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3.1 - INTRODUÇÃO  

 Os sistemas hipertexto clássicos desenvolvidos nos anos 80 evoluíram de modo 

independente, de forma que cada fabricante construía seu mecanismo de hipertexto de acordo 

com seus próprios padrões. Essa independência fez com que os hiperdocumentos gerados por um 

sistema hipertexto não pudessem ser utilizados em outro sistema ou plataforma. Desse modo, 

padrões como o HyTime (Hypermedia/Time-Based Structuring Language) [New91, ISO92] têm 

sido desenvolvidos com o objetivo de permitir que hiperdocumentos possam ser descritos em 

termos de sua estrutura e conteúdo e assim, possam ser utilizados por quaisquer sistemas ou 

plataforma que utilizem o padrão.  

 A expansão da Internet e, conseqüentemente, da comunidade de usuários da World Wide 

Web (WWW), tem provocado um crescente interesse por aplicações hipermídia. Com isso, 

aumentou a importância dos padrões para intercâmbio e referência entre documentos hipermídia. 

 Este capítulo discute alguns padrões para estruturação e outros para intercâmbio de 

documentos hipermídia: SGML, HTML e HyTime para estruturação; MHEG, QuickTime, AVI e 

QuickTime para Windows para intercâmbio. 

 

3.2 - STANDARD GENERALIZED MARKUP LANGUAGE 

O padrão SGML [ISO86] foi proposto para permitir a definição de documentos de acordo 

com sua estrutura e conteúdo, independentemente de sua apresentação [Bro89]. É uma linguagem 

genérica para a descrição da estrutura lógica de documentos, permitindo a definição de linguagens 

específicas, sendo que essas últimas definem a estrutura hierárquica de um tipo de documento. 

Esse padrão tem flexibilidade para definir um conjunto ilimitado de linguagens específicas, por 

exemplo, uma para memorandos, uma para artigos, uma para livros, etc. [Her94]. Portanto, cada 

documento SGML está associado a uma linguagem específica que o define. Essa definição é feita 
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através da criação de um DTD (Document Type Definition). Desse modo, a linguagem definida 

em um DTD especifica uma classe de documentos, por exemplo, livro, jornal, revista, a qual é 

compartilhada por muitas instâncias de documentos. 

 

 
 O DTD define a estrutura lógica de um documento, que é descrita através de marcas 

padronizadas (markup). Essas marcas identificam o início e o fim de cada item lógico, chamado 

elemento SGML (figura 3.1), e permitem a especificação de seus atributos. É possível atribuir um 

identificador único a um elemento SGML, de forma que ele possa ser referenciado em qualquer 

ponto de um documento. Essa característica tem sido utilizada para a especificação de ligações 

hipertexto (links). 

 Depois que um documento SGML foi editado (figura 3.2), deve-se assegurar que sua 

marcação seja consistente, esteja livre de erros e seja interpretada corretamente. Todo sistema que 

utiliza o padrão SGML deve conter um programa que reconhece a marcação em documentos 

SGML. Esse programa é chamado de SGML parser. O SGML parser checa: 

• se o DTD de um documento segue o padrão SGML; 

• se a instância do documento está de acordo com o DTD. 

 Os parsers estão freqüentemente incluídos em um editor SGML (também podem ser 

independentes) e ajudam a prevenir erros e o mau uso de marcação.  
 
 

< TITLE >

</ TITLE >

Identificador genérico

 Documentos Estruturados
Start-tag do elemento TITLE

End-tag do elemento
TITLE

Delimitador de abertura do
end-tag

 Identificador genérico

Delimitador de fechamento do
end-tag

Conteúdo do elemento TITLE

Delimitador de fechamento
do start-tag

Delimitador de abertura do
start-tag

Figura 3.1 - Anatomia de um elemento [Her94].
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3.3 - HTML 

 O formato HTML (Hypertext Markup Language) [Ber94], amplamente utilizado para 

compor hiperdocumentos na WWW, é formalmente definido por um DTD SGML e, desse modo, 

define como um conjunto de elementos deve ser estruturado para compor um documento. Esse 

formato especifica, entre seus elementos, links hipertexto e inclusão de outras mídias, e seu 

formato é reconhecido pela maioria dos browsers existentes.  

 A maioria dos documentos existentes hoje na WWW não segue totalmente a definição 

DTD para HTML. Isso ocorre porque os browsers atualmente em uso na WWW processam 

documentos HTML com flexibilidade e sem utilizar todas as características de validação 

oferecidas por um SGML parser. Isso significa que os browsers em uso na WWW possuem um 

parser embutido, encarregado de reconhecer elementos HTML. Esse parser processa uma 

estrutura menos rígida que a definida pelo DTD HTML. 

 O formato HTML não usa os identificadores únicos SGML para referenciar porções do 

documento. Ele utiliza a notação URL (Universal Resource Lacator) para especificar a posição 

de documentos na WWW. Isto provê um modo comum e unificado de acesso a arquivos e 

informações através da WWW. Porém, a especificação HTML não satisfaz todos os requisitos 

necessários para atender a nova geração de documentos hipermídia integrados e abertos. O 

HyTime (seção 3.4) satisfaz muitos desses requisitos. Por isso, é interessante que os documentos 

HTML sejam adaptados para HyTime [Tri96]. 

 

<CHAP>
   <TITLE>Estruturação de Documento Hipermídia</TITLE>
      <SECT>
         <SUBT>ODA</SUBT>

    <PAR>O padrão ODA (Office Document Architecture)...
    ... </PAR>
    <PAR> ... </PAR>
    ...

       </SECT>
  </CHAP>

Figura 3.2 - Exemplo de um trecho de um documento SGML [Tri96].
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3.4 - HYPERMEDIA/TIME-BASED STRUCTURING LANGUAGE 

 O padrão HyTime (Hypermedia/Time-Based Structuring Language) [ISO92], que pode 

ser visto como uma extensão ou uma aplicação de SGML, é definido como um DTD e é usado 

para descrever a estrutura de documentos multimídia e hipermídia. Segundo Pimentel [Pim95], 

HyTime é uma metalinguagem para representação de ligações hipertexto (hyperlinks), bem como 

para o escalonamento e a sincronização de eventos no espaço e no tempo, fornecendo 

mecanismos e modelos para identificação, localização e ligação dos objetos de informação (texto, 

som, vídeo, etc.). 

 O HyTime é definido formalmente por um conjunto de regras, chamadas formas 

arquiteturais (Architectural Forms - AFs), que os projetistas de aplicações podem usar em seus 

DTDs. Cada forma arquitetural especifica como um elemento SGML pode ser definido em um 

DTD cujas instâncias (do DTD) contêm informações com relação a certos conceitos ou grupos de 

conceitos HyTime. Ele é estruturado como um conjunto de módulos que são adicionados a uma 

aplicação conforme o necessário. Os módulos HyTime são: Base Module, Measurement Module, 

Location Address Module, Hyperlinks Module, Scheduling Module e Rendition Module [Pim96]. 

Duas classes definidas no padrão - Minimal Hyperlinking  e Minimal Scheduling - 

fornecem suporte, respectivamente, para a especificação da estrutura necessária para 

hiperdocumentos e a especificação de elementos multimídia [Pim96]. A classe Minimal 

Hyperlinking, baseada no Hyperlinks Module e no Location Address Module, permite a definição 

de hiperdocumentos de estrutura elaborada. A classe Minimal Scheduling, baseada no Scheduling 

Module e no Measurement Module, através de suas AFs, permite a formalização da estrutura de 

documentos multimídia. 

Assim como o SGML possui o SGML parser, o HyTime possui o HyTime engine. Um 

HyTime engine interage com o SGML parser, reconhece as formas arquiteturais  HyTime e 

executa o processamento específico do HyTime. Esse processamento inclui a verificação de erros, 

a extração de atributos específicos de HyTime e a resolução de certos tipos de endereços. A 

informação gerada pelo HyTime engine é colocada à disposição da aplicação. O papel principal 

do HyTime engine é dar suporte à composição de informações hipermídia, inclusive resolução de 

links, endereçamento de objetos e a representação de sistemas de coordenadas [Buf94]. 



Estruturação e Intercâmbio Hipermídia 

 22

3.5 - MULTIMEDIA AND HYPERMEDIA INFORMATION CODING 
EXPERT GROUPS 
 

 O padrão MHEG é um modelo orientado a objetos para intercâmbio multimídia e 

hipermídia definido pela ISO. Esse padrão está relacionado com a composição de objetos de 

mídia baseados no tempo. A codificação desses objetos de mídia envolvidos na composição é 

definida por padrões como o ASN.1, por exemplo. O MHEG é uma forma de representação de 

mídia composta que dá suporte à interatividade e envio em tempo real através de uma rede de 

computadores. Existem vários padrões MHEG já definidos, sendo o mais recente  o MHEG-6. 

Este define a interface e o ambiente de execução de uma “virtual machine script engine” 

(implementada na linguagem JAVA) que executa no topo de um MHEG-5. O interesse aqui é o 

suporte à multimídia fornecido pelo padrão MHEG-5 [Jos95]. 

 O MHEG-5 foi desenvolvido para dar suporte à distribuição de aplicações multimídia em 

uma arquitetura cliente-servidor composta por plataformas de diferentes tipos, definindo uma 

representação final para intercâmbio entre as aplicações. Essas aplicações consistem basicamente 

em código declarativo, mas também é possível executar códigos procedurais [Jos95]. Aplicações 

MHEG-5 precisam ser criadas (authored) apenas uma vez e podem ser executadas em qualquer 

plataforma que dê suporte ao MHEG-5. 

 A principal função do MHEG-5 é definir a sintaxe e a semântica de um conjunto de classes 

de objetos, que podem ser usados para obter interoperabilidade de aplicações multimídia entre 

plataformas de recursos mínimos. As aplicações desenvolvidas devem ser armazenadas em um 

servidor e, à medida que porções da aplicação são requeridas, elas devem ser fornecidas ao 

cliente. É responsabilidade do cliente ter uma rotina que interprete as partes da aplicação, 

apresente a aplicação para o usuário e gerencie a interação local com o usuário [Jos95]. 

 Uma aplicação MHEG-5 é feita de cenas e objetos que são comuns a todas as cenas. Uma 

cena contém um grupo de objetos, chamados de ingredientes, que representam informações 

(imagens, sons, vídeos, etc.) juntamente com procedimentos localizados que são disparados por 

eventos (apertar um botão do mouse ativa um som, por exemplo). Pelo menos uma cena está 
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ativa em um dado momento. A navegação em uma aplicação é realizada através da transição entre 

cenas. 

 Um MHEG engine tem a habilidade de mostrar um objeto de vídeo em um sistema de 

coordenadas retangulares com um tamanho fixo, além de “tocar” objetos de áudio. Um 

dispositivo de entrada qualquer (mouse, por exemplo) pode ser usado para interagir com a 

aplicação através do MHEG engine [Jos95]. 

 

3.6 - QUICKTIME  

 O software QuickTime é uma extensão multimídia para o sistema operacional System 7 da 

Apple para computadores Macintosh. Ele provê capacidade para capturar, armazenar, controlar, 

sincronizar e exibir dados de mídia contínua. Vídeo digitalizado é introduzido como um tipo de 

dado padrão do sistema e admite um manuseio facilitado de outras mídias contínuas, como áudio 

e animação. 

 O tipo de dado básico do QuickTime é uma Apresentação (movie). Todos os tipos de 

dados de mídia contínua são armazenados em documentos do tipo movie. Informações de tempo 

(data de criação e de última modificação, duração, etc.) relacionadas à apresentação são também 

armazenadas no documento movie [App96]. 

 O QuickTime utiliza um modelo de Trilha (que é composta por átomos - figura 3.3) para 

armazenar temporariamente dados relacionados a uma apresentação (movie) (figura 3.4). Um 

movie pode conter uma ou mais trilhas. Uma trilha é uma seqüência de um certo tipo de mídia 

ordenada pelo tempo. As mídias são endereçadas utilizando uma lista editada, contendo os pontos 

finais de clips de mídia digital ou segmentos (figura  3.4) [App96]. 

Átomo deMovie

Átomo de Trilha

Átomo de Mídia

Header Mídia
Átomo de Referência Manual

Átomo de Informação de Mídia

Átomo de dados definidos pelo usuário

Figura 3.3 - Modelo abstrato de Átomo [App96].  
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A trilha representa um stream de apresentação (dados de vídeo ou de áudio) que flui em 

paralelo com todas as outras trilhas. Em cada trilha são armazenadas informações como criação e 

modificação de dados, duração, número da trilha, características especiais, lista de trilhas 

relacionadas, volume e tempo de start, padrão de playback e uma referência de dados para cada 

segmento de mídia. Um segmento de mídia é um conjunto de referências para dados de áudio e 

vídeo, incluindo informações de tempo, linguagem, display ou qualidade de som, tipo de dados de 

mídia e ponteiro de dados.  

 Todas as trilhas podem ser vistas e/ou ouvidas concorrentemente. As trilhas de uma 

apresentação são sempre sincronizadas. Visto que movies são documentos, eles podem também 

ser editados, em vez de apenas apresentados. Operações como cut, copy e paste são possíveis. 

 A arquitetura do QuickTime contém três componentes principais: 

• Movie Toolbox: oferece um conjunto de serviços que permite ao usuário incorporar 

movies nas aplicações. Essas aplicações podem manipular características de dados de 

áudio e vídeo. Dados movie podem ser incorporados e exportados com o sistema 

Clipboard e também podem ser editados dentro desse componente. 

• Image Compression Manager: provê uma interface comum para compressão e 

descompressão de dados, independente da implementação de Hard Disk, CD-ROM e 

Floppy. Ele oferece um serviço de diretório para selecionar o componente de 

compressão correto. Diferentes níveis de interface para as necessidades de diferentes 

Movie com várias trilhas

Trilhas com átomos de mídia

Mapeamento de
demídia para mídia física

Figura 3.4 - Componentes emQuickTime [App96].
.
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aplicações estão disponíveis. As técnicas de compressão são: um esquema proprietário 

de compressão de imagem, uma implementação JPEG e um compressor proprietário de 

dados de vídeo digitalizado. Um compressor de animação pode comprimir dados 

digitais nos modos lossy e lossless. Um compressor gráfico também está disponível.  

• Component Manager: provê um serviço de diretório relacionado aos componentes. É 

a interface entre a aplicação e os vários componentes do sistema. Protege os 

reveladores (fotográficos) da tarefa de negociar detalhes de interface com um hardware 

específico. Em um Component Manager são aplicados conceitos de orientação a 

objetos como: herança, classes, hierarquia, e assim por diante. Os componentes 

gerenciados por esse módulo são: clock, compressor e descompressor de imagem, 

controlador de movie, controlador de seqüência, canais de captura de seqüência e 

digitalizador de vídeo. 

 

3.7 - QUICKTIME PARA WINDOWS 

 O QuickTime para Windows é uma versão do software QuickTime desenvolvido pela 

Apple Computers para executar em máquinas Macintosh. Toda a estrutura do QuickTime para 

Windows é similar em muitos aspectos ao software Vídeo for Windows (seção 3.8). Existe um 

driver de interface de controle de mídia chamado MCIQTW.DRV, que é especificado na seção 

[mci] do arquivo SYSTEM.INI do Windows. A terminologia na documentação do QuickTime 

para Windows SDK (Software Development Kit) é algo diferente da terminologia de 

documentação do Vídeo for Windows, provavelmente refletindo a diferença de cultura entre a 

Microsoft e a Apple, bem como as diferenças na infra-estrutura do software [Mat94]. 

 O QuickTime para Windows é construído sobre um objeto conceitual conhecido como 

movie controller. Vários aspectos importantes do movie controller são claramente explicados na 

documentação do QuickTime, entre os mais importantes [Mat94]: 

• Movies podem somente ser executados usando um movie controller. 

• Não é possível criar um componente movie controller personalizado. 

• O movie controller é funcionalmente idêntico ao usado no ambiente QuickTime em um 

computador Macintosh. 
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 O software QuickTime segue fortemente o conceito de componente (component). Um 

componente é um objeto de software que age como uma extensão para o QuickTime para 

Windows. O QuickTime provê um framework de software conhecido como Component Manager, 

que provê serviços para classificar componentes por função. Componentes são tipicamente 

implementados como DLLs (Dynamic Link Library). Um componente típico pode ser um driver 

de descompressão de vídeo. O QuickTime para Windows não provê um hardware especializado 

para o gerenciamento de captura de vídeo em um PC [Mat94]. 

 O Component Manager classifica os componentes de acordo com os tipos de serviços 

fornecidos e de acordo com os níveis de serviço. O tipo do componente é identificado por um 

código de quatro caracteres. Todos os componentes de um dado tipo requerem suporte ao 

mesmo conjunto de funções da API (Aplication Program Interface) [Mat94].  

 Seqüências de vídeo sob QuickTime são chamadas de movies. Sob o Windows, um movie 

QuickTime é armazenado em um formato de arquivo padrão DOS com a extensão MOV. Para ser 

executado, um movie deve estar associado a um movie controller. Movies QuickTime podem ser 

executados sob o Windows, mas não podem ser editados ou gravados. O modelo de programação 

do QuickTime tem por objetivo isolar o programador de qualquer detalhe do formato atual dos 

dados dos movies armazenados. O QuickTime define o tempo de duração da execução de um 

movie em termos de dois valores: escala e taxa. A escala define o número de intervalos por 

segundo usados para tomada de tempo. A taxa é um multiplicador que define o quanto dessas 

unidades de tempo devem passar por segundo. O QuickTime mantém um escalonador interno que 

reserva porções de tempo para um movie que está ativo. Um movie ativo simplesmente significa 

que está pronto para ser executado. Para ser executado, um movie deve estar associado a um 

movie controller, que é a interface suprida pelo QuickTime para controlar movies [Mat94]. Um 

movie controller tem elementos de interface como: botões de início e de parada (start and stop), 

avanço rápido, recuo rápido, barras de rolagem, etc. 

 O QuickTime para Windows provê um desempenho relativamente bom para a execução de 

vídeo e uma interface relativamente simples de operar. A ferramenta QuickTime para Windows 

SDK (Software Develpment Kit) é suficiente para o desenvolvimento de aplicações que desejam 

incorporar um movie player ou um driver de descompressão de vídeo que utilize a interface 
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QuickTime do usuário, mas não provê suporte para criação e edição completas de vídeo. É 

razoável assumir que o subconjunto Windows do QuickTime foi implementado, primariamente, 

para desenvolvedores Macintosh que desejavam obter portabilidade (Macintosh-PC) em suas 

aplicações [Mat94]. 

 

3.8 - AVI 

 O formato de arquivo AVI (Audio-Video Interleaved) é o formato utilizado pelo software 

Vídeo for Windows (VfW), que é a extensão oficial de vídeo movente para Microsoft Windows. O 

VFW é um pacote de software que consiste de drivers com algoritmos instaláveis e um conjunto 

de ferramentas para captura e edição de áudio e vídeo.  

Apesar de um computador teoricamente poder executar áudio e vídeo simultaneamente a 

partir de dois arquivos separados, o tempo de seek muito longo das unidades de armazenamento 

de massa torna essa abordagem impraticável. Muito provavelmente a execução do áudio ou do 

vídeo irá ser interrompida ou a sincronização irá ser perdida durante o seek. Esse problema é 

resolvido intercalando (interleaving) o áudio e o vídeo em um único arquivo (ou stream de 

dados), como mostra a figura 3.5. O arquivo está dividido em blocos seqüenciais, com cada bloco 

contendo dados de áudio e vídeo correspondendo ao tempo de duração do bloco durante sua 

execução [Lut95].  
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Figura 3.5 - Stream de dados AVI [Lut95].  
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 Usualmente os blocos correspondem a um único frame de vídeo, sendo que cada bloco 

mantém um frame de vídeo com uma quantidade de áudio associada [Lut95].  

 Os serviços básicos de entrada e saída (E/S) de arquivos são similares aos usados em 

sistemas de arquivos na linguagem C. As aplicações devem abrir o arquivo para realizar operações 

de E/S como leitura, escrita, etc., e fechar o arquivo quando terminar. 

 Operações de E/S bufferizadas reduzem o número de acessos a dispositivos de 

armazenamento físico, como disco rígido e CD-ROM. Isto é importante porque durante as 

operações de E/S muito tempo é consumido esperando o dispositivo localizar e transferir as 

informações entre o dispositivo de armazenamento físico e a memória. Se uma aplicação está 

lendo ou escrevendo blocos de dados pequenos e numerosos, o dispositivo de armazenamento 

pode gastar muito tempo realizando seek para uma localização física na mídia para cada operação 

de leitura ou escrita. Uma aplicação pode ganhar desempenho substancial utilizando serviços de 

E/S bufferizados [Sim96]. 

 Serviços de E/S bufferizados utilizam um grande bloco de memória onde as aplicações 

lêem e escrevem dados. Um acesso a um dispositivo de armazenamento é somente realizado 

quando o buffer precisa ser preenchido com novas informações durante operações de leitura e 

escrita. Isso ocorre quando o buffer é totalmente preenchido por operações de escrita ou quando 

os dados requisitados não estão dentro do buffer durante uma operação de leitura [Sim96]. 

Um método geral para armazenamento e intercâmbio de dados multimídia é fornecido 

pelos arquivos RIFF (Resource Interchange File Format). Aplicações podem realizar acesso a 

arquivos RIFF usando serviços de E/S bufferizados e não bufferizados. Arquivos RIFF utilizam 

um código de quatro caracteres para identificar elementos de um arquivo. Os arquivos RIFF 

consistem em uma série de elementos organizados hierarquicamente, ou chunks. Um chunk é uma 

unidade lógica de dados, tal como um frame AVI ou uma seqüência de áudio. Os dois tipos de 

chunks básicos são RIFF e LIST [Sim96].  

 Em implementações recentes, arquivos AVI são armazenados como um arquivo RIFF 

(figura 3.6). Existem funções e macros AVI fornecidas especialmente para o processamento de 

E/S de arquivos AVI. Isso elimina a necessidade de usar funções de E/S multimídia de baixo nível 

[Sim96]. 
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3.9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Este capítulo abordou as questões da estruturação e do intercâmbio de documentos 

hipermídia, discutindo alguns dos padrões mais conhecidos. Este trabalho adota o formato HTML 

para hiperdocumentos, por este ser amplamente utilizado na WWW e possuir um formato 

reconhecido pela maioria dos browsers existentes.  

RIFF ‘AVI’
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Figura 3.6 - Arquivo RIFF AVI [Sim96].  
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O projeto suporta os padrões de intercâmbio AVI, QuickTime e QuickTime para 

Windows, que são padrões para intercâmbio de áudio e vídeo utilizados para a apresentação de 

vídeo em computadores.  

Sendo um padrão para o desenvolvimento de sistemas hipermídia, o MHEG é mais 

abrangente. Para sua utilização, o projeto deveria ser implementado seguindo as especificações 

MHEG. Por ser relativamente recente, não existem ferramentas amplamente disponíveis para 

desenvolvimento segundo o MHEG, e como a implementação de tais mecanismos (ou parte deles 

que atendam às necessidades do projeto) fogem aos objetivos deste trabalho, o padrão MHEG 

não é seguido.  

Apesar de não seguir o padrão MHEG, o projeto ainda é bastante flexível, já que suporta 

os formatos de vídeo mais utilizados atualmente (AVI, MOV e MPEG).  

 


