

Anc_Localizacad (anc_Jonte) = ancoraJonte_localizacao onde 

ancora_fonte_localizacao = 13j14; e 

Anc_Localizacao' (anc_dest) = ancora _destino_loca jizacao onde 

ancora_destino_localizacao = 3334. 

Finalmente, seja aplicativo E Aplicativos' o aplicativo responsável pela apresen-

tação de doe' e doe", tal que: 

Visualizaeao'(doc') = aplicativo e Visualizacao'(doc") = aplicativo onde 

aplicativo = (Latex, Editor de texto). 

• Se a nova ligação criada for do tipo bidirecional, então: 

Todos os elementos de H' permanecem iguais aos de H, com exceção de And e 

Hyp', de forma que: 

And = Anc U {anc_foritel , anc_Jonte2}, e 

os elementos de Hyp' permanecem iguais aos de Hyp com exceção de T = 

TB u {t_bidirecional} e T' onde T' = T u {t_fontel, t_fonte2} se e somente 

se Bid(t_bidirecional) = {tjontel, t_fonte2}. 

Com base nesses novos elementos dos conjuntos And, T e T', também serão iden-

tificadas as seguintes tuplas: 

(t_bidirecional, anc_f ontel , anc_Jonte2) 1 Bidirecional' (t_bidirecional) = 

{anc_fontel, anc_f onte2 }. 

(t_fontel, anc_fontel) 1 Anc_Font'(t_fontel) = anc_fontel. 
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(tjonte2, ancjonte2) 1 Anc_Font'(t_fonte2) = ane_fonte2. 

(tjontel, anc_f ontel , aric_font2) 1 AncDest!(Lfontel, anc_fontel) = 
ancjonte2. 

(tjonte2, ancjonte2, ancjontel) J Anc_Dest'(Lfonte2, ancjonte2) = 

anc_fontel. 

Nesse contexto, de acordo com o exemplo ilustrado para a mensagem 

Cria—Nova _Ligacao, pode-se definir H como sendo Curso, ou seja, a aplicação 

passada como parâmetro e na qual deseja-se criar uma nova ligação bidirecional. 

Enquanto que H', a aplicação resultante da realização dessa operação, seria definida 

como Curso', onde: 

3anc_fontel, anc_fonte2 E And; 

3tjontel, t_fonte2 E T'; e 

3t—bidirecional E T, tal que: 

Sejam dor!, dor!' E Doe' os documentos nos quais as âncoras anc_fontel e 

anc_fonte2 encontram-se contextualizadas, respectivamente, de forma que 

AncDoc'(anc_fontel) = doe' e Anc_Doc'(anc_fonte2) = dor!'. Dessa forma: 

A localização física de doe' e doe" é dada por: 

Doc_Localizacao' (dor!) = arqtLivo_fonte_locaiizacao onde 

arquivojontejocalizacao = /users/amiotto/teste 1 .tex; e 

Doc_Localizacao' (dor!') = arquivo_destino_localizacao onde 

arqthivo_destino_localizacao = /users/aniiotto/teste2.tex. 

A localização física de anc_fontel e anc_fonte2 é dada por: 

Anc_Localizacao' (ancjontel) = ancora_f onte_tocali zacao 
onde ancora ,jonte_locaUzacao = 1314; e 

Anc_Localizacao' (anc_fonte2) = ancor a_destino_locaUzacao 
onde ancora_destino jocatizacao = 3334jf. 

Finalmente, seja aplicativo E Aplicativos' o aplicativo responsável pela apresen-

tação de doe' e dor!', tal que: Visualizacao'(doc') = aplicativo e 

Visualizacao'(dod') = aplicativo onde apurativo = (Latex, Editor de texto). 

• Se a nova ligação criada for do tipo global, então: 

Todos os elementos de H' permanecem iguais aos de H, com exceção de And e 

Hyp', de forma que: 

And = AncU {anc_fonte, anc_dest} U {anci, . anc7 } (n> O), e 
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os elementos de Hyp' permanecem iguais aos de Hyp com exceção de T = 

TG U {t-global} e T' onde T' = Tu {t9i} u {t1, . . .t,} (n > O) se e somente 

se Gl(t......glabal) = {t?} u {t, . . . 

A notação {x1...... x,} define "extensão de conjunto", que especifica o conjunto 

formado por x1, x2, x3,... x,. Onde, se n = O, o conjunto corresponde ao conjunto 

vazio; e se n = 1, o conjunto corresponde ao conjunto unitário (Nicholis, 1995). 

Com base nesses novos elementos dos conjuntos And, T' e T, também serão iden-

tificadas as seguintes tuplas: 

(t_.qlobal, ancj ante, anc_dest) 1 Global' (t_global) = {anc..Jonte, 

anc_dcst }. 

(t9 , ancj ante), (t1, anc1,),... (t,, anC) 1 Artc_Font'(tr) = ancjonte, 

Anc_Font' (t1) = anel ,_ Anc_Font' (tu) = anc. 

(t,, ancj o'rite, anc...dest), (t1, anel, anc_dest),... (tu, anc,,, anc...dest) 1 

AncDest/(t, anc_f ante) = anc_dest, Anc_D est' (t1, anel ) = anc_dest,... 

Anc_Dest'(t, anca) = anc_desi. 

Nesse contexto, de acordo com o exemplo ilustrado para a mensagem 
Cri a_Nova_Ligacao, pode-se definir H como sendo Curso, ou seja, a aplicação 

passada como parâmetro e na qual deseja-se criar uma nova ligação global. Enquan-

to que E', a aplicação resultante da realização dessa operação, seria definida como 

Curso', na qual: 

3ancj ante, anc_dest, anel, ... anc, E And, 

tjq', t1,... t,, E 2" e 

t_global E T(!, tal que: 

Sejam dod, dod' E Doe` os documentos nos quais as âncoras ancjonte e anc_dest 

encontram-se contextualizadas, respectivamente, de forma que 

Anc_Dod(ancjonte) = dod e Anc_Dod(anc_dest) = dod'. Dessa forma: 

A localização física de dod e dod é tal que: 

Doc_Localizacao' (dod) = arquivo Jo'nte_localizacao onde 

arquivoj onte_localizacao = /users/amiotto/testel .tex; e 
Doc_Localizacao' (doc") = arquivo _destino_localizacao onde 

arquivo_destirto_localizacao = /users/amiotto/teste2.tex. 

A localização física de arte_fonte e ancdest é tal que: 

Anc,_Localizacao' (arte Jante) = ancoraJonte_localizacao onde 

ancora_fontejocalizacao = 1314; e 
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Anc_Localizacao' (anc_dest) = ancor a_destinojocalizacao 
onde ancora_destino jocalizacao = 33j341. 

Finalmente, seja aplicativo e Aplicativos' o aplicativo responsável pela apresen-

tação de doe' e doe!' tal que Visualizacao'(doc') = aplicativo e 
Visualizacao'(doc") = aplicativo onde aplicativo = (Latex, Editor de texto). 

Deve-se observar que para as âncoras restantes (anci, ... anc,) sua localização físi-
ca, bem com sua identificação no conjunto de âncoras será resultado de uma busca 
realizada em todos os documentos da especificação OXHMBS correntemente ma-

nipulada. Essa busca tem como objetivo identificar todas as ligações que possuem 

âncoras fonte cujo conteúdo é igual ao da âncora fonte especificada (ane_f onte), e 

cujo destino é igual a anc_dest, 

• Se a nova ligação criada for do tipo local, então: 

Todos os elementos de II' permanecem iguais aos de H, com exceção de And e 

Hyp', de forma que: 

And = Anc U {anc_f onte,  anc dest} u {anc1,... anc1 }(n > O), e os elementos 

de Hyp' permanecem iguais aos de Hyp com exceção de TL = TL U {tjocal} 

e T' onde T' = T u {ti,} u {t1,. . . t,}(n > O) se e somente se Ll(t_local) = 

{t} u {t,. . t}. 

Com base nesses novos elementos dos conjuntos And, T' e T, também serão iden-

tificadas as seguintes tuplas: 

(i—local, ancjonte, ancdest) 1 Local' (tjocat) = {anc_fonte, 

anc_dest }. 

(t1 , anc_f onte) , (t1 , anel, 	(t,,, (tu , anc) 1 Anc_Font'(tj') = anc_fonte, 

AncFont'(t1 ) = anel,_ Ane Font'(t) = anca . 

(t1 , anc_f onte anc_dest), (t1 , anc1 , anc_dest), .. (tn  anc ane_dest) 1 

Anc_Dest'(tzr, anc_fonte) = anc_dest, Anc_Dest' (t 1, anel ) = anc_dest 

Anc_Dest'(t, anca) = anc_dest. 

Nesse contexto, de acordo com o exemplo ilustrado para a mensagem 
Cria_Nova_Ligacao, pode-se definir H como sendo Curso, ou seja, a aplicação 

passada como parâmetro e na qual deseja-se criar uma nova ligação local. Enquan-

to que H', a aplicação resultante da realização dessa operação, seria definida como 

Curso' na qual: 

ancJonte, anc_dest, anel ,_ anc1 , E And, 
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ti, ... 	E T' e 

3t—local E T, tal que: 

Sejam doe', doe" E Doe' os documentos nos quais as âncoras ancjonte e anc_dest 

encontram-se contextualizadas, respectivamente, de forma que 

AncDac'(ancjonte) = doe' e Anc_Doc'(anr.dest) = doe". Dessa forma: 

A localização física de doe' e doe" é tal que: 

Doc_Localizaeao' (doe') = arquivo Jonte_localizacao onde 

arquivojonte_1oca1izacao = /users/amiotto/teste 1 .tex; e 

Doc_Locaiizacao' (doe") = arquivo_destino_localizacao 

onde arquivo_destino_iocalizacao = /users/amiotto/teste2.tex. 

A localização física de anc_fonte e anc..dest é tal que: 

Anc_Localizacao' (ancjonte) = ancorajonte_localizacao 

onde ancora_foritejocalizacao = 1314; e 

Anc_Localizacao' (anc_dest) = ancora_destino_localizacao 

onde ancora_destinojocalizacao = 3334t. 

Finalmente, seja aplicativo E Aplicativos' o aplicativo responsável pela apresen- 

tação de doe' e doe" tal que Visualizacao' (doe') = aplicativo e 

Visualizacao'(doc") = aplicativo onde aplicativo = (Latex, Editor de texto). 

Deve-se observar que para as âncoras restantes (anc j,... anc,j sua localização físi-

ca, bem com sua identificação no conjunto de âncoras, será resultado de uma busca 

realizada no documento (doe) em que a âncora fonte (anc_fonte) encontra-se con-

textualizada. Essa busca tem como objetivo identificar todas as ligações que possu-

em âncoras fonte cujo conteúdo é igual ao da âncora fonte (anc_ fonte) especificada 

e cujo destino é igual a anc_dest. 

2. Nome da Mensagem: Seguir_Ligacao. 

Uso: Usada pelos aplicativos hipermídia habilitados para a obtenção da(s) âncora(s) des-

tino de uma determinada âncora fonte. 

Formato: Nome _tsuario id_aplicativo, arquivo_locczlizacao, ancora Jocalizacao. 

Resposta: {id_aplicativo, arquivo_localizacao, ancora_localizacao}. 

Exemplo: amiotto@icmc.sc.usp.br, Latex, /users/amiotto/testel .tex, 1 3414. 

Exemplo de Resposta: Latex, /users/amiotto/teste2.tex, 3334jt. 

Dados extraídos: 
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Seja Lista_Dest : Ancoras—Fonte 2 (nova função criada noOXHMBS) a função 

que define o conjunto de âncoras destino de uma determinada âncora fonte, tal que: 

Lista_Dest(anc) = Listad  ++ Vt E T 1 (Anc_Dest(t, anc) = anc destA 

anc_dest 9É a0 ) -+ anc_dest E Listad 

onde Listad  Ç Anc e Ancoras—Fonte = range(AncFont)\{a0 } 

Seja anc E Anc a âncora fonte (cuja localização física é 1314ff, passada como parâme-

tro) que deseja-se seguir. Dessa forma, através da função List&..Dest é possível obter 

o conjunto de âncoras destino de anc, de forma que (particularmente para o exemplo 

apresentado acima): 

Seja ListaDest(anc) = {ane'}, onde {anc'} corresponde ao conjunto de âncoras des-

tino de anc que será retornado como resposta dessa mensagem. 

A localização física da âncora destino de anc, é dada por: 

Anc..Localizacao(anc') = ancora_localizacao onde ancora ocalizacao = 33ff.  34ff. 

Seja doe E Doe o documento no qual anel encontra-se contextualizada, de forma que 

Anc_Doc(and) = doc. A localização física de doe, dessa forma, é definida por 

LocaLizacao..Doc(doc) = arquivo j ocalizacao, onde (nesse exemplo) 

arquivo_iocalizacao = /users/amiotto/teste2.tex. 

Finalmente, seja aplicativo E Aplicativos o aplicativo responsável pela apresentação de 

doe, tal que: 

Visuaiizacao(doc) = aplicativo onde aplicativo = (Latex, Editor de texto). 

3. Nome da Mensagem: Ancora_&mavida. 

Uso: Usada pelos aplicativos hipermidia habilitados para a remoção de uma âncora fonte 

(e conseqüentemente a remoção da ligação associada a essa) de um determinado docu-

mento. 

Formato: Nome_usuario, id_api cativo, arquivo_localizacao, 

ancora_iocaiizaeao, aplicacao. 

Resposta: aplicacad. 

Exemplo: amiotto@icmc.sc.usp.br, Latexjusersfamiotto/teste.tex, 13ff,  14ff, Curso. 

Exemplo de Resposta: Curso'. 

Dados extraídos: 
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Seja H = (Hyp, Doo, Anc, M, AncDoc, AncFont, Anc_Dest, Bidirecional, Glo-
bal, Local, Raiz, Base_Lig, AtLtorizacao, Aplicativos, Visualizacao, L, Lista_Dest, 
ListaAnc, Doe—Tipo, Doc_Locaiizacao, Anc_Locaiizacao) a aplicação hiperinhdia 

especificada através do OXIHMBS (passada como parâmetro); e 

Hyp = (5, p, q, 5, 'y, r, LSC, T_hist, V, C, E, T, Ac, T5, TB,  T0,  TL,  Bíd, Gi, Li), o hy-

perchart estendido que representa a estrutura (base de ligações) dessa aplicação hipermi-

dia. 

Nesse contexto, após a realização da remoção de uma âncora, uma nova aplicação hiper-

mídia H' = (Hyp', Dor!, And, M', Anc_Doc' , Anc_FOTLt' , Anc_Dest' , Bidirecional', 
Global', Local', Raiz', Ba.se_Lig' , Autorizacao' , Aplicativos', Visualizacao', L', Lis-
ta_Dest', Lista _Ano' , Doe—Tipo', Doc_Localizacao' , Anc_Localizacao) será especi-

ficada, tal que: 

Todos os elementos de H' permanecem iguais aos de H, com exceção de Ano' e Hyp', 
de forma que: 

And = Anc— {anc_fonte} onde ancjonte corresponde a âncora que será removida; e 

Os elementos de Hyp' permanecem iguais aos de Hyp com exceção de T', onde T' = 

T— {t_ fonte 1 Anc_Font(t_ fonte) = anrjonte} onde tjonte corresponde a ligação 

associada a âncora removida. 

É importante ressaltar que a remoção da ligação associada a âncora fonte retirada do 

documento previne a existência de ligações inconsistentes. 

Obviamente, todas as tuplas que tenham como elemento ano—fonte ou t_fonte não se-

rão mais identificadas. 

Nesse contexto, de acordo com o exemplo ilustrado para a mensagem 

Remove—Ancora, pode-se definir H como sendo Curso, ou seja, a aplicação pas-

sada como parâmetro e na qual deseja-se remover uma âncora fonte (e conseqüentemente 

a ligação associada a essa). Enquanto que H', a aplicação resultante da realização dessa 

operação, seria definida como Curso'. 

A localização física de anc_fonte é passada como parâmetro, e é definida como 13114#, 

tal que: 

Anc Localizacao(anc fonte) = 1314$. 

A localização física do documento doe E Doe que contextualiza ano—fonte (Anc_Doc 
(ano_fonte) = doe) também é passada como parâmetro e é definida como 

/users/amiotto/teste.tex, tal que: 
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Doe Localizacao(doc) =/userslamiotto/teste.tex. 

Dessa forma, tanto a âncora fonte (anc_ fonte) quanto a ligação associada (t—fonte) a 

essa, deverão ser removidas da especificação OXHIvIBS. 

4. Nome da Mensagem: Solicita—Lista—Ancoras. 

Uso: Usada pelos aplicativos hipermídia habilitados para solicitação da lista de âncoras 

de um determinado documento. 

Formato: Nome_usiiari; id_aplicativo, arquivo_localizaao. 

Resposta: {ancora_localizacao}*.  

Exemplo: amiotto@icmc.sc.usp.br, Latex, /userslamiotto/teste.tex. 

Exemplo de Resposta: 2324j, 3334j. 

Dados extraídos: 

Seja doe E Doe o documento (passado como parâmetro da mensagem) do qual a lista de 

âncoras esta sendo solicitada, tal que: Localiza cao_Doc(doc) = arquivo_localizacao, 

onde arqetivojocalizacao = /users/amiotto/teste.tex. 

Seja aplicativo E Aplicativos o aplicativo responsável pela apresentação de doe, tal que: 

Visu&izacao(doc) = aplicativo onde aplicativo = (Latex, Editor de texto). 

Dessa forma, através da função ListaAnc é possível a obtenção do conjunto de âncoras 

de doe, de forma que (particularmente para o exemplo apresentado acima): 

Seja Lista_Anc(doc) = {and, anc"}, ou seja o conjunto de âncoras de doc é dado por 

{and, and'}. Onde, a localização fisica de and e and', é tal que: 

Ane_Localizacao(and) = ancora_localizacao' onde anera_localizacao' = 2324j; 

Anc_Localizacao(cxnc") = ancora localizacad' onde ancora_localizacao" = 33j34IL 

4.8.3 Protocolo Multiusuário 

As mensagens do protocolo Multiusuário são relevantes quando vários usuários estão simulta-

neamente compartilhando as mesmas especificações OXHMBS (ou seja, as mesmas aplicações 

hipermídia). Basicamente esse protocolo oferece suporte para bloqueios e notificação de even-

tos. 

As mensagens do protocolo Multiusuário são divididas em dois tipos: 

Mensagens do 11SF para os aplicativos hipermídia habilitados. 
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1. Nome da Mensagem: Define—Modo—Acesso. 

Uso: Usada para informar aos aplicativos hipermídia habilitados sobre o status do blo-

queio de um determinado documento. 

Formato: id_apiicativo, arquiv ojocalizacao. 

Resposta: cod.yes posta. 

Exemplo: Latex, /users/amiottolteste.tex. 

Dados extraídos: 12 

Seja doe E Doe o documento do qual deseja-se informar para os aplicativos hipermídia 

habilitados o tipo de bloqueio, tal que: 

Doc_Locaiizacao(doc) = arquivojocaiizacao, onde (nesse exemplo) 

arquivojocatizacao = /users/amiotto/teste.tex. 

Seja aplicativo € Aplicativos o aplicativo responsável pela apresentação de doe e que 

será informado sobre o tipo de bloqueio desse, tal que: 

Visualizacao(doc) aph cativo onde aplicativo = (Latex, Editor de texto). 

2. Nome da Mensagem: Alteracao_Docurnento. 

Uso: Usada para informar aos aplicativos hipermídia habilitados que um determinado 

documento foi alterado por um outro cliente hipermídia. 

Formato: id_aplicativo, arquivo_localizacao. 

Resposta: cod_res posta. 

Exemplo: Latex, /users/amiotto/teste.tex. 

Dados extraídos: 

Seja doe E Dcc o documento que foi alterado por outro cliente hipermídia, tal que: 

Doc_Localizacao(doc) = arquivojocalizacao, onde (nesse exemplo) 

arquivo_iocalizacao = /users/amiotto/teste.tex. 

Seja aplicativo E Aplicativos o aplicativo responsável pela apresentação de doe, tal que: 

Visualizacao(doc) = aplicativo onde aplicativo = (Latex, Editor de texto). 

Esse aplicativo deve ser informado sobre qualquer alteração realizada em doc. 

Mensagens dos aplicativos hipermídia habilitados para o HSP. 

'2Em um HSP que suporte o OXH!vIBS, as informações obtidas dessa mensagem (especificada pelo 011?) e 
utilizadas pelos aplicativos serão conforme apresentado. 
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1. Nome da Mensagem: Inicializa_Documentos. 

Uso: Usada para solicitar a inicialização dos documentos de uma determinada especifi-

cação OXHMBS (aplicação hiperinídia). 

Formato: Nome_?lsuario, id_aplicativo, {arquivojocalizao }'. 

Resposta: cod_res posta. 

Exemplo: amiotto@icmc.sc.usp.br, Latex, /users/amiottolteste.tex. 

Dados extraídos:13  

Seja doe E Doe o documento que deve ser inicializado pelo HSP, tal que: 

Doc._Locaiizacao(doc) = arquivo_localizacao onde 

arquivojocalizacao =/users/amiotto/teste 1 .tex (a localização física desse documento é 

passada como parâmetro da mensagem pelos aplicativos hipermidia habilitados). 

Seja aplicativo E Aplicativos o aplicativo responsável pela apresentação de doc, tal que: 

Visualizacao(doc) = aplicativo onde aplicativo = (Latex, Editor de texto). 

2. Nome da Mensagem: Assinajnformacoes_Doc. 

Uso: Usada quando um cliente hipermídia deseja receber informações sobre operações 

realizadas em conjunto de documentos. 

Formato: Norae_usi.tario, id_aplicativo, {arquivo_localizacao} . 

Resposta: cod_res posta. 

Exemplo: amiotto@icmc.sc.usp.br, Latex, /users/amiotto/teste.tex. 

Dados extraídos: 

Seja doe E Doe o documento do qual o usuário "amiotto@icznc.sc.usp.br" deseja 

receber informações, tal que: Doc_Localizacao(doc) = arquivo _localizacao, onde 

arquivojocalizacao = /users/amiotto/teste.tex (a localização física desse documento 

é passada como parâmetro da mensagem pelos aplicativos hipermidia habilitados). 

Seja aplicativo E Aplicativos o aplicativo responsável pela apresentação de doe, tal que: 

Visualizacao (doe) = aplicativo onde aplicativo = (Latex, Editor de texto). 

3. Nome da Mensagem: Cancela_Assinatura_Informacoes. 

Uso: Usada quando um cliente hiperinídia não deseja mais receber informações sobre 

operações realizadas em um conjunto de documentos. 

13Em um HSP que suporte o OXHMBS, as informações obtidas dessa mensagem (especificada pelo OH?) e 
utilizadas pela base de especificações serão conforme apresentado. 
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Formato: Nome _usu ano:  id_aplicativo,{ arquivo_localizacao} . 

Resposta: cod,_res posta. 

Exemplo: amiotto@icmc.sc.usp.br, Latex, /users/amiotto/teste.tex. 

Dados extraídos: 

Seja doe E Doe o documento do qual o usuário "amiotto@icmc.sc.usp.br" não deseja 

mais receber informações, tal que: 

Doc_Localizacao(doc) = arqnivojocalizacao onde 

arquivo_localizacao = /users/amiotto/teste.tex (a localização física desse documento é 

passada como parâmetro da mensagem pelos aplicativos hipermídia habilitados). 

Seja aplicativo E Aplicativos o aplicativo responsável pela apresentação de doe, tal que: 

Visnalizacao(doc) = aplicativo onde aplicativo = (Latex, Editor de texto) 

4. Nome da Mensagem: Modifica—bloqueio. 

Uso: Usada pelos aplicativos hipermídia habilitados para alterar o bloqueio de um deter-

minado documento. 

Formato: Nome_u suanio, id_aplicativo, arqlLivo_localizacao, valor—bloqueio. 

Resposta: cod_res posta. 

Exemplo: amiottoicmc.sc.usp.br, Latex, /users/amiotto/teste.tex, 1. 

Dados extraídos: 

Seja doe E Doe o documento que terá seu bloqueio alterado, tal que: 

Doc_Localizacao(doc) = arqnivo_localizacao onde 

arquivojocalizacao = /users/amiotto/teste.tex (a localização física desse documento é 

passada como parâmetro da mensagem pelos aplicativos hipermídia habilitados). 

Seja aplicativo E Aplicativos o aplicativo responsável pela apresentação de doc, tal que: 

Visualizacao(doc) = aplicativo onde aplicativo = (Latex, Editor de texto). 

5. Nome da Mensagem: Solicita—Bloqueio. 

Uso: Usada pelos aplicativos hipermídia habilitados para solicitar o status do bloqueio 

de um determinado documento, 

Formato: Norne_usnanio, idjiplicativo, anqnivo_localizacao. 

Resposta: cod_res posta. 

Exemplo: amiotto@icmc.sc.usp.br, Latex, /users/amiotto/teste.tex. 
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Dados extraídos: 

Seja doe e Doe o documento do qual se deseja verificar o status do bloqueio, tal que: 

Doe—Local izaeao(doc) = arquitiojocalizacao, onde 

arquivo_localizacao =/users/amiotto/teste.tex (a localização fisica desse documento é 

passada como parâmetro da mensagem pelos aplicativos hipermídia habilitados). 

Seja aplicativo e Aplicativos o aplicativo responsável pela apresentação de doe, tal que: 

Visuatizacao(doc) = aplicativo onde aplicativo = (Late; Editor de texto). 

6. Nome da Mensagem: Solicita_Usuarios_A tivos. 

Uso: Usada pelos aplicativos hipermídia habilitados para solicitar a lista de usuários cor-

rentemente ativos em uma determinada especificação OX}llv[B 5 (aplicação hipermídia). 

Formato: Norne_usuario, id_aplicativo, aplicacao. 

Resposta: {Nome...usuario} *• 

Exemplo: amiotto@icmc.sc.usp.br, Latex, Curso. 

Exemplo de Resposta: renata@icmc.sc.usp.br, aline@icmc.sc.usp.br. 

Dados extraídos: 

Seja Curso a especificação OXHMIBS, ou seja, a aplicação hipermídia que deseja-se 

verificar quais são os usuários correntemente ativos. 

Sejam renata@icmc.sc.usp.br  e aline@icmc.sc.usp.br  os usuários que estão correntemen-

te utilizando tal aplicação e que serão enviados como resposta dessa mensagem. 

4.9 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentadas as principais propostas de extensão ao XHMBS e à técnica 

Hypercharts para torná-los adequados à especificação de aplicações em sistemas hipermídia 

abertos. 

Dessa forma, no contexto dos requisitos das aplicações em sistemas hipermídia abertos 

descritos na Seção 2.4, foram apresentadas para cada um dos requisitos não suportados pelo 

XHMBS as propostas de extensões para a adequação do modelo OXHM)3S a esses. Enquanto 

que para os requisitos suportados foi apresentada uma descrição de como o XHMBS e, con-

seqüentemente o OXHMBS, os suportam. 

As reformulações realizadas no X}IJ'vIBS podem ser classificadas em dois níveis: 



72 CAPÍTULO 4. XHMBS E AS APLICAÇÕES EM SISTEMAS HIPERMÍDIA ABERTOS 

• Referente a técnica Hypercharts subjacente ao modelo (Hypercharts Estendido), na qual 

foram incorporados elementos para possibilitar a especificação de ligações bidirecionais, 

globais e locais, presentes na maioria das aplicações em sistemas hipermídia abertos. 

• Referente ao modelo XHMBS propriamente (OXHMBS), no qual foram reformulados 

alguns elementos de sua notação, tais como: a função A que foi substituída pelas funções 

Anc_Font e Anc_Dest, com o objetivo de permitir a especificação de ligações especí-

ficas; e a substituição dos canais de apresentação e distribuição, utilizados na definição 

da semântica de navegação do XHMBS, pela especificação de mensagens do protocolo 

OH?. 

Também foram definidos novos elementos no modelo (tais como: o conjunto Raiz e as 

funções Base._Lig e Autorizaexw), com o objetivo de adaptá-lo a algumas necessidades 

específicas das aplicações em sistemas hipermidia abertos. 

No próximo capítulo será apresentada uma definição detalhada e completa do modelo 

OXHMBS com base nas extensões (propostas) apresentadas ao longo deste capitulo. Como 

exercício de validação será apresentado um exemplo de uma aplicação em sistema hipermídia 

aberto real especificada em OXHMBS. Também será apresentada uma análise das especifica-

ções OXHMBS em termos dos requisitos das aplicações em sistemas hipermídia abertos. Além 

disso, foi observado como as propriedades inerentes ao formalismo subjacente ao modelo efe-

tivamente auxiliam a especificação das aplicações em sistemas hipermídia abertos. 



Especificação do modelo OXHMBS 

5.1 Considerações Iniciais 

O modelo OXHMBS é uma extensão do modelo X}{MBS e sua principal característica é a ca-

pacidade de especificação de aplicações em sistemas hipermídia abertos. Além disso, outros re-

quisitos relativos às aplicações hipermídia se tomam passíveis de especificação pelo OXHMBS 

devido às inovações incorporadas a esse modelo. Entre as inovações apresentadas pelo modelo 

OXHMBS estão a possibilidade de especificação de ligações específicas, bidirecionais, locais e 

globais, e também a possibilidade de especificação de bases de ligações públicas e privadas. Co-

mo modificações de maior impacto, estão a substituição da técnica Hypercharts por Hypercharts 

Estendido e a substituição dos canais de apresentação (Pchanells) e distribuição (Cchanells) 

pela especificação de mensagens do protocolo 01-IR 

O modelo OXHMBS continua a ser, como o HMBS e o XHMBS, um modelo para o projeto 

estrutural e navegacional de aplicações hipermídia (com um escopo voltado à aplicações em 

sistemas hipermídia abertos). Dessa forma, para a especificação de uma aplicação de forma 

mais completa, é necessário um processo mais abrangente que parta da modelagem semântica 

da informação e inclua o OXHMBS como modelo da estrutura e da semântica de navegação de 

uma aplicação hipermídia. 

Em termos de notação, o OXHMBS conta com os recursos gráficos de Hypercharts Es-

tendido (e conseqüentemente alguns recursos herdados de Hypercharts e de Statecharts). E 

para refletir as informações desenvolvidas em Hypercharts Estendido, tabelas representam os 

73 
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mapeamentos definidos pelas funções Anc_Doc, Anc_Forit , AncDest, ListaDest, Global, 

Local, Lista—Arte, Doc_Tipo, Bidirecional, Autorizacao, Visualizacao, Anc_Locali zacao 

Doc_Localizacao Base_Lig. 

Na Seção 5.2 o modelo OXHMIBS é definido e suas novas características apresentadas. Com  

o objetivo de apresentar uma definição completa do OXHMBS, também é apresentada na Se-

ção 5.3 a semântica de navegação desse. Para demonstrar o uso do modelo, na Seção 5,4 é 

apresentado um exemplo de uma especificação OXHMBS. Finalmente, na Seção 5.5 é apresen-

tada uma análise sobre especificações OXHMBS. 

5.2 Aplicação hipermídia especificada em OXHMBS 

As aplicações em sistemas hipermídia abertos, segundo o modelo OXHMBS, são extensões 

de aplicações hipermídia definidas pelo modelo XHMBS. As idéias básicas de estruturação e 
semântica de navegação do XHMBS (e conseqüentemente do HMBS) foram mantidas, de modo 

que a filosofia de especificação permaneceu a mesma. Dessa forma, uma aplicação hipermídia 

H em OXHMBS é definida como: 

Definição 3 Seja H = (Hyp, Doe, Anc, M, Anc_Doc, Anc_Font , Anc_Dest, Bidirecional, 

Global, Local, Raiz, Base_Lig, Autorizacao, Aplicativos, Visttalizacao, L, Lista_Dest, 

Lista_Ane, Doe—Tipo, Doc_Localizacao, Anc_Localizacao) uma aplicação hipermídia, on-

de: 

• Hyp é um hyperchart estendido definido como a 20-tupla Hyp = (S, p, 'I', 8, y, 'r,LSC, 

T_hist, V, C, E, T. Ac, T5, 2'8, T, TL, Bid, Gi, LI) representando, respectivamente, 

conjunto de estados, função de hierarquia, função de tipo de decomposição, função 

default, função de história, função história temporal, função relógios locais, função 

registradores de história temporal, conjunto de expressões, conjunto de condições, 

conjunto de expressões de eventos, conjunto de transições, conjunto de ações, conjunto 

de transições sincronizadas, conjunto de transições bidirecionais, conjunto de transições 

globais, conjunto de transições locais, função de conversão semântica de transições 

bidirecionais, função de conversão semântica de transições globais e função de conversão 

semântica de transições locais. Deve-se destacar que os novos elementos introduzidos 

em Hypercharts Estendido são: TB, TG, TL, Bid, Gi, LI. 

• Doe Ç N x Mídia x Info x 21f0  corresponde ao conjunto de documentos' de uma 

aplicação hiperrnidia, que são da forma: 

'Nos modelos l'IIvIBS e XHMBS (antecessores do OXHMBS) é utilizado o conceito de páginas ao invés de 
documentos. Porém, o conceito de documentos é mais amplo e genérico do que o de páginas e mais adequado ao 
modelo proposto. 
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(identificador, conteúdo, titulo, palavras-chave) 1 identificador E N, conteúdo E Midia, 

título E Inf o, palavras-chave E 21 fb . Onde: 

N corresponde ao conjunto dos números Naturais; 

Midia corresponde ao conjunto de conteúdos dos documentos que compõem as aplica-

ções hipermídia; e 

Inf o corresponde a um conjunto de sentenças textuais. 

É importante ressaltar que o identificador de um documento é único, ou seja: 

Vdocj doei E Doe 1 (doei = (id,cj, ti, pi) A doe3 = (id3,c3,t5,p5)) A (i i) - id ~ 

id3. 

Como definido originalmente no XHMBS (e no HMBS), o conjunto Doe inclui o do-

cumento nulo ou vazio (sem qualquer conteúdo, título ou palavras-chave), representado 

explicitamente no modelo OXHMBS por d0. Esse documento pode ser associado a es-

tados que não modelam a apresentação da informação, funcionando como artifícios de 

especificação, modelando (por exemplo) a passagem do tempo. 

Formalmente, d0 é definido da seguinte forma: 3d0 E Doe 1 d0 = (idd0 , o, 0, 0). 

o Anc Ç N x Info corresponde ao conjunto de âncoras de uma aplicação hipermídia que 

são da forma (identificador, conteúdo) 1 identificador E N, conteúdo E Info. O conteú-

do de uma âncora, normalmente, contém uma porção reduzida de informação como, por 

exemplo, uma palavra. Para âncoras que não são textuais, o conteúdo dessa refere-se a 

uma descrição da mesma. 

É importante ressaltar que o identificador de uma âncora é único, ou seja: 

Va,a3 EAnc f (aí = (idj, ri) Aa5 = (id3,c5)) A(i =~i) —id=~id3. 

O conjunto Anc inclui a âncora nula, representada explicitamente nesta extensão por a0. 

Da mesma forma que o documento nulo (d0), a âncora nula (a0) pode estar associada a 

transições que não modelam ligações hipermídia funcionando, dessa forma, como artifí-

cios de especificação. 

Formalmente, a0 é definida da seguinte forma: 3a0 E Anc 1 a0 = (ida09 ø). 

• Seja S5 um subconjunto deSde forma que {S3 ÇSsESs 4-+I1(s)=orVp(s)=ø}, 

tal que M : S —+ 2)a corresponde à função que associa a cada estado do subconjunto 

S (Ou seja, estados básicos ou do tipo or) documentos de uma aplicação hipermídia. 

Informalmente, a função M representa o mapeamento de correspondência dos estados 

(elementos de S) aos documentos (elementos de Dor-) de uma aplicação hipermídia. 
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• Anc_Doc: Anc -+ Doo corresponde à função que associa (contextualiza) cada âncora 

ao documento no qual essa encontra-se inserida (uma definição completa dessa função 

pode ser observada na Seção 4.2.1). 

• Anc_Font: T -+ Anc corresponde à função que associa cada transição, cuja abstração é 

uma ligação hiperinídia, a uma âncora fonte (uma definição completa dessa função pode 

ser observada na Seção 4.2.1). 

• Anc_Dest : T x Ancoras—Fonte -~ Anc corresponde à função que associa cada âncora 

fonte (de uma aplicação h.iperniídia) associada a uma transição de um hyperchart estendi-

do a uma âncora destino correspondente (uma definição completa dessa função pode ser 

observada na Seção 4.2.1). 

• Bidirecional : TB -~ Anc x Anc corresponde à função que associa a cada transição 

bidirecional duas âncoras que correspondem aos pontos nos quais a ligação bidirecional 

sendo especificada pode ser disparada (uma definição completa dessa função pode ser 

observada na Seção 4.2.2), 

• Global : TG -+ Anc x Anc corresponde à função que associa a cada transição global duas 

âncoras que correspondem aos pontos nos quais a ligação global sendo especificada pode 

ser disparada (uma definição completa dessa função pode ser observada na Seção 4.2.3). 

• Local : T1 -+ Anc x Anc corresponde à função que associa a cada transição local duas 

âncoras que correspondem aos pontos nos quais a ligação local sendo especificada pode 

ser disparada (unia definição completa dessa função pode ser observada na Seção 4.2.4). 

• Raiz corresponde ao conjunto formado somente pelo estado raiz de um hyperchart esten-
dido. Esse estado é responsável por encapsular toda base de ligações a que um hyperchart 

estendido se refere. Dessa forma, o conjunto Raiz é tal que: {Raiz Ç S 1 s E Raiz ++ 

(VaES—*. p(a))}. 

• Base_Lig : Raiz -+ Tipo corresponde à função que associa à raiz de um hyperchart 

estendido, ou seja, à base de ligações, um tipo que pode ser pública ou privada. 

Onde Tipo = {pública, privada} corresponde ao conjunto de tipos possíveis de bases de 

ligações. 

• Autorizacao : Raiz -~ Inf o corresponde à função que associa às bases de ligações 

privadas uma senha de acesso (uma definição completa dessa função pode ser observada 

na Seção 4.4). 
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• Aplicativos C Info x Info corresponde ao conjunto de aplicativos responsáveis pela 

apresentação dos documentos de uma aplicação hipermídia. Esses aplicativos são da for-

ma (identificador, descrição) 1 identificador € Info, descrição E Info (uma definição 

completa desse conjunto pode ser observada na Seção 4.7). 

• Visualizacao (Doc\{d0 }) -~ Aplicativos corresponde à função que associa a cada 

documento presente no conjunto de documentos um aplicativo responsável por apresentá-

lo. 

• L, onde (L E N), corresponde ao nível de visibilidade de uma aplicação hipermídia 

exatamente como definido pelos modelos HIvIBS e XHMBS. O autor da aplicação hiper-

mídia pode utilizar o valor de L para definir a profundidade da hierarquia na estrutura 

especificada pelo hyperchart estendido subjacente a ser apresentada durante a navegação. 

• Lista _Desi: Ancoras _Fonte —+ 2- corresponde à função que define o conjunto de 

âncoras destino de uma determinada âncora fonte (uma definição completa dessa função 

pode ser observada na Seção 4.8.2 - Mensagem Seguir_Ligacao). 

• Lista_Anc Doe —+ 2A corresponde à função que define o conjunto de âncoras de 

um determinado documento (uma definição completa dessa função pode ser observada 

na Seção 4.8.2 - Mensagem Envia—Lista—Ancoras). 

• Doe—Tipo : (Doc\{d0}) —+ Tipo_Midia corresponde à função que associa a cada 

documento de uma aplicação hipermídia um tipo, de acordo com o conteúdo dessa. 

Onde Tipo_Midia = {texto, gráfico, áudio, vídeo, imagem} corresponde ao conjunto 

dos tipos possíveis de mídia que podem estar associados aos documentos do OXHMBS. 

• Doc_Localizacao : (Doc\{d0 }) >- Info corresponde à função  que associa a cada 

documento de uma aplicação hipermídia (com exceção do documento nulo d0) uma des-

crição de sua localização física. 

• Ane._Loca1izaao : (Anc\{a0 }) >- Info corresponde à função3 que associa a cada 

âncora (com exceção da âncora nula a0) uma descrição de sua localização física. 

5.3 Semântica de Navegação do modelo OXHMBS 

Uma vez apresentadas as novas características do modelo OXHMBS, também é necessário de- 

finir a sua semântica de navegação. Dessa forma, nesta Seção são apresentadas as modificações 

2A cardini (idade dessa função é um para um (1: 1), porque um documento só pode ter uma localização física 
e sua localização física refere-se a um único documento. 

3A cardinalidade dessa função é um para um (1 : 1), porque uma âncora só pode ter uma localização física e 
sua localização física refere-se a uma única âncora. 
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realizadas na semântica de navegação do modelo XHMBS que suportam as definições apresen-
tadas pelo OXHMBS. 

A diferença básica entre a semântica de navegação dos dois modelos é o uso de Hypercharts 

pelo XIHMBS e o uso de Hypercharts Estendido pelo OXHMBS como técnica de especificação 

subjacente ao modelo. A idéia central de que as informações são apresentadas conforme as con-

figurações assumidas pela técnica subjacente (neste caso, um hyperchart estendido) permanece 

inalterada. Porém, a forma com que as informações associadas a um hyperchart estendido são 

apresentadas foi essencialmente modificada, uma vez que os canais de apresentação e distribui-

ção foram retirados do modelo e substituídos pela definição de um conjunto de mensagens da 

protocolo OHP (descritas na Seção 4.8). 

Dessa forma, as informações contidas nas aplicações especificadas através do modelo 

OXHMBS são apresentadas pelos aplicativos hipermídia habilitados através de trocas de men-

sagens definidas pelo protocolo OHP e especificadas no modelo OXHMBS, ou seja, a comuni-

cação entre os documentos e âncoras definidos em uma especificação OXHMBS e os aplicativos 

responsáveis por sua apresentação é realizada através de seqüências de mensagens. 

Deve-ser ressaltar que a utilização dessa nova abordagem possibilitou o suporte de funcio-

nalidades hipermídia a partir dos aplicativos integrados ao modelo (habilitando-os, dessa forma, 

a criar, remover e navegar ligações de uma especificação OXHMBS), uma vez que foram es-

pecificadas tanto as mensagem que são enviadas pelo modelo OXHMBS para os aplicativos 

hipermídia habilitados, quanto as mensagens enviadas pelos aplicativos hipermídia habilitados 

para esse. 

Assim como nos modelos HMBS e XHIvIBS, a noção mais elementar da semântica de na-

vegação do OXHMBS é de visitar um documento, uma vez que a apresentação das informações 

contidas no conteúdo dos documentos de uma aplicação hipermídia é determinada unicamente 

pela decisão do leitor em seguir uma ligação pela ativação de uma âncora. Dessa forma, o con-

ceito convencional de navegação de aplicações hipermídia, satisfeito no I-IMBS e no XHMBS, 

também é satisfeito no OXHMBS. 

Para a apresentação das informações de uma aplicação hipermídia, são realizadas trocas 

de mensagens entre o HSP que suporta o modelo e os aplicativos integrados a esse. Vários 

documentos podem ser exibidos concorrentemente. O conjunto de documentos exibidos durante 

um determinado momento da navegação define uma "configuração de contexto corrente de uma 
aplicação hipermídia (CC)". 

A configuração de contexto corrente (CC) é formada pelos documentos associados aos es-

tados da configuração de estados corrente do hyperchart estendido, além dos documentos que 

satisfazem o nível de visibilidade L especificado pelo autor da aplicação hipermídia. No tra-

balho de (Turine, 1998) são apresentadas as implicações semânticas que o nível de visibilidade 
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L impõe sobre uma configuração de contexto qualquer. Essas implicações são herdadas pelo 

modelo OXHMBS. 

Com base na semântica operacional de Hypercharts Estendido, que é descrita em termos da 

semântica operacional de Statecharts, a semântica de navegação de uma aplicação hipermídia 

definida pelo modelo OXHMBS é interpretada da seguinte maneira: 

Quando o leitor seleciona uma âncora fonte de um documento sendo apresentado por algum 

aplicativo, através do envio da mensagem Seguir_Ligacao, o HSP realiza as seguintes ações: 

1. Identifica o conjunto de âncoras destino da âncora fonte selecionada (através da função 

Lista_Dest) e apresenta-as aos leitores para que esses decidam por qual destino desejam 

navegar (resposta da mensagem Segtir_Ligacao). 

2. Identifica a transição (ligação abstraída) que associa as âncoras, fonte e destino, selecio-

nadas pelo leitor (através das funções Anc_Font e Aric_Dest) e gera o evento associado 

a essa transição`. Dessa forma, a transição que associa as âncoras selecionadas (fonte e 

destino) é disparada. 

3. Ativa todos os estados que fazem parte do conjunto destino da transição disparada, geran-

do a próxima configuração de estados e desabilitando a configuração atual. Em seguida, 

remove da apresentação todas as "janelas lógicas" associadas aos documentos correspon-

dentes aos estados da configuração atual e seus estados ancestrais, segundo o nível de vi-

sibilidade L. Essa ação é realizada através do envio da mensagem Fecha—Canal—Ativo 

para os aplicativos que estavam apresentando os documentos da configuração de estados 

atual. 

4. Define a nova configuração de contexto da aplicação hipermídia como sendo formada 

pelos documentos associados aos estados da nova configuração de estados, além dos do-

cumentos que obedecem ao escopo estabelecido pelo nível de visibilidade L definido 

pelo autor. Em seguida, através do envio da seqüência de mensagens: Esta—Aberto, 

Apresenta _Documento, Envia—Lista—Ancoras, Apresenta_Selecao5  para cada um 

dos aplicativos responsáveis pela apresentação de cada 'um dos documentos da nova con-

figuração de estados, tais documentos (e âncoras contextualizadas nesses) são apresenta-

dos. 

4Deve-se observar que para transições bidirecionais, globais e locais, somente as transições básicas associadas 
a essas (ou seja, a representação com transições básicas equivalente a essas) têm sua semântica descrita e, dessa 
forma, podem ser disparadas. Os disparos das tiansições básicas corresponderão semanticamente a disparos das 
transições bidirecionais, globais e locais a que essas se referem. 

5Para cada documento, o número de vezes que essa mensagem será enviada depende do número de âncoras 
contextualizadas nesse, sendo que, é enviada uma mensagem para cada âncora. 
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É importante ressaltar que foi especificado no modelo OXHMBS um conjunto de mensagens 

do protocolo OHP, mais amplo do que as mensagens identificadas nesta Seção, necessárias para 

o estabelecimento de qualquer tipo de comunicação que ocorra entre o modelo OXHMBS e 

os aplicativos integrados a esse, e necessárias para oferecer suporte ao compartilhamento de 

documentos por um grupo de leitores. 

5.4 Exemplo de Especificação OXHMBS 

Para um melhor entendimento do modelo OXHMBS e como exercício de validação do mesmo, 

nesta Seção é apresentado o uso do OXHMBS para a especificação de um exemplo real de uma 

aplicação em sistema hipermídia aberto. 

A aplicação exemplo, apresentada a seguir, foi previamente especificada no protótipo de 

Sistema Hipermídia Aberto Webvise e, dessa forma, sua especificação nesse também será apre-

sentada. 

Apesar do potencial do modelo OXHMBS (herdado dos modelos HMIBS e XHMBS) para 

suportar a especificação de decomposição hierárquica e paralelismo, no exemplo a seguir não 

abordamos tais características, somente procuramos demonstrar a capacidade de especificação 

do OXHMBS em termos dos requisitos destacados como relevantes para as aplicações em sis-

temas hipermídia abertos, Exemplos que abordem essas outras características do OXHMBS 

podem ser observados em (Paulo, 1997; Turine, 1998). 

5.4.1 Descrição do Exemplo 

O exemplo especificado consiste de uma aplicação típica de sistemas hipermídia abertos, que é 

composta por um conjunto de documentos em vários formatos  e por um conjunto de ligações 

sobre esses documentos. 

Essa aplicação especifica uru conjunto de material de um curso sobre Statecharts, no qual o 

"professo?' deseja manter todo seu material (mais precisamente, referências a ele), que envolve 

arquivos da WWW (html), arquivos texto (doe) e planilhas eletrônicas (xis), em uma Base de 

Especificações comum., e também deseja criar ligações nesse material (especificas, bidirecio-

nais, globais e locais) sem alterar o conteúdo desses documentos. 

Na Figura 5.1 é apresentada a interface da aplicação exemplo no Webvise, onde o conjunto 

de documentos dessa (nome e localização) pode ser observado à esquerda. À direita, de acordo 

com o documento selecionado (no exemplo em questão, "Introdução ao Diagrama de Transi-

ções de Estados"), pode ser observado o conjunto de ligações desse. O Webvise permite que 

6Ncsse exemplo apenas documentos dos formatos doc, si., e html foram utilizados por causa de limitações do 
~vise, que ainda é um protótipo de sistema hipermidia aberto. 
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algum documento seja selecionado como nó inicial (ou seja, o nó que inicializará a navegação). 

Nesse exemplo, foi selecionado o documento Statecharts no dia-a-dia (arquivo html) como 

nó inicial de navegação. 

Figura 5.1: Aplicação exemplo especificada no Webvise 

A seguir, para cada documento que compõe a aplicação exemplo, é apresentada uma Figura 

que mostra o conjunto de ligações desse, bem como uma identificação do tipo de cada ligação 

(Figuras 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6). Deve-se observar que para alguns documentos não é apresen-

tada nenhuma Figura, uma vez que referências a esses documentos foram inseridas na Base de 

Especificações, mas nenhuma ligação "de" ou "para" eles foi criada. 

É importante ressaltar que como as ligações globais e locais são computadas, suas âncoras 

lonte só são disponibilizadas durante a apresentação/navegação dos documentos e, dessa forma, 

não ficam visivelmente disponíveis na Base de Especificações. 

5.4.2 Representação em OXHMBS 

Para a especificação em OXHMBS do exemplo de aplicação em sistema hipermídia aberto 

descrito na Seção 5.4.1, inicialmente foi definido o hyperchart estendido da Figura 5.7 (ou seja, 

a base de ligações) relativo à estrutura da aplicação exemplo. 

É importante ressaltar que para o leitor (ou usuário) que encontra-se utilizando o OXHMBS 

como modelo de especificação, as transições pontilhadas não estarão visíveis. Esses poderão 

observar somente as transições em traço contínuo. As transições pontilhadas são importantes 

para a execução do hyperchart estendido (ou seja, para a semântica de navegação do modelo) 
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Figura 5.2: Ligações do Documento Introdução ao Diagrama de Transições de Estados 

Figura 5.3: Ligações do Documento Avaliação_Statecharts 

que especifica a aplicação exemplo, uma vez que serão essas transições que definirão a execução 

das transições globais, locais e bidirecionais definidas em um nível mais alto de abstração. 



Documento Slatectiar* (arquivo .do) Ligação do tipo e5pn'tifsa 	com âncora fonte igual a 

statec*tar 	presente no documento Statecharts rio dia-adia 
(arquivo html), e âncoras destino iguais a 	statecharta  

presente no documento em questão e 	HMN_1 (célula do 

Eucell), presente no documento 	Notas_Slatecharts (arquivo 

xis) 

(  henl REM 

wd 

Fe 

Fie 

ww 
Fila 

ww 
ww 

ww 

Auahaçâo_ 
-ç 	

Stat  

u 
Ccratrucao 

Nolas_S ias 

Cosnporte,r 

OTE: srddr 

8 Slech&ts 

& 	Estados. lia.  

hOp.//v.icnnc c.~. 

C \tex\tivaç5o_5ta 

C \iesdoATmed_Scarec 

htp //esww mnç scusp 

C \tearouV'olao_Siatectr 

tiuip //wnwsicmc sc USO 

htlp //www.icmc 00 USp 

tetp '/.ivwc sOrrio sc.usp 

rutp //wee,. OITIC 00 USO 

Io EcR I°o Nade, H* 

Coneir. Icciso 

L,os 

• 
• Statechartá 

• HMN_1 

Ci 	Là* IL 58 

álntiodocao \.te/ 

Avaç&n_ Fe 

° Tenes_SIM F4 

Slarectsils He 
1 Conenao \eW 

1'. 
Co'rcatam ww 
DTEss 	\AsI 

én •  Star,charts WW 

'Es1adoo.tia WuI 

00 USP 

C \ledos'Âueçâo_Sia 

C \ie,dos\Terent_Sl&ec 
L \lesdos\Starna'ts dor 

ivtp.//wsw..,cinc.oc um 

ltp:/)eAws caTvo.nc.Usp 

lilIp //vvvvx IT00SC liSO 

ivlp//w. CTwSC uup 

lartp.//w.wi ~sc USO 

Liril, 59 • 
e 
• HMN_1 

Irk 61 

O Âveteçâo 

O HMN_2 

_?J Cerent Lflç. ILeik 58 

EM Edill lede Nades ile 

JiLLi 
Co,ees*,: Ics.no 

Docu ento Notas_Stetechar (arquivo .xIs 

Ligação do tipo específica 	com âncora fonte igual a stecharts 
presente no documento Statecharts no dia-a-dia (arquivo html), e 
âncoras destino iguais O 58echarts presente no arquivo Statecharts 
(arquivo doc) e Id_1 (célula do Exceli), presente no documento em 
questão 

Ligação do t),no birifeciOriaí 	com âncora fonte8iestino igial a 
*vaIaço,presente no documento Avaiiaçâo_Slatecharts (arquivo doc), 
e âncora fonte/destino iguala H4_2 (célula do Exceli), presente no 
documento erro questão 

ç-., Ws'hvuse 1 1,,,  n1 

2 

5.4. EXEMPLO DE ESPECIFICAÇÃO OXI-IMBS 	 83 

Figura 5.4: Ligações do Documento Statecharts 

Figura 5.5: Ligações do Documento Notas—Statecharts 
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Figura 5.6: Ligações do Documento Statecharts no dia-a-dia 

De acordo com o hyperchart estendido especificado na Figura 5.7, foram identificados os se-
guintes elementos nos conjuntos do OXHMBS e as seguintes tuplas nas funções do OXHMBS: 

1. No conjunto Doe foram identificados os seguinte elementos: 

Doe = {d0, d1, d2, d3, d4, d5, d5, 117 , d8, d9, d10 }, onde: 

d0  = (idd09  0, 0, 0); 

d1  = (1, "Introdução ao Diagrama de Transições de Estados", c1, {DTE, Statecharts}); 

d2  = (2, "Avaliação Statecharts". e2 , {Prova, Statecharts}); 

d3  = (3, "Tïmed Statecharts", c3, {Temporal, Statecharts}); 

d4  = (4, "Statecharts", c4, {Técnica Formal, Máquina de Estados Finitos}); 

d5  = (5, "Construção do Diagrama de Transições de Estados", e1 , {DTE, Statecharts}). 

d = (6, "Notas_Statecharts", e6, {Notas, Avaliação, Statecharts}); 

d7  = (7, "Comportamento Dependente do Tempo", c7 , {Statecharts}); 

d8  = (8, "DTEs subdivididos", c8, {DTE, Statecharts, Refinamento}); 

d9  = (9, "Statecharts no dia-a-dia", cg , {Statecharts, Introdução}); 
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Legenda 
Correspondem às transições semânticamente equivalentes à transição 
global t9r(Avaliação, e ,, DTE) e que poderão ser disparadas caso o 
sistema esteja em seus estados de origem e o evento associado a elas 
ocorra. 

Correspondem às transições semânticamente equivalentes à transição local 
t11  =(DTE, e11  Statecharts_web) e que poderão ser disparadas caso o 
sistema esteja em seus estados de origem e o evento associado a elas 
ocorra. 

Correspondem às transições semânticamente equivalentes à transição 
bidirecional tbl  (Avaliação, e 1, Notas) e que poderão ser disparadas caso o 
sistema esteja em seus estados de origem e o evento associado a elas 
ocorra. 
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Figura 5.7: Especificação da aplicação exemplo no Modelo OXI-IMBS 

d10  = (10. "Estados, transições, eventos e ações", e10 , {Statecharts}). 

2. Com  base na função M foram identificadas as tuplas apresentadas na Tabela 5.1. 



Estado do hypercharts estendido Documento 
Curso 
DTE 
Avaliação 
Statecharts texto 
Notas 
Statecharts web 

d0  
d1  
d2  
d4  
d6  

Documento Tipo do Documento 
d1 	 texto (html) 
d2 	 texto (.doc) 
d3 	 texto (.doc) 
d4 	 texto (.doc) 
d5 	 texto (.html) 
4 
	

texto (.xsl) 
d7 	 texto (.html) 
d8 	 texto (.html) 
d9 	 texto (.html) 
d10 	 texto (.html) 
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Tabela 5.1: Tuplas identificadas pela função  -M 

3. Com  base na função Doe—Tipo foram identificadas as tuplas apresentadas na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2:  Tuplas identificadas pela função Doc_Tipo 

4. Com  base na função Docjocalizacao foram identificadas as tuplas apresentadas na Ta-

bela 5.3. 

Tabela 5.3: Tuplas identificadas pela função Doc_Loex1izwxw 

Documento 
	

Localização Física do Documento 
d1 	http://www.icmc.sc.usp.br/curso.html  
d2 	c:/textos/Avaliação_Statecharts.doc 
d3 	c:/textos/7imed_Statecharts.doc 
d4 	c:/textos/Statecharts. doe 
d5 	http://www.icmc.sc.usp.br/curso/constr-uçãoDTE.html  
d6 	c:/textos/NotasStatecharts xis 
d7 	http://www.icrnc.sc.usp.br/curso/tempo.htrnl  
d8 	http://www.icmc.sc.usp.br/curso/subdivididos.html  
d9 	http://www.icmc.sc.usp.br/curso/curso.html  
d10 	http://www.icmc.sc.usp.br/curso/conceitoDTE.html  

5. No conjunto Aplicativos foram identificados os seguintes elementos: 



Documento 
d1  
d2  
d3  
d4  
d5  
d5  
d7  
d8  
d9  
d10  

Aplicativo 
aplicativo3  
aplicativo1  
aplicatívoi 
apiicativoj 
aplicativ03  
aphcativo2 
aphcativo3 
apli cativO3 
aplicativ 03 
aplieativ03  
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Aplicativos = {aplicativoi , aplicativ02, aplicativ03 }, onde: 

aplicativo1  = (Microsoft Word, Editor de Texto); 

aplicativ02  = (Microsoft Excel, Planilha Eletrônica); 

apiicatzv03  = (hiternet Explorer, Browser). 

6. Com  base na função Visuaiizacao foram identificadas as tuplas apresentadas na Tabe-

la 5.4. 

Tabela 5.4: Tuplas identificadas pela função Visualizacao 

7. O nível de visibilidade L dessa aplicação exemplo é O. Dessa forma, serão exibidos 

durante a navegação todos os documentos associados aos estados atômicos que estiverem 

ativos na configuração de estados válida. 

8. No conjunto Raiz foi identificado o seguinte elemento: 

Raiz = {Curso} 

9. Com base na função Bas..Lig foi identificada a tupla apresentada na Tabela 5.5. 

Tabela 5.5:  Tupla identificada pela função  Base_Lig 

Base de Ligações Tipo 
Curso 	pública 

10. Com base na função Autorizacao foi identificada a tupla apresentada na Tabela 5.6. 

Tabela 5.6: Tupla identificada pela função  Autorizacao 

Base de Ligações Senha 
0l Curso 



Ancora Documento que a contextuallza 
a0 
	 d0  

anel 
	

d1  

anc2 
	

d2  
anc3  
anc4 
	 d4  

anc5 
	

d6  
anc6 
	 d2  

anc7 
	

d6  
anc8 
	

d9  
an 9 
	

d4  

anc10 
	 d6  

anc11 
	 d9  

anc12 
	

d1  
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11, No conjunto Anc foram identificados os seguintes elementos: 

Mc = {a0, anel , anc2, anc3 , anc4, anc5 , anc6 , anc7 , anc8 , ancs, ancio}, onde: 

a0  = ( da02  ø); 

anel  = (1 diagrama de transições de estados); 

anc2  = (2,DTE); 

anc3  = (3,DTE); 

anc4  = (4,DTE); 

anes = (5,DTE); 

anc6  = (6, Avaliação); 

anc7  = (7,HIMN_2); 

anc8  = (8,statecharts); 

anc9  = (9, Statecharts); 

anc10  = (1O,IIMNJ). 

anc11  = (11, Apresentação). 

(LflC12 = (12, Notação). 

12. Com  base na função Anc_Doc foram identificadas as tuplas apresentadas na Tabela 5.7. 

Tabela  5.7; Tuplas identificadas pela função Anc_Doc 

13. Com  base na função Anc_Localizacao foram identificadas as 

Tabela 5.8. 

tuplas7  apresentadas na 

   

Os valores definidos como Localização física das âncoras são hipotéticos, uma vez que esses dependem dos 
aplicativos responsáveis por apresentá-las. 
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Tabela 5.8: Tuplas identificadas pela função Anc_Localizacao 

Ancora Localização Física da Ancora 
anc1  i3i4 
anc2  0506 
anc3  1O09 
anc4  2324 
anc5  2728 
anc6  3334 
anc7  657 
anc8  093994 
anc9  0201 
anc10  6667 
anc11  7949 
anc12  172 3 

14. Com  base na função AncFont foram identificadas as tuplas apresentadas na Tabela 5.9. 

Tabela 5.9: Tuplas identificadas pela função AncFont 

Transição Ancora Fonte 
t1  =(Avaliação, ei, DTE) anc2  
t2  =(Statecharts_texto, e2, DTE) anc3  
t3  =(Statechartstexto, e3, DTE) anc4  
t4  =(Notas, e4, DTE) anc5  
t =(Avaliação, e5, Notas) anc6  

t6 	Notas, e6, Avaliação) ancr 
t7  =(Statecharts_web, e7, Statechartsjexto) anc5  
tg  =(Statecharts_web, e8, Notas) anc8  
t9  =(DTE, e9 Statecharts_web) ane12 

15. Com  base na função Anc_Dest foram identificadas as tuplas apresentadas na Tabela 5.10. 

Tabela 5.10: Tuplas identificadas pela função Anc_Dest 

Transição Ancora Fonte Ancora Destino 
ti =(Avaliação, ei DTE) anc2  anel  
t2  =(Statecharts_texto, e2, DTE) anc3  anc1  
t3  =(Statecharts_texto, e3, DTE) anc4  anc1  
t4  =(Notas, e4, D'TE) anc5  anc1  
t5  =(Avaliação, e5, Notas) anc6  anc7  
t6  =(Notas, e6, Avaliação) anc7  anr 
t7  =(Statecharts_web e7, Statecharts_texto) anc8  aric9  
t5 =(Statecharts_web e8, Notas) anc8  ancio  

t9  =(DTE, e9, Statecharts_web) anc12  anc11 



Transição Global 	Ancora Fonte Ancora Destino 
t91  =(Avaliação, e, DTE) 

	
anc2 	anel  

anc2  
anc3  
anc4  
anc5  
anc6  
anc7  
anc8  
anc12  

{anel } 
{anel } 
{anel } 
{anel } 
{ aric7 } 
{anc6 } 

{anc9, ancl0} 
{ancll} 

Ancora Fonte Ancoras Destino 
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16. Com  base na função Bidirecional foi identificada a tupla apresentada na Tabela 5.11. 

Tabela 5.11: Tupla identificada pela função Bidirecional 
Transição Bidirecional Ancora Fonte\Destino Ancora Fonte\Destino 

41 =(Avaliação,ebl , Notas) anc6  anc7  

17. Com  base na função Global foi identificada a tupla apresentada na Tabela 5.12. 

Tabela 5.12: Tupla identificada pela função Global 

18. Com  base na função Local foi identificada a tupla apresentada na Tabela 5.13. 

Tabela 5.13: Tupla identificada pela função Local 
Transição Local 
	

Ancora Fonte Ancora Destino 
t11  =(DTE, eu,  Statecharts_web) 	anc12 	anc11  

19. Com  base na função Lista_Dest foram identificadas as tuplas apresentadas na Tabe-

la 5.14, 

Tabela 5.14: Tuplas identificadas pela função Lísta_Dest 

20. Com  base na função Lista_Anc foram identificadas as tuplas apresentadas na Tabe-

la 5.15. 

Também é necessário exemplificar a semântica de navegação do OXHMBS para a apli-

cação exemplo através da especificação da seqüência de mensagens necessárias para a 
apresentação dos documentos dessa aplicação exemplo, e da especificação da seqüência 

de mensagens necessárias para a navegação das âncoras dessa. Obviamente, os documen-
tos 43 , d5 , d7, d8 e d10  não poderão ser apresentados durante a execução do hyperchart 
estendido, uma vez que não estão associados a estados desse. 
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Tabela 5.15: Tuplas identificadas pela função Li.sa_Anc 
Documento 	Ancoras 

d0 	 {} 
d1 	{anel , anc12 } 
d2 	{anc2, anc6 } 
d3  
d4 
	

{ anc3, anc4, ancg } 
d5 	 {} 
d6 	{ anc5, anc7, anelo } 
d7 	 {} 
d8 
	

{} 
d9 	 { ancg, ancu} 
d10 	 {} 

Considerando que o estado DTE faça parte cia configuração de contexto corrente do 
hyperchart estendido e, dessa forma, o documento d1  associado a esse deve ser apresenta-

do. Um HSP que suporte o modelo deve enviar as seguintes mensagens para o aplicativo 

responsável pela apresentação de d1: 

Esta_Aberto(Internet Explorer, http: //www. icmc . sc . usp .br/curso. html). 

Apresenta_Documeno(Internet Explorer, http;//www.icmc.sc.usp.br/ 

curso. html, preto). 

Envia_Lista_Ancoras(Internet Explorer, http://www.icmc.sc.usp.br/ 

curso. html,1, 1314, 017V3). 

Para cada uma das âncoras (nesse caso, Ij1314 e #1723) enviadas na lista de âncoras da 

mensagem anterior, deve ser enviada unia mensagem: 

Apresenta_Selecao(Internet Explorerhttp: / /www. icmc . sc  . usp .br/ curso. 

htm1,1314, azul); 

Apresenta_Selecao(Internet Explorer,ht tp: //www. 1 cmc - s c . usp . br/ curso. 

html, tj1723, verde). 

Essa mensagem define como cada âncora de um determinado documento será destacada 

durante a apresentação desse. 

Considerando que o estado Avaliação faça parte da configuração de contexto corren-
te do hyperchart estendido e, dessa forma, o documento d2  associado a esse deve ser 

apresentado. Um HSP que suporte o modelo deve enviar as seguintes mensagens para o 

aplicativo responsável pela apresentação de d2: 

EsM_Aberto(Microsoft Word, c:/textoslAvaliação_Statecharts.doc). 
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Apresenta_Documento(Microsoft Word, c:/textoslAvaliação_Statecharts.doc, preto). 

Envia — Lista—Ancoras(Microsoft Word, c:/textoslAvaliação_Statecharts.doc,2, 405406, 

1133434). 

Para cada uma das âncoras (nesse caso, 405406 e 433434) enviadas na lista de âncoras da 

mensagem anterior, deve ser enviada uma mensagem: 

Apresenta_Selecao(Microsoft Word, c:/textoslAvaliação_Statecharts.doc, 4051106, ver-

de); 

Apresenta_Selecao(Microsoft Word, c:/textos/Avaliação_Statecharts.doc,433434, ver-

de). 

Considerando que o estado Statecharts_texto faça parte da configuração de contexto 

corrente do hyperchart estendido e, dessa forma, o documento d4  associado a esse deve 

ser apresentado. Um HSP que suporte o modelo deve enviar as seguintes mensagens para 

o aplicativo responsável pela apresentação de d4: 

Esta_Aberto(Microsoft Word, c:/textoslStatecharts.  doe). 

Apresenta—Documento (Microsoft Word, c:/textoslStatecha.rts.doc, preto). 

Envia—Lista—Ancoras (Microsoft Word, c:/textoslStatecharts.  doc,3, 1110409, 1123424, 
402401). 

Para cada uma das âncoras (nesse caso, 410409, 423424 e 4021101 ) enviadas na lista de 

âncoras da mensagem anterior, deve ser enviada uma mensagem: 

Apresenta Selecao(Microsoft Word, c:/textoslStatecharts.doc, 11101109, azul); 

Apresenta_Sei ecao(Microsoft Word, c:/textos/Statecharts.  doe, 423424,verde); 

Apresenta Selecao(Microsoft Word, c:/textos/Statecharts.doc, 402401 ,verde). 

Considerando que o estado Notas faça parte da configuração de contexto corrente do 

hyperchart estendido e, dessa forma, o documento d6  associado a esse deve ser apresenta-

do. Um HSP que suporte o modelo deve enviar as seguintes mensagens para o aplicativo 

responsável pela apresentação de 4: 

Esta_Aberto(Microsoft Excel, c:/textos/Notas_Statecharts.xls). 

Apresenta_Documento (Microsoft Excel, c:/textos/Notas_Statecharts  .xls, preto). 

Envia—Lista—Ancoras (Microsoft Excel, c:/textos/Notas_Statecharts.doc,3, 427428, 

456457, 466467). 
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Para cada uma das âncoras (nesse caso, 2728, #56057 e #6667) enviadas na lista de 

âncoras da mensagem anterior, deve ser enviada uma mensagem: 

Apresenta_Selecao(Microsoft Excel, c:/textos/Notas.....Statecharts.xls, 2728, amarelo); 

Apresenta_Seieeao(Microsoft Excel, c:/textos/Notas_Statecharts.xls, 5657,verde); 

Apresenta_Selecao(Microsoft Excel, c:/textos/Notas_Statecharts  .xls, tI66 67, azul). 

Considerando que o estado Statecharts_web faça parte da configuração de contexto cor-

rente do hyperchart estendido e, dessa forma, o documento d9  associada a esse deve ser 

apresentado. Um HSP que suporte o modelo deve enviar as seguintes mensagens para o 

aplicativo responsável pela apresentação de d9: 

Esta_Aberto(Internet Explorer, http://www.icmc.sc.usp.br/curso/  

curso. html). 

Apresenta_Documento(Internet Explorer, http: / /www.icmc.sc.usp.br/ 

curso/curso. html, preto). 

EnviaLisiaAncoras(Internet Explorer, http: / /www.icmc.sc.usp.br/ 

curso/curso . html, 1, 093A94,079#49). 

Para cada uma das âncoras (nesse caso, t9394 e j7949) enviadas na lista de âncoras da 

mensagem anterior, deve ser enviada uma mensagem: 

Apresenta Seiecao(Intemet Explorer, http: //www. icrnc . sc  .usp .br/curso/ 

curso. html ,9394, azul); 

Apresenta_Sei ecao(Internet Explorer, http: //www. icmc . sc  . usp .br/curso/ 

curso. html,7949, verde). 

Para exemplificar a navegação de uma âncora, por exemplo anc3, consideremos que o 

sistema encontra-se no estado Statecharts_texto, ou seja, apresentando o documento d4  

que contextualiza anc3. 

Caso o leitor selecione a âncora fonte anc3, o aplicativo responsável pela apresentação 
de d4  envia a mensagem: Seguir_ligacao (amiotto@icmc.sc.usp.br, Microsoft Word, 

c:/textos/Statecharts.doc, 1009) ao HSP que suporta o modelo e tem como respos-

ta um conjunto de âncoras destino da âncora fonte selecionada (juntamente com uma 

descrição da localização física dos documentos que as contextualizam e dos aplicativos 

que são responsáveis pela apresentação dessas). Nesse exemplo, a resposta da mensa-

gem Seguir_Ligacao seria: (Internet Explorer, http: / /www. ±cmc . sc . usp br/ 

curso. html, 41314). 
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Dessa forma, o leitor seleciona a âncora destino que deseja navegar; nesse exemplo, essa 

só pode ser anel , ou seja 1314 (Anc_Localizacao(anc1 ) = 1314). Em seguida, atra-

vês das funções Anc_Font e Anc_Dest (Anc_Font(t2) = anc3, Anc_D est (t2, anc3 ) = 

and) é identificada a transição t2  que associa as âncoras, fonte e destino, selecionadas. 

O evento e2  definido no rótulo de t2  é então gerado, a transição é disparada e o sistema 

passa a estar no estado DTE, ou seja, a nova configuração de estados tem como estado 

ativo DTE. Antes que o documento associado a DTE seja apresentado (as mensagens 

envolvidas na apresentação do documento associado a DTE já foram descritas anteri-

ormente), os estados da configuração de estados atual, nesse caso Statecharts_te.xto, 

são desativados e os documentos associados a esses que estavam sendo apresentados são 

retirados da apresentação através da mensagem Fecha—Canal—Ativo, no contexto desse 

exemplo Fecha_.Canal_Ativo(Microsoft Word). 

5.5 Análise de Especificações OXHMBS 

Nesta Seção são apresentados e discutidos alguns pontos importantes com relação a utilização 

do OXHMBS como técnica para especificação de aplicações em sistemas hipermídia abertos. 

5.5.1 OXHMBS e os requisitos das aplicações em sistemas hiper-

mídia abertos 

Com base nas discussões apresentadas ao longo do capítulo 4, na Tabela 5.16 é apresentada 

uma análise de como o OXHMBS se comporta frente aos requisitos das aplicações em sistemas 

hipermídia abertos. 

Tabela 5.16: OXHMBS e os requisitos das aplicações em sistemas 

hipermídia abertos 

Requisito Satisfeito 	pelo 

OXHMBS 

Observação 

Documentos relacionados Sim São suportadas no modelo OXHMBS ligações es- 

de diversas formas pecíficas, bidirecionais, globais e locais. 	Somente 

ligações dinâmicas ou computadas não são suporta-

das diretamente na notação do modelo, uma vez que 

estão relacionadas com a implementação de um me-

canismo de busca por um HSP que suporte o mode-

lo. 

continua na próxima página 
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Tabela 5.16: OXHMBS e os requisitos das aplicações em sistemas 

hiperrnidia abertos (continuação) 

Requisito Satisfeito 	pelo 

OXIIMBS 

Observação 

Ligações em termos da 

semântica da informação 

Não O OXHMBS não suporta esse requisito diretamente 

em sua notação, porém através do uso do título dos 

documentos e de palavras-chave associadas a esses, 

é possível estabelecer um cenário no qual recupera-

ção baseada na semântica da informação possa ocor-

rer. Esse requisito também é dependente da imple-

mentação de um mecanismo de busca adequado por 

um NSP que suporte o modelo. 

Bases de ligações públi- 

cas e privadas 

Sim Através da definição do conjunto Raiz e das fim-

ções Base_Lig e Atitorizacao o OXHMBS permi-

te a especificação de bases de ligações públicas e 

privadas. 

Separação entre estrutura 

e conteúdo da informação 

Sim A existência de conjuntos distintos para documentos 

e para âncoras e também o uso de funções distintas 

para relacionar documentos a estados, âncoras a do-

cumentos, transições a âncoras fonte, âncoras fonte 

a âncoras destino e âncoras a suas localizações fisi-

cas, faz com que toda a estrutura de uma aplicação 

hipermídia esteja em um nível diferente daquele em 

que se encontram as porções de conteúdo da infor-

mação. 

Ligações "de" e "para" in- 

formações read-only 

Sim Como no OXHMBS toda a estrutura de uma apli-

cação hipermídia encontra-se em um nível diferente 

daquele em que se encontram as porções de conteú-

do da informação, quando uma ligação é criada em 

um documento (read-only) no qual não se tem per-

missão de escrita, nenhuma alteração é feita no con-

teúdo desse (nem poderia, uma vez que não é pos-

sível realizar operações de escrita em documentos 

read-only). 

continua na próxima página 
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Tabela 5.16: OXI-fMBS e os requisitos das aplicações em sistemas 
hipermidia abertos (continuação) 

Requisito Satisfeito 	pelo 
OXHMBS 

Observação 

Documentos em diferen- 
tes formatos 

Sim Através 	da 	definição 	de 	um 	conjunto 	de 

Aplicativos, 	da função Visualizacao, 	e co- 

mo conseqüência do suporte à separação entre o 

conteúdo e a estrutura da informação, é possível 

especificar no OXHMBS documentos em diferentes 

tipos de formatos. 

Comunicação, 	distribui- 

ção e cooperação 
Sim Através da especificação de mensagens definidas no 

protocolo OH?. 

5.5.2 Utilização de uma abordagem formal - OXHMBS 

Segundo Turine (1998), a utilização de um modelo de especificação formal durante a definição 

do projeto estrutural e navegacional de uma aplicação hipermidia e, conseqüentemente de uma 

aplicação em sistema hipermídia aberto, pode conduzir a um aumento da qualidade' e conflabi-

lidade dessas. Nesse contexto, é possível realizar análises rigorosas na especificação dessas e, 

conseqüentemente em sua implementação em alguma linguagem de programação. Também é 

possível verificar a completitude de uma especificação e, ainda, verificar se urna implementação 

satisfaz aos requisitos de análise estabelecidos. 

Uma especificação formal pode ser analisada através do uso de operadores matemáticos, 

uma vez que argumentos de prova formal podem ser usados para testar e provar a consistência 

e a corretitude da sintaxe dessa. 

De acordo com Turine (1998), os formalismos Statecharts, técnica subjacente ao OXHMBS, 

e Redes de Petri possuem um comportamento semelhante no que diz respeito à análise de pro-

priedades dinâmicas para sistemas reativos. Dessa forma, Boaventura (1992) e Masiero et ai. 

(1994) definiram para Statecharts algumas propriedades usadas para Redes de Petri, tais como 

alcançabilidade, reiniciabilidade, impasse, seqüência de disparos e uso de transições, que 

podem também ser aplicadas no domínio das aplicações em sistemas hipermidia abertos. A 

maioria dessas propriedades é verificada em Statecharts utilizando técnicas de análise do espa-

ço de estados e, em especial, tais técnicas são derivadas a partir da árvore de alcançabilidade, 

uma estrutura que representa as possíveis configurações de estado alcançáveis durante a sua 

execução. 

Qualidade, nesse caso, está sendo usada como sinônimo de adequação ao uso (Turine, 1998). 
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A partir da geração da árvore de alcançabilidade de uma especificação OXHMBS (isso 

só é possível, porque essa tem seu hyperchart estendido convertido em nível semântico em 

um statechart equivalente), análises, como a das propriedades destacadas acima, podem ser 

realizadas em tempo de autoria para validar essa, permitindo ao autor detectar anomalias. Tal 

abordagem é interessante, principalmente em documentos que crescem sem uma organização 

cuidadosa como os disponíveis nas páginas da WWW. 

No contexto das aplicações hipermídia e, conseqüentemente das aplicações em sistemas hi-

permidia abertos, através da propriedade alcançabilidade, é possível identificar a existência de 

documentos de uma aplicação que não são alcançáveis durante a navegação; através da propri-

edade rei niciabilidade, é possível verificar se uma aplicação é reiniciável, ou seja, se para toda 

configuração de contexto "CC", alcançada a partir de "CC0", existe uma seqüência de âncoras 

que permite retornar a configuração inicial "CC0"; através da propriedade Impasse, é possível 

detectar situações de deadiock na aplicação hipermídia. A ausência de deadiock garante que o 

leitor, durante a navegação, nunca atingirá um documento, no qual possa permanecer por um 

tempo indefinido. Essa situação ocorre quando, por exemplo, o leitor visita um documento ter-

minal, ou seja, um documento que não tem âncoras a serem ativadas; através da propriedade 

seqüência de disparos ou seqüência de âncoras, pode-se analisar as possíveis seqüências de 

ativação de âncoras a partir do documento inicial, ou seja, as relações de ordem temporal entre 

os documentos visitados; através da propriedade vivacidade das ligações ou uso das transi-

ções, é possível identificar se existem transições especificadas no statechart que nunca disparam, 

ou seja, se existem ligações na aplicação hipermídia que não podem ser ativadas pelo leitor. 

Deve-se destacar que na aplicação exemplo especificada em OXHMBS (Seção 5.4) todas 

as propriedades descritas acima são satisfeitas. 

Um estudo mais detalhado sobre a análise de propriedades de aplicações hipermídia, es-

pecificadas por meio de modelos baseados em Statecharts, a partir da geração de árvores de 

alcançabilidade pode ser observado em (Turine, 1998). 

A possibilidade de uso das propriedades destacadas acima, para a análise de especificações 

OXHMBS, enriquece o modelo e permite a especificação de aplicações em sistemas hipermídia 

abertos mais confiáveis e consistentes. 

Finalmente, neste trabalho não é desconsiderado o esforço requerido para lidar com a com-

plexidade inerente a uma especificação formal. Contudo, com a utilização do modelo para 

construção do exemplo apresentado na Seção 5.4 pode-se reforçar a opinião de que a mode-

lagem formal e o desenvolvimento convencional de aplicações hipermídia são processos que 

devem ser realizados de forma complementar e paralela. 

Essa abordagem pode ser observada no trabalho de (Carvalho, 1998; Carvalho et ai., 1999) 

onde foi definida a metodologia de projeto para hiperdocumentos HMBS/M que inclue o mode-

lo formal HMBS para a especificação da estrutura navegacional de uma aplicação hipermídia. 
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5.6 Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentado o modelo OXHMBS, com suas novas características, as quais 

aumentam seu poder de especificação com relação ao XHMBS. As principais extensões reali-
zadas estão relacionadas com o suporte à. especificação de aplicações em sistemas hipermídia 

abertos, uma evolução no conjunto de aplicações suportadas pelo XHMBS. 

Uma das principais diferenças entre os modelos OX}iMBS e XHMBS, é a substituição de 

Hypercharts por Hypercharts Estendido como técnica subjacente. Além disso, foram realiza-

das extensões no próprio modelo como, a definição de novas funções, tais como AncDoc, 

Anc_Font, Anc_Dest, e a redefinição de alguns conjuntos, como é o caso de Doe e Anc. A 
semântica de navegação do XHMBS, baseada em canais de apresentação Pchannels e comu-
nicação Cchannels, também foi modificada, através da substituição desses, pela especificação 

de um conjunto de mensagens do protocolo OHP. Essas características foram apresentadas nas 

Seções 5.2 e 5.3 deste capítulo. 

Na Seção 5.4, foi apresentado, como exercício de validação, um exemplo de uma aplicação 

em sistema hipermídia aberto real especificada no sistema protótipo Webvise e no OXHMBS. 

Finalmente, na Seção 5.5 o modelo proposto foi confrontado com os requisitos das aplica-

ções em sistemas hipermídia abertos, e pode-se observar que sua satisfação em relação a esses 

é praticamente completa. Também foi apresentada uma discussão sobre o uso das característi-

cas inerentes às técnicas formais como ferramenta para construção de aplicações em sistemas 

hipermídia abertos mais consistentes e confláveis. 

No próximo capítulo serão apresentadas as conclusões deste trabalho, em termos de contri-

buições destacadas e sugestões de trabalhos futuros. 



Conclusões 

Este trabalho apresenta o modelo OXHMBS, uma extensão do modelo XHMBS, que tem como 

principal característica a capacidade de especificação de aplicações em sistemas hipermídia 

abertos. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo realizar uma evolução no domínio das 

aplicações suportadas pelo modelo XHMBS (Paulo, 1997). 

As extensões propostas ao modelo XHMBS, pelo OXHMBS, podem ser classificadas em 

dois níveis: relativo à técnica Hypercharts que foi substituída por Hypercharts Estendido, e 

relativo ao próprio modelo. 

No contexto das, extensões realizadas em Hypercharts, o objetivo foi a definição de uma 

técnica de "alto nível", cuja semântica pudesse ser descrita por um statecharts, facilitando a es-

pecificação de alguns recursos muito encontrados nas aplicações em sistemas hipermídia aber-

tos, tais como a definição de ligações bidirecionais, globais e locais e a definição de bases de 

ligações públicas e privadas. 

No contexto das extensões realizadas ao modelo XHMBS, foram redefinidos alguns con-

juntos originais desse (Anc e Doe), e também foram definidas funções adicionais necessárias à 

adequação do modelo às novas características definidas em Hypercharts Estendido, e aos requi-

sitos das aplicações em sistema hipermídia abertos. 

Uma modificação de grande impacto foi realizada na semântica de navegação do XHMBS, 

de forma que os canais de apresentação (Pchannels) e de comunicação (Cchannels) foram subs-

tituídos pela especificação de um subconjunto de mensagens do protocolo OHP. Essa modifi-

cação foi de extrema importância para o modelo OXHMBS, pois a utili7'ção dessa nova abor- 
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dagem possibilitou o suporte de funcionalidades hipermídia a partir dos aplicativos integrados 

ao modelo (habilitado-os, dessa forma, a criar, remover e navegar ligações de uma especifica-

ção OXHMBS), uma vez que foram especificadas tanto as mensagem que são enviadas pelo 

OXHMBS para os aplicativos hipermídia habilitados, quanto as mensagens enviadas pelos apli-

cativos hipermídia habilitados para esse. Essa característica é muito importante (chave) nos 

sistemas hipermídia abertos. 

Foram conduzidas algumas análise das especificações OXHMBS, primeiramente, 

confrontando-as com os requisitos das aplicações em sistemas hipermídia abertos, e depois 

identificando como é possível aplicar no domínio das aplicações em sistemas hipermídia aber-

tos propriedades definidas para a técnica formal subjacente ao modelo. 

Com o resultado da primeira análise, que foi extremamente positivo, pode-se observar que o 

modelo atende praticamente a todos os requisitos das aplicações em sistemas hipermídia abertos 

que haviam sido previamente propostos na Seção 2.2. 

Deve-se destacar que para viabilizar a utilização do modelo e para a realização de uma 

análise detalhada das especificações OXHMBS é necessária a criação de um ambiente de apoio 

ao modelo que suporte a autoria e navegação de aplicações especificadas nesse. A definição 

desse ambiente é uma pesquisa sugerida como trabalho futuro. 

Também é importante ressaltar que o OXHMBS não foi completamente validado, pois essa 

tarefa envolveria o planejamento e a realização de experimentos utilizando o modelo. Neste 

trabalho apenas foi realizado, como exercício de validação, a especificação em OXHMBS de 

um exemplo de urna aplicação em sistema hipermídia aberto real. A validação do modelo 

também é sugerida como trabalho futuro. 

6.1 	Contribuições deste Trabalho 

Pode-se destacar algumas contribuições deste trabalho: 

• Identificação de um conjunto de requisitos das aplicações em sistemas hipermídia abertos. 

• Verificação da adequação do modelo XHMBS em relação a especificação de cada um dos 

requisitos das aplicações em sistemas hipermídia abertos previamente identificados. 

• Proposição de extensões ao XHMBS, culminando no modelo OXFI1MBS, de forma a 

torná-lo adequado à especificação de aplicações em sistemas hipermídia abertos. 

o Definição da sintaxe e da semântica de navegação do modelo OXHMBS. 

• Publicação dos resultados da pesquisa: (Miotto et ai., 2001; Miotto e Fortes, 200 1a,b). 
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6.2 Sugestões de novas pesquisas 

A partir das propostas apresentadas nos capítulos anteriores pode-se vislumbrar uma variedade 

de possibilidades no que se refere a novas pesquisas nessa área. Dessa forma, pode-se destacar: 

• Definição de um ambiente de apoio ao OXHMBS, que suporte a autoria e navegação de 

aplicações especificadas nesse. 

Uma abordagem interessante seria a realização de extensões ao ambiente HySCharts (Hy-

permedia System based on stateCharts)(Turine, 1998), desenvolvido no ICMC-USP, que 

apóia a autoria e navegação de aplicações especificadas em HMBS. 

O HySCharts foi implementado como uma extensão do ambiente Statsim (Masiero et ai., 

1991) e, portanto, baseia-se em uma máquina de simulação de Statecharts. Dessa forma, 

o trabalho de extensão do ambiente HySCharts para que esse venha a apoiar o OXHMBS, 

deveria ser conduzido em duas frentes: a extensão do Statsim para a obtenção de uma 

máquina Hypercharts Estendido, e a extensão das características de autoria e navegação 

do próprio HySCharts para que esse suporte os recursos do OXHMBS. 

Este ambiente viabilizará o uso do modelo 03üHIvII3S bem como a realização de análises 

em suas especificações. 

• Planejamento e realização de experimentos para validação do modelo OXHMBS. 

• Investigação e adaptação de abordagens tradicionais de teste e validação de especificações 

statecharts, para sua aplicação no contexto do modelo OXHMBS, 

• Definição de operadores que permitam a realização de comparações e composições (tais 

como: junção e intersecção) de especificações OXHMBS. 
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