
SABi 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

INSTITUTO DE INFORMATICA 

CURSO DE POS GRADUACAO EM CIENCIA DA COMPUTACAO 

A MODELAGEM DE DOCUMENTOS 

ESTRUTURADOS MULTIMIDIA 

INTEGRANDO SISTEMAS DE 

HIPERTEXTOS E ODA/ODIF 

Por 

Celso Roberto Perez 

Dissertacao submetida como requisito parcial 

para a obteneao do grau de 

Mestre em Ciencia da Computacao 

Prof. Dr. Jose Valdeni de Lima 

Orientador 

Porto Alegre, janeiro 1994 



2 

CIP - CATALOGACAO NA PUBLICACAO 

Perez, Celso Roberto 

A modelagem de Documentos Estruturados Multitnidia 

integrando sistemas de hipertextos e ODA/ODIF / Celso 

Roberto Perez.- Porto Alegre: CPGCC da UFRGS, 1994. 

177 p. 

Dissertacao (mestrado)-Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Curso de Pos-Graduacao em Ciencia da 

Computacao, Porto Alegre, 1994. Orientador: De Lima, 

Jose Valdeni 

Dissertacao: Documentos Estruturados, Multimidia, Hiper-

documentos, Hipertextos, Modelos de Dados. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
Sistema de Biblioteca da UFRGS 

6340 

PEREZ, CELSO ROBERTO 

A MODELAGEM DE DOCUMENTOS 
ESTRUTURADOS MULTIMIDIA 
INTEGRANDO SISTEMAS DE 
681.32.072(043) 
P438M 

INF 
1994/60972-4 
1994/04/04 

t_FROS 
INsT:i uro° is INFORMAIVA 

BIBLIOTECA 



"A mis queridos abuelos, 

el Tata (in memorian) 

y la Nona." 

3 



4 

AGRADECIMENTOS 

Nao posso classificar sob nenhum criterio a ordem de mencao das 

pessoas a quem gostaria de agradecer, porem desejo expressar meu 

agradecimento em primeiro lugar a estrutura academica brasileira, que me 

aceitou atraves do curso de Pos-Graduacao em Ciencia da Computacao da 

UFRGS e pelo apoio financeiro do convenio PEC/PG da CAPES. 

Ao professor Jose Valdeni de Lima pela orientacao, compreensao, 

paciencia e amizade. 

A professora Lia G. Golendziner, pelas valiosas contribuicoes e 

sugestOes. 

Ao corpo docente e funcionarios do CPGCC, pela eficiencia e 

simpatia corn que sempre me atenderam. 

Aos meus colegas do CPGCC e amigos da Casa do Estudante, 

pela amizade e companheirismo, e que ajudaram a me sentir tao cOmodo neste 

pais. 

Aos meus pais, por serem maravilhosos e pela paz e apoio moral. 

A Teresa, minha grande inspiracao, pelas horas e esforcos 

dedicados, e pela constante companhia, sem a qual tudo teria sido mais dificil. 

Ao Sandi e Flavio, pela amizade e ajuda na conclusao deste 

trabalho. 

A Deus que me iluminou em todas as minhas decisOes, angnstias e 

momentos dificeis. 



5 

SUMARIO 

LISTA DE ABREVIATURAS 	 10 

LISTA DE FIGURAS 	 11 

LISTA DE TABELAS 	 13 

RESUMO 	 14 

ABSTRACT 	 16 

1 INTRODUCAO 	 18 

1.1 Motivacao 	 18 

1.2 Objetivos 	 21 

1.3 Organizacao do trabalho 	 22 

2 A GERENCIA DE DOCUMENTOS ESTRUTURADOS 

MULTIMIDIA 	 24 

2.1 Introducao 	 24 

2.2 Recuperacao de InformacAo (Information Retrieval (IR)) 	26 

2.3 Gerencia de Documentos Estruturados Multimidia 	28 

2.3.1 Principais FuncOes 	 30 

2.3.1.1 Criacao de Documentos Estrut. Multimidia 	31 

2.3.1.2 Armazenamento dos Documentos 	 33 

2.3.1.3 Manipulacao dos Documentos 	 34 

2.3.1.4 Recuperacao de Documentos 	 35 

2.3.1.5 Transmissao de Documentos 	 37 

2.4 A Modelagem de Documentos Estruturados Multimidia 	38 

3 ODA/ODIF E A MODELAGEM DE DOCUMENTOS 

ESTRUTURADOS MULTIMIDIA 	 41 

3.1 Introducao 	 41 

3.2 Arquitetura do documento 	 42 



6 

3.2.1 Tipos e Classes de Objetos em ODA 	 44 

3.2.2 Tipos e Classes de Documentos em ODA 	 48 

3.2.3 Arquitetura total dos Documentos ODA/ODIF 	49 

3.3 Modelo de processamento de documentos 	 51 

3.4 Arquiteturas de contendo dos documentos 	 53 

3.4.1 Arquitetura de Contend° Caracter 	 54 

3.4.2 Arquitetura de Contend° Grafico Raster 	 54 

3.4.3 Arquitetura de Conteddo Grafico Geometrico 	 54 

3.5 Formato de intercambio de documentos (ODIF) 	 54 

3.6 Conclusties 	 56 

3.6.1 Porque ODA/ODIF para a Gerencia de Documentos 

Estruturados Multimidia (Aspectos Positivos) 	 57 

3.6.2 Que falta em ODA/ODIF? (Aspectos Negativos) 	58 

4 SISTEMAS DE HIPERTEXTOS E A GERENCIA DE 

DOCUMENTOS ESTRUTURADOS MULTIMIDIA 	61 

4.1 Introducao 	 61 

4.2 0 que e hipertexto? 	 62 

4.2.1 Evolucao dos sistemas de hipertextos 	 66 

4.2.2 Alguns problemas nos sistemas de hipertextos 	 67 

4.2.2.1 Desorientacao 	 67 

4.2.2.2 Treinamento 	 68 

4.2.2.3 Falta de um padrao 	 69 

4.3 0 modelo de hipertextos 	 69 

4.3.1 Abstraciies de Baixo Nivel 	 71 

4.3.1.1 Nos 	 71 

4.3.1.2 BotOes ou Ancoras 	 72 

4.3.1.3 Elos ou Ligacoes 	 72 



7 

4.3.2 AbstracOes de Alto Nivel 	 75 

4.3.3 OperacOes 	 76 

4.3.4 Relacao com a arquitetura do sistema 	 76 

4.3.5 Suporte de aspectos avancados 	 78 

4.3.6 Alguns modelos existentes 	 79 

4.3.6.1 Modelo HDM 	 79 

4.3.6.2 HAM 	 80 

4.3.6.3 Modelo de LANGE 	 81 

4.3.6.4 0 modelo de referencia DEXTER 	 82 

4.4 Conclusoes 	 84 

4.4.1 Modelos de hipertextos para a modelagem de 

Documentos Estrut. Multimidia (Aspectos Positivos) 	85 

4.4.2 Porque nao so modelos de hipertextos (Aspectos 

Negativos) 	 85 

5 0 PARADIGMA DE ORIENTACAO A OBJETOS COMO 

FERRAMENTA DE MODELAGEM 	 87 

5.1 Introducao 	 87 

5.2 Modelo de dados Orientado a Objetos 	 88 

5.3 Caracteristicas 	 90 

5.3.1 Objetos Complexos 	 90 

5.3.2 Identidade de Objetos 	 90 

5.3.3 Encapsulamento 	 91 

5.3.4 Classificacao 	 91 

5.3.5 Heranca 	 91 

5.4 Porque utiliza-lo na modelagem de Documentos 

Estruturados Multimidia? 	 92 



8 

6 OHypA: 0 META-MODELO DE DOCUMENTOS 

ESTRUTURADOS MULTIMIDIA PROPOSTO 	 93 

6.1 Introducao 	 93 

6.2 OHypA e sua relacao corn a arquitetura do sistema de 

Gerencia de Documentos Estruturados Multimidia 	94 

6.3 Estrutura lOgica basica (Ponto de partida) 	 99 

6.4 Modelagem de referencias internas 	 101 

6.5 RepresentacAo de referencias externas 	 106 

6.6 RepresentacAo de Anotacoes e/ou Comentarios 	 110 

7 OHypA, ASPECTOS AVANCADOS 	 115 

7.1 Introducfici 	 115 

7.2 Visoes em Documentos Estruturados Multimidia 	 116 

7.3 Tratamento de Versoes 	 127 

7.3.1 Relacionamento entre versOes 	 133 

7.3.2 0 Objeto Versdo 	 135 

7.3.3 OperacOes sobre versOes 	 139 

7.3.4 OperacOes/Consultas sobre a estrutura de versOes 	140 

7.3.5 Atualizacao automatica de relacoes hipertextuais 	141 

7.3.6 Gerencia de Configuracties 	 149 

7.3.7 Propagacdo de modificacOes 	 151 

7.4 0 meta-modelo final 	 153 

7.5 Abstracoes do meta-modelo 	 157 

7.5.1 Abstracoes de Baixo Nivel 	 157 

7.5.2 AbstracOes de Alto Nivel 	 158 

7.5.3 Tipos de LigacOes (Elos) 	 158 

8 DISCUSSAO E CONCLUSOES 	 160 

8.1 DiscussAo 	 160 



9 

8.2 Contribuicoes do presente trabalho 	 163 

8.3 Trabalhos futuros 
	

164 

ANEXO A-1 CLASSES DE OBJETOS DO META-MODELO 

OHypA 
	

166 

BIBLIOGRAFIA 
	

170 



10 

LISTA DE ABREVIATURAS 

DO2CEM 	 Documentos Orientados a Objetos Complexos Estruturados 

HAM 

HDM 

IR 

ISO 

ODA/ODIF 

OHypA 

POO 

SGBD 

SGBDOO 

SGML 

SQL 

Multimidia. 

Hypertext Abstract Machine 

Hypermedia Design Model 

Information Retrieval 

International Standard Organization 

Office Document Architecture and Interchange Format 

Office HyperDocument Architecture 

Paradigma de Orientacao a Objetos 

Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

Sistema Gerenciador de Banco de Dados Orientado a 

Objetos 

Standard Generalized Markup Language 

Standard Query Language 



11 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1.1 Plano de Apresentacao da dissertacao 	 22 

Figura 2.1 Modelo geral de urn sistema de macrotexto 	 25 

Figura 2.2 Modelo tradicional de recuperacao de informacao 	 27 

Figura 3.1 Estruturas definidas em ODA/ODIF 	 44 

Figura 3.2 Estrutura logica de um documento segundo ODA/ODIF 	 46 

Figura 3.3 Estrutura de apresentacao dos documentos segundo ODA/ODIF 	47 

Figura 3.4 Hierarquia de classes de objetos em ODA/ODIF 	 48 

Figura 3.5 Modelo da arquitetura total dos documentos ODA/ODIF 	 50 

Figura 3.6 Exempt() da estrutura logica generica de urn documento do tipo 

"Artigo" 	 51 

Figura 3.7 Modelo do processamento de documentos em ODA/ODIF 	 53 

Figura 4.1 Estrutura basica de hipertextos. Exemplo de urn trecho de dicionario 	62 

Figura 4.2 Correspondencia entre a tela e o banco de dados do hipertexto 	65 

Figura 4.3 Hipertextos corn "ordem" 	 66 

Figura 4.4 Hipertextos em estrutura de rede 	 66 

Figura 4.5 Abstracoes de baixo nivel (no, elo, ancora) e seu relacionamento 	72 

Figura 4.6 Elos "mover-a" 	 73 

Figura 4.7 Elo de expansao (Zoom). Exemplo de uma anotacao 	 74 

Figura 4.8 Elos de indices 	 74 

Figura 4.9 Elos estruturais 	 75 

Figura 4.10 Arquitetura dos sistemas de hipertextos (segundo DEXTER) 	77 

Figura 4.11 AbstracOes definidas em HDM 	 80 

Figura 4.12 Exemplo de use de "Especificacifies de Apresentacao" 	 83 



12 

Figura 6.1 Arquitetura do sistema de Gerencia de Documentos Estruturados 

Multimidia 	 96 

Figura 6.2 Niveis no meta-modelo OHypA 	 97 

Figura 6.3 Niveis do meta-modelo OHypA 	 98 

Figura 6.4 Estrutura logica generica de urn documento segundo ODA/ODIF 	100 

Figura 6.5 Exemplo da estrutura logica generica de urn documento 	 101 

Figura 6.6 Referencias Internas no meta-modelo OHypA 	 104 

Figura 6.7 Representacao das referencias internas segundo OHypA 	 105 

Figura 6.8 Meta-modelo OHypA corn representacao de referencias externas 	109 

Figura 6.9 Referencias Externas segundo o meta-modelo OHypA 	 110 

Figura 6.10 Anotacoes e/ou Comentarios no meta-modelo OHypA 	 113 

Figura 6.11 Exemplo da representacao de anotaciies segundo OHypA 	 113 

Figura 7.1 VisOes em documentos estruturados multimidia 	 118 

Figura 7.2 Meta-modelo OHypA, incluindo representacoes de yiseses 	 124 

Figura 7.3 Exemplo de representacao de visCies segundo OHypA 	 125 

Figura 7.4 Versoes em documentos estruturados multimidia 	 131 

Figura 7.5 Estrutura formada pelos objetos Vera:), mediante as relacOes de 

deriyacao e de correlacao 	 134 

Figura 7.6 Meta-modelo OHypA, incluindo tratamento de yersOes 	 139 

Figura 7.7 Tratamento de yersoes segundo o meta-modelo OHypA 	 146 

Figura 7.8 Configuracifies de objetos compostos em OHypA 	 151 

Figura 7.9 0 meta-modelo OHypA final 	 153 

Figura 7.10 Classes de objetos definidas em OHypA e pelos usuarios 	 154 

Figura 7.11 Meta-modelo OHypA e objetos definidos pelos usuarios segundo 

a metodologia de Rumbaugh 	 156 

Figura 7.12 Tipos de ligacoes definidas em OHypA 	 159 



13 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 3.1 Possiveis valores do atributo "Gerador para Subordinados" 	 51 



14 

RESUMO 

Ha urn grande numero de aplicacoes que necessitam manipular documentos. 

Tal manipulacao exige uma gerencia dos mesmos nas tarefas de criacao, armazenamento, 

recuperacao e transtnissao. Estas tarefas devem levar em conta caracteristicas e aspectos 

inerentes aos documentos tais como estrutura logica, estrutura de apresentacao e 

hiperestrutura formada pelas referencias internas e externas existentes nos documentos 

envolvidos. 
A multimidia estabelece novos requisitos para os sistemas de gerencia de 

documentos estruturados. Graficos, sons, e imagens contem informacOes que enriquecem o 

conteudo textual tradicional dos documentos, podendo ser potencialmente explorados pelos 

usuarios em um processo de formulacao de consultas e busca de documentos. 

A complexidade das aplicacoes que manipulam documentos estruturados e do 
tipo multitnidia exige o apoio de modelos capazes de expressar caracteristicas 

semanticamente mais ricas. Desta forma, tais modelos devem permitir modelar as seguintes 

estruturas: logica, de apresentacao e hiperestrutura. 

A adocao de um modelo conceitual de documentos é fator deteminante nas 

possibilidades oferecidas para consultas e recuperacao dos referidos docurnentos. 

Para a especificacao e definicao de tal modelo, foram consideradas duas 

possibilidades: i) utilizacao dos sistemas de hipertextos, nos quais a &lase é fornecer um 

corpo estruturado de objetos com ligacties conectando objetos relacionados. Aqui, a 

estrutura esta projetada especificamente para auxiliar aos leitores a navegar atraves da 

informacao, ii) use do padrao de documentos eletronicos ODA/ODIF, 0 qual da enfase 

composicao e controle da forma dos documentos, preocupando-se, tambem, com a divisao 

layout-estrutura-conteado dos mesmos, mas faltando nele 11111 tratamento especifico em 

relacao as caracteristicas hipertextuais. 

Neste trabalho se considera que a integracao destas duas filosofias permitird, 

de uma maneira natural, a modelagem de Documentos Estruturados Multimidia. As 

pesquisas e propostas para combinar estas duas opcOes foram escassas no passado e se 

desconhecem trabalhos deste tipo visando a Gerencia de Documentos Estruturados 

Multimidia. 

Como resultado desta integracao, no presente trabalho a definido e 

especificado o meta-modelo OHypA (Office HyperDocument Architecture), que pode ser 
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considerado como uma extensao do padrio ODA/ODIF. Tal meta-modelo tera uma 

aplicacao real e pratica pela combinacao da tecnologia de hipermidia e a representacao de 

documentos do tipo ODA. 

Assim sendo, uma vez que o presente trabalho trata a modelagem de 

Documentos Estruturados Multimedia , envolvendo as areas definidas, ele permitira o estudo 

e delineamento de possiveis solucoes para problemas COMM resultantes da integracao das 
referidas areas. 

Finalmente, sera° integrados dois enfoques em pleno desenvolvimento, 
resultando num meta-modelo orientado a objetos, que sera facilmente integrado a urn 

Sistema de Banco de Dados Orientado a Objetos. 

PALAVRAS CHAVE: Documentos Estruturados, Multimidia, Hiperdocumentos, 

Hipertextos, Modelos de Dados. 



16 

TITLE: "THE MODELING OF MULTIMEDIA STRUCTURED DOCUMENTS 

INTEGRATING HYPERTEXTS SYSTEMS AND ODA/ODIF" 

ABSTRACT 

There it a great number of applications that need a document manipulation. 
Such manipulation demands a management of these documents on tasks like creation, 

storage, recovery and transmission. Such tasks should consider marks and aspects inherent 

on documents such as logical structure, presentation structure and hyperstructure, shaped by 

internal and external references existent in the documents involved. 

Multimedia establishes new requirements for management systems of 

structured documents. Graphics, sounds and images contain informations which increase the 

traditional textual content from the documents that might be potentially explored by user in a 

process of formulation- queries and search for documents. 

The complexity of the applications that manipulate structured documents and 

the kind of multimedia, demands support from models which are able to express 

characteristics semanu:ally ricer. This way, such models must allow the modeling of the 

following structures: luzical, presentation and hyperstructure. 

The adr.r.;tion of a respected model of documents is a main factor on the 

offered possibilities for queries and recovering of the reported documents. 

For spt-Afication and definition of such model, two possibilities were 

considered: i) utilizat, -.n of hypertexts systems, in which the emphasis is to provide a 

structured body of ob..tr.ts connecting other objects related. Here, the structure is designed 

specificity to help re.ers to navigate through the information, ii) application of the 

electronic documents r - cdel ODA/ODIF, which emphasizes the composition and control of 

the documents shape, -.tries also about its sharing of layout-structure-content, but lacks an 

specific treatment in rex. - .on to hypertextual characteristics. 

This wo-c considers that the integration of these two philosophies will allow, 

in a natural way, the --.odeling of multimedia structured documents. The researches and 

proposals to connect '.-ese two options used to be rare in the past. Besides, works that 

emphasizes the Manage--.ent of Multimedia Structured Documents are unknown. 
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As a result of such integration, this work describes precisely the OHypA 

metamodel (Office HyperDocument Architecture) which might be consider as an extension 

of the ODA/ODIF model. This metamodel will have a real and practical application with the 

connection of hypermedia technology and the representation of ODA documents. 

This way, since this work is about the modeling of Mul timedia Structured 

Documents, covering the described areas, it'll allows the study and outline of possible 
solutions to common problems that come from the integration of such areas. 

Finally, two topics in development will be integrated, resulting in a object-
oriented metamodel, that should be easily integrated in a Object-Oriented Data Base System. 

KEYWORDS: Structured Documents, Multimedia, HyperDocuments, Hypertexts, Data 

Models. 



1 INTRODUCAO. 

1.1 MotivacAo. 

No marco do projeto DO 2CEM (Documentos Orientados a Objetos 

Complexos Estruturados Multimidia), entende-se como Gerencia de Documentos 

Estruturados Multimidia o armazenamento, manipulacao, recuperacao e transmissdo, por 

parte de uma comunidade de usuarios, de documentos contidos num banco de documentos. 

Tal sistema devern oferecer tanto as capacidades dos formatadores de 

documentos (definicao do formato e composicao dos documentos, auxilio na criacdo de 

novos documentos, facilidades de transmissao, etc.) quanto as capacidades dos sistemas de 

hipertextos (possibilidade de navegacdo, consultas, conteUdo multinlidia, etc.). 

0 primeiro passo para tratar tal sistema e considerar e definir o seu modelo 

subjacente. Mas, neste ponto surge a seguinte pergunta: como devern ser tal modelo, de 

forma a permitir capacidades totalmente heterogeneas 7  

Segundo a literatura consultada, os modelos de hipertextos propostos 

[CAM88, CON87, DEL87, FUR90, HAL90, LAN90, NEM93, RAD91] fornecem: 

- Urn corpo estruturado de objetos, corn relacOes que ligam 

componentes. 

- Uma estrutura projetada especificamente para auxiliar aos leitores a 

navegar pelo espaco de informacOes 

- Facilidades para definir relacties lOgicas entre partes de informacaA 

mas nab e tacit definir a composicio das mesmas. 
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Ou seja, corn estes modelos o problema original é so parcialmente 

solucionado. 

Por outro lado, muitos trabalhos tern tratado o problema da estruturacio e 

composicao de documentos [1IR089, CAM91, FUR89a, FUR89b, HOR85, LIM90, 

LIM91, MUS89, QUI92], nos quais pode se identificar: 

- Estruturas desenvolvidas para sistemas interativos de preparacAo de 

documentos, cujo objetivo principal é produzir urn documento impresso. 

- Estruturas tambem projetadas para fornecer ajuda inteligente na 

edicao, ou para controlar que o documento cumpra um estilo requerido. 

- Os documentos sAo considerados desde um ponto de vista Estatico, 

nao consideram o processamento dele dentro de um banco de 

documentos. 

Todas estas caracteristicas podem ser reunidas e tratadas considerando 0 

padrao para documentos eletronicos ODA/ODIF 

Como pode-se concluir, este padrao tambem auxilia parcialmente no 

problema original, no que se refere a Composicao e Controle da forma dos documentos. 

De acordo corn as caracteristicas identificadas nos sistemas de hipertextos e 

no padrao ODA/ODIF, se considera neste trabalho que a integracao destas duas filosofias 

permitira., de uma maneira natural, a modelagem de Documentos Estruturados Multimidia. 

As pesquisas e propostas para combinar estas duas visiies foram escassas no passado, sendo 

atualmente objeto de profundos estudos . 
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Considerada a integracao destas duas filosofias como uma solucao para a 

modelagem de Documentos Estruturados Multimidia, surge agora a seguinte pergunta: 

como levar a cabo tal integracao? 

Para responde-la, sera proposto o paradigma de orientacao a objetos como 

ferramenta de modelagem dos conceitos considerados. Varios motivos justificam tal escolha: 

- Porque trata os aspectos Estaticos (estrutura) e Dinamicos 

(comportamento) de forma integrada. 

- Porque é mais adequado para o tratamento de objetos complexos e 

dinamicos, por possuir maior naturalidade conceitual. 

- Porque sao desejaveis conceitos tais como: 

- Classificacao. 

- Heranca. 

- Reusabilidade-Modularidade. 

- Encapsulamento. 

- Agregacao-Generalizacao. 

- Associacao. 

Assim sendo, uma vez que este trabalho estard tratando a modelagem de 

documentos estruturados multimidia, que envolvera as areas definidas anteriormente, ele 

permitird o estudo e delineamento de possiveis solucOes para problemas comuns resultantes 

da integracao das referidas areas. 



1.2 Objetivos. 

Como resultado das motivacoes apresentadas na secao anterior, o presente 

trabalho tera os seguintes objetivos: 

-Fazer urn estudo das caracteristicas dos sistemas de Gerencia de 

Documentos Estruturados Multimidia, dando principal atencao ao modelo subjacente. 

-Fazer urn estudo do padrao ODA/ODIF, como base para o modelo 

orientado a objetos que sera integrado. 

-Considerar o modelo de "nos-ligacties" que o enfoque de hipertextos prop& 

e exports-lo ao modelo a integrar. 

-Considerar o use da estrutura de objetos como uma interpretacao funcional 

de hipertextos. 

-Definir e especificar urn meta-modelo, resultado da integracao, e que possa 

ser considerado tanto uma extensdo do padrao ODA/ODIF quanto uma proposta de modelo 

de hiperdocumentos. 

Tal meta-modelo tera uma aplicacao real e pratica pela combinacao da 

tecnologia de hipermidia e a representacan de documentos do tipo ODA. 0 referido meta-

modelo devera permitir: 

- 0 intercambio parcial ou total de um hiperdocumento . 

- A integracan dos documentos do tipo ODA em um banco de 

hiperdocumentos . 

- A definican de ligaceies logical arbitrarias 

21 
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- A definicao de classes e subclasses de documentos. 

- A definicao de visoes de diferentes usuarios sobre os documentos. 

- 0 tratamento de versoes de documentos. 

- A manipulacio de anotaciies e/ou comentarlos sobre os documentos. 

- A definicao de atributos de autoria e seguranca. 

-Finalmente, integrar dois enfoques em pleno desenvolvimento, obtendo urn 

modelo orientado a objetos, que sera facilmente integrado a urn Sistema de Banco de Dados 

Orientado a Objetos. 

1.3 Organizacio do trabalho. 

A figura 1.1 resume a organizacao da dissertacao, refletindo as sucessivas 

etapas da pesquisa. 

/
DA/ODIF ed: am.dd 

0 meta-modelo 

Defolivio de 	 Gerencia de Doc 
O penethg de O.O. 
como forum. de 

modelegem 

Aspeclos 	Aspeclos 
Deluca 	Avancados 

DUICUSOi0 e 
Condo/ales Objetmo• 	 FA. Multioddia 	--------.............4"  

lel_ de Pfipertexlos 

e • 	xia de Doc 
OHypA 

Cep.' Cap .2 	 Cap .1 Cap 4 Cap 5 Cap 6 	 Cap 7 Cap .8 

Figura 1.1: Plano de apresentacao da dissertacao. 

No capitulo 2, apresenta-se a Gerencia de Documentos Estruturados 

Multimidia, identificando-se as principais funcOes e caracteristicas de tais sistemas. E dada 

uma especial atencao a modelagem dos documentos estruturados, definindo-se os aspectos 

considerados importantes nesta tarefa, que é o objeto de estudo neste trabalho. 
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0 capitulo 3 introduz brevemente o padrao de documentos eletronicos 

ODA/ODIF, o qua! pode ser considerado como uma alternative para a modelagem de 

documentos estruturados multimidia. Neste capitulo, tambem sao identificados tanto os 

aspectos positivos (caracteristicas desejaveis a ser adotadas) quanto os aspectos negativos 

do referido padrao. 

0 capitulo 4 trata dos sistemas de hipertextos e de sua possivel relacAo com a 

Gerencia de Documentos Estruturados Multimidia. Ou seja, neste capitulo eles sao 

considerados e analisados de acordo corn as caracteristicas identificadas no capitulo 2. Aqui 

tambem sao identificados os aspectos positivos e negativos que tais sistemas oferecem para 

a modelagem de documentos estruturados multimidia. 

Analisadas as caracteristicas tanto do padrao ODA/ODIF quarto dos 

sistemas de hipertextos, no capitulo 5 e considerado o paradigma de orientacao a objetos, 

que sera utilizado como ferramenta de modelagem para a integracao da tais caracteristicas, 

resultando no meta-modelo proposto OHypA. 

Nos capitulos 6 e 7, especificamente, sera feita a proposta do meta-modelo 

OHypA, sendo que enquanto no capitulo 6 sac, consideradas as caracteristicas basicas, no 

capitulo 7 tratarao-se os aspectos avancados do mesmo. 

Finalmente, na capitulo 8 sao colocadas as conclusoes e sao analisadas tanto 

as contribuicoes quanto os futuros trabalhos resultantes da presente dissertacao. 



2 A GERENCIA DE DOCUMENTOS ESTRUTURADOS 

MULTIMIDIA. 

2.1 Introducao. 

Ha um grande ninnero de aplicaciies que necessitam manipular documentos. 

Tal manipulacao edge uma gerencia dos mesmos nas tarefas de criacao, armazenamento, 

recuperacao e transmissao. 

Estas tarefas devem levar em conta caracteristicas e aspectos inerentes aos 

documentos tais como estrutura logica, estrutura de apresentacao e hiperestrutura formada 

pelas referencias internas e extemas existentes nos documentos envolvidos 

A navegacao baseada nesta organizacao parece ser apropriada como urn meio 

de recuperacao que se adapta perfeitamente corn a filosofia dos Sistemas de Hipertextos. 

Em outras palavras, a gerencia dos bancos de documentos, levando em conta 

a filosofia dos sistemas de hipertextos pode ser considerado como urn sistema de hipertexto 

de grande volume ou Macrotexto, segundo a classificacao de Rada [RAD91]. 

Em tais sistemas, geralmente, diferentes pessoas criam documentos para 

incorpora-los ao banco de documentos, e uma instituicao ou organismo servidor garante a 

manutencao do sistema de macrotexto, pois deve assegurar a disponibilidade de tais 

informaceoes para diferentes usuarios do sistema. Este processo é ilustrado na Figura 2.1. 
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Figura 2.1: Modelo geral de um sistema de macrotexto. Os documentos 

de uma biblioteca sac) introduzidos no computador e usuarios recuperam os mesmos 

do sistema. 

Tradicionalmente as fungi:5es de armazenamento e recuperacao de muitos 

documentos foram referidas corn o termo "armazenamento e recuperacao de informacao" 

A seguir neste capitulo, sera° apresentados em forma resumida os principios 

e caracteristicas da recuperacao de informacao. Logo apps, sera tratada a Gerencia de 

Documentos Estruturados Multimidia, como uma evolucao dos sistemas de recuperacao de 

informacao, considerando as maiores diferencas entre estes sistemas. 

Finalmente, sera tratado o problema da modelagem dos Documentos 

Estruturados Multimidia manipulados por tais sistemas, considerando suas caracteristicas e 
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aspectos. Este problema e o objetivo do presente trabalho, e no decorrer dos proximos 

capitulos, se apresentara e justificara uma proposta que considera tal modelagem. 

2.2 Recuperacao de Informacao (Information Retrieval (IR)). 

0 surgimento dos computadores e o desenvolvimento de dispositivos de 

armazenamento eficientes e baratos originaram urn desequilibrio na Ciencia da Informacao. 

As capacidades atuais disponiveis para annazenar tal informacao excede 

amplamente a quantidade que pode ser organizada e recuperada eficientemente. Por isto, sao 

necessarios novos metodos para representar, organizar e recuperar a informacao. 

Como expressado anteriormente, pode-se coincidir corn a definicao que 

Salton [SAL83] fez da recuperacao de informacao. Ele diz que "A recuperacao de 

informacdo esta preocupada corn a representacAo, armazenamento, organizacAo e acesso de 

itens de informacao". 

Os sistemas de recuperacao de informacao geralmente consistem de urn 

grande banco de dados textual, de urn conjunto de palavras ou frases que descrevem o 

conteirdo dos documentos armazenados (termos indexados), os quais podem ser 

selecionados de duas formas: uma atraves de urn vocabulario de termos standards, e a 

segunda opcdo pela livre escolha a partir dos titulos ou resumos dos documentos. Tais 

termos indexados servem como descritores ou apontadores aos documentos que des 

representam. 

Por outro lado, a informacao requerida pelo usuario é representada como 

uma consulta, a qual consiste de uma serie de termos combinados de acordo corn a estrutura 

da linguagem de consultas, freqtientemente baseada na Algebra de Boole. 
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Com isto, o processo de recuperacAo consiste de uma igualdade 

("matching"), onde a relevancia de um documento é julgada pela "similaridade" entre o 

termo que é descritor de tal documento e a consulta de busca. Este processo, que representa 

o modelo tradicional de recuperacao de informacao é representado esquematicamente na 

figura 2.2. 
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Figura 2.2 Modelo Tradicional de Recuperacao de Informacao. 
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Como foi mencionado anteriormente, uma das etapas do processo de 

recuperacao de informacao é a indexacao, a qual refere-sea criacao de uma estrutura de 

arquivo de indices, o qual contem termos que referenciam aos diferentes documentos do 

banco de dados. Tal processo de indexacdo pode ser feito tanto manualmente quanto 

automaticamente. 

A indexacao manual é considerada geralmente, muito dificil, pois as pessoas 

encarregadas desta tarefa nao so devem ler e compreender todos os documentos, mas 

tambem devem lembrar o vocabulario de termos e as regras para a designacao de termos. 

Por outro lado, a indexacao automatica geralmente é baseada em analises 

estatisticas das palavras e frases usadas no texto do documento, utilizando metodos 

complexos. 

A caracteristica principal destes sistemas de recuperacAo de informacao e sua 

complexidade, pois nao so deve-se preocupar com urn processo complicado e lento como é 

a indexacao, mas tambem manter atualizada a estrutura de indices para poder permitir 

acesso eficiente, a que ocupa um espaco de armazenamento consideravel 

2.3 Gerencia de Documentos Estruturados Multimidia. 

Texto é um tipo de dado completamente diferente de qualquer outro no que 

se refere a sua estrutura. Ele pode ser considerado, para o caso do armazenamento, como 

um grande "string"; mas para o caso da recuperacao devem ser identificados "substrings" 

deste documento. 

Alem disto, um documento nao so esta formado por texto como pode conter 

outros tipos de informacao (imagens, graficos, som, etc.), que tambem tern uma estrutura 
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complexa para ser representada. Por isto, ainda que as capacidades de estruturacao dos 

bancos de dados convencionais (relacionais, por exemplo) sejam satisfatorias para suportar 

estruturas complexas, elas nao fornecem ferramentas apropriadas para a analises destes tipos 

de dados nao convencionais. 

Um sistema de Gerencia de Documentos Estruturados Multirnidia deve 

permitir ver um conjunto de documentos como urn todo, um documento isoladamente e 

partes de um documento recuperadas como resultado de uma consulta. 

Os bancos de dados sobre os quais aplicam-se estes sistemas devem ter 

capacidade de suportar definicao de estruturas de textos, assim como de outros tipos de 

dados, recuperacao de conjuntos de documentos, formatacao de documentos recuperados, 

controle da terminologia dos mesmos e adicao, modificacao e remocao de documentos. 

Aqui a palavra chave é "estruturacao" da informacao, pois, como foi visto na 

secao anterior, nos sistemas de recuperacao tradicionais, a informacao encontra-se no banco 

de dados em forma de itens, os quais sao relativamente nao estruturados. 

Por outro lado, a Gerencia de Documentos Estruturados Multimidia visa 

considerar os documentos numa forma estrutural, tratando as relaceies entre componentes 

do mesmo documento (INTRA) e as relacoes entre componentes de diferentes documentos 

(INTER) . 

Pode-se dizer que a grande evolucao que aconteceu desde os sistemas de 

recuperacao de informacao ate os sistemas de Gerencia de Documentos Estruturados foi 

devida a adicao das caracteristicas dos sistemas de hipertextos para meihorar as funcOes de 

criacao, recuperacao e navegacao dos documentos contidos no banco de dados. 
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Outra melhoria notavel sera a modelagem e armazenamento dos referidos 

documentos num banco de dados orientado a objetos, o que pennitiri solucionar problemas 

tais como a estruturacao de tipos de dados nao convencionais (textos, som, imagem, etc.), 

velocidade de recuperacao e representacio das ligaco es entre documentos. 

2.3.1 Principais Funceies. 

Um sistema de Gerencia de Documentos Estruturados Multimedia deve 

fomecer ferramentas que facilitem as atividades de manipulacao de documentos num banco 

de documentos, algumas das quais sao: 

a- Criar documentos novos ou como composicao de outros ja existentes. 

b- Criar, armazenar, exibir e manipular uniformemente texto, som, imagem e 

dados convencionais, sob a forma de objetos complexos. 

c- Criar ligacOes entre componentes de um mesmo documento (intra) ou 

entre varios documentos (inter) do banco. 

d- Possibilitar aos usuarios criar diferentes visOes de urn mesmo documento 

e- Identificar e manipular versOes de documentos. 

f- Selecionar documentos por palavras-chaves armazenadas, por associacao a 

outros documentos ou pelo conteado dos mesmos (por exemplo, reconhecimento de 

padrOes nos casos de imagem ou som).  

g- Navegar pelas associacties de documentos. 

h- Controlar o acesso aos documentos, mediante a definicao de diferentes 

categorias de usuarios, corn seus correspondentes atributos.  

i- Auxiliar a monitoracao da navegacao atraves de diferentes ferramentas, tais 

como: 

- Estaticas: mapas, diagramas da estrutura, etc. 
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- Dinamicas: caminhos percorridos, backtracking. 

- Marcas: possibilidade do usuario ou o sistema marcar componentes e/ou 

relacoes para poder voltar a eles. 

j- Possibilitar a adicao de anotacOes, comentarios e ligacOes pelos usuarios, 

segundo sua categoria. 

k- Fornecer capacidade de autoria cooperativa. 

I- Definir atributos de seguranca na autoria. 

Para possibilitar tais capacidades, o sistema de Gerencia de Documentos 

Estruturados Multimidia deve prover as seguintes funcOes necessarias: 

1- Criacao (autoria) de documentos estruturados. 

2- Armazenamento dos mesmos no banco de documentos. 

3- Manipulacao dos documentos contidos no banco de documentos (versoes, 

visOes) 

4- Recuperacao de documentos levando em consideracao requerimentos dos 

usuarios (navegacao, consultas). 

5- Transmissao de documentos entre sistemas heterogeneos. 

2.3.1.1 Criacao de Documentos Estruturados. 

A clinao de documentos pode ser feita tanto por autores individuais quanto 

cooperativamente por varias pessoas. Tal autoria envolve as etapas de definicao da estrutura 

logica, definicao da estrutura de apresentacdo e da edicao do conteado de documento. 
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I - DefinicAo da estrutura logica do documento. 

Atraves desta funcao, o usuario autorizado para tal pode definir a estrutura 

logica de novas classes de documentos. Esta definicAo so precisa ser feita uma vez para 

cada classe; no momento da criacdo de urn documento daquela classe, é criada uma instancia 

da mesma, e a edicao do contend° ficard subordinada as estruturas logicas ja definidas. Esta 

tarefa pode ser facilitada pela utilizacao de componentes basicos, como paragrafos, secOes, 

capitulos, etc., para a definicao da estrutura logica das novas classes. 

II - Definicao da Estrutura de Apresentacao. 

Consiste em definir parametros para o documento, que irdo definir a 

organizacao de seus elementos no momento da geracao de seu formato final. 

Formatacaso é a tarefa de gerar fisicamente um documento a partir da 

estrutura logica do mesmo e de tais parametros. 

Em outras palavras, formatar é gerar o "layout" dos objetos que pertencem 

ao documento em algum meio de apresentacao grafica. 

Entre as funceies de formatacAo pode-se citar: posicionamento de objetos em 

funcAo da pagina fisica e de outros objetos exibidos; expansao ou reducao de objetos; 

selecao das primitivas de exibicdo, como fontes de caracteres, tamanho, etc. 

III - Edicao do Conteado do Documento. 

0 sistema de Gerencia de Documentos Estruturados Multimidia deve 

oferecer facilidades para a edicdo do conteado. Uma vez que o documento pode conter 

diferentes tipos de dados, um editor completo deve fornecer recursos para a edicao de 
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qualquer desses tipos. Ou seja, deve-se dispor de urn processador de textos simples 

(caracteres), um editor grafico para a criacao de figuras a partir de primitivas geometricas 

(segmentos, circulos, retangulos, etc.) e, ainda, a possibilidade de trabalhar com imagens 

digitalizadas. 

Estes recursos devem estar integrados atraves de urn born sistema de 

interface. Esta tarefa é fortemente influenciada pela adocao de estruturas logicas para os 

documentos, pois o sistema pode tanto facilitar quanto disciplinar a edicao de elementos 

logicos a partir de informagoes da estrutura. 

2.3.1.2 Armazenamento dos Documentos. 

Ap6s o documento ter sido criado, o sistema deve fomecer meios eficientes 

de armazenamento permanente. Isto é feito levando em consideracao a estrutura dos 

documentos, para logo ap6s poder permitir as consultas e navegacao dos mesmos. Neste 

ponto, é desejavel modelar os documentos no banco de documentos como objetos, 

aproveitando todas as caracteristicas e vantagens que oferecem estes sistemas. 

0 armazenamento de Documentos Estruturados Multimida requer estruturas 

especificas que permitam: 

- urn rapido acesso. 

- o compartilhamento numa rede de computadores. 

- a associacao corn outros documentos. 

- a evolucao dinamica do conte6do e da estrutura. 

- o sincronismo na recuperacao de cada objeto. 

UFRGS 
INSTITUTO DE INFORMATICA 

BIBLIOTZ '' 
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A integracao de tais documentos a urn SGBD pode ser efetivada adotando-

se uma das seguintes estrategias: 

-Estender as funcionalidades interims de um SGBD ji existente. 

-Construir uma interface especializada em torno de um SGBD ja existente . 

-Construir um novo SGBD capaz de manipular objetos complexos, 

particularmente documentos estruturados. 

E importante observar, entretanto, que em qualquer dos casos, deve-se dar 

atencao especial a definicAo da estrutura logica dos documentos, pois esta exercera 

influencia significativa no grau de eficiencia de armazenamento e das operaceies de consulta, 

assim como facilitar a associacao de diretivas de apresentacao. 

2.3.1.3 Manipulacao de Documentos. 

A manipulacao dos documentos estruturados multimidia armazenados no 

banco de documentos compreende, entre outras, as atividades de consulta e/ou modificacao 

de tais documentos. 

Estas atividades dependem da fatores tais como categoria de usuario, tipo de 

documento, nivel de visibilidade associado ao documento, etc . 

Este processo de modificacao pode consistir de: 

-Adicao de comentarios e/ou anotacOes a trechos de texto, os quaffs serao 

associados ao usuario que os realizou.  
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-Modificacao do conteOdo do documento, seja eliminar, agregar ou modificar 

o texto original, em tal caso se estara gerando uma nova versa() do documento. Esta 

operacao so pode ser realizada pelo proprio autor do documento. 

-Adicao ou omissao de ligagOes entre componentes logicos do mesmo ou de 

varios documentos, em cujo caso, se estard gerando novas visoes do documento, as quais 

tambern sac) associadas ao usuario que as criou. 

Para serem realizadas estas atividades, o sistema de Gerencia de Documentos 

Estruturados Multimidia devera ter a possibilidade de definir e tratar: 

- Diferentes categorias de usuarios, as quais terao associadas as funcOes que 

os mesmos podem fazer dentro do sistema. 

- Aspectos de seguranca, os quais estarao associados as diferentes categorias 

de usuarios e as diferentes classes de documentos (seguranca na autoria e modificacao de 

documentos). Por exemplo, cada usuario pode definir o nivel de visibilidade (pablica, 

privada, grupal) de sua sessao de trabalho associada a um documento. 

- A nocao de tempo dentro do sistema, a qual cumpre urn papel fundamental 

na atividade de modificacao de documentos. 

2.3.1.4 Recuperacao de Documentos. 

Esta funcao é a que diferencia os sistemas de Gerencia de Documentos 

Estruturados Multimidia dos sistemas de recuperacao de informacao tradicionais (/R) 

A forma de acessar e recuperar informacao num sistema tradicional (IR) é 

atraves de consultas, utilizando a tecnica de indexacao, a qual é bastante limitada. 
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Por sua vez, a recuperacao nos sistemas de Gerencia de Documentos 

Estruturados Multimidia é uma atividade de extrema complexidade. Tal complexidade é 

gerada pela necessidade de se ter que atender, de forma transparente, aos requisitos 

individuais de consulta de cada tipo de dado multimidia (som, texto, imagem e dados 

tradicionais). 

Urn documento multimidia é formado por objetos que alem de nao estarem 

apresentados em formatos padronizados, estao armazenados, na maioria das vezes, em 

diferentes meios (magneticos e 6ticos), organizados em distintas estruturas logicas e fisicas. 

0 problema principal da recuperacao de documentos é de ordem conceitual e 

reside na dificuldade de defini-los semanticamente. 

Tem se buscado nas associacOes entre dados formatados e nao formatados, e 

nas ligacOes entre documentos (hyperlinks), solucOes para a diminuicao do "gap" semantic° 

dos documentos multmidia. 

Atualmente sao usadas dois tipos de recuperacao de documentos: 

recuperacao por contend° e recuperacao por navegacfio (hyperlinks) [BUM93]. 

A recuperacio por contend° pode ser dada de diferentes formal: atraves 

da associacao de palavras chaves que definam os documentos, pela busca da ocorrencia de 

palavras no interior de textos, pelo reconhecimento de imagens, etc. 

A outra forma de recuperacao se fundamenta nos conceitos da hipermidia.  

Sistemas que fazem use deste recurso devem tambem se preocupar corn estruturas especiais 

de associacao entre documentos e corn recursos de auxilio a navegacao no grafo de 

documentos [BUM93]. 
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Esta navegacao pode acontecer de tres formas diferentes: 

I- Por simples leitura ("reading"), a qual implica na leitura seqiiencial 

tradicional, linha por linha do documento, desde a primeira ate a affirm pagina. 

H- Por busca ("searching"), que ocorre quando se sabe a identificacao ou 

rotulo de alguma informacao e se quer apenas tal informacao especifica. 

HI- Por folheio ("browsing"), na qual o usuirio nao esti bem certo do que 

esti querendo selecionar, ou seja, os limites do assunto pesquisado ainda nao estao bem 

definidos. Neste caso, o usuario "pula" de urn ponto a outro do documento, lendo alguns 

pequenos segmentos em cada trecho. 

A navegacao em sistemas de Gerencia de Documentos Estruturados 

Multimidia possui mais de uma dimensao: a linear, usada para o movimento dentro de uma 

unidade logica (paragrafo, secao, capitulo, etc.), e a nao linear, usada para os "saltos de 

hipertextos". Por isso, estes sistemas de Gerencia devem ajudar aos usuarios a entender e 

localizar suas posicoes correntes, facilitando a navegacao pelo hiperespaco. 

2.3.1.5 Transmissao de Documentos. 

Alern da funcao de recuperacao de documentos, segundo um determinado 

criteria o sistema de Gerencia de Documentos Estruturados deve fornecer recursos de 

transmissao de documentos. 

A transmissao de documentos é uma das maneiras comuns de transmissao 

de informacao dentro de uma organizacao ou entre organizaceies. 
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Urn documento pode ser transmitido tanto na forma de imagem quanto na 

forma de sua estrutura e conteado. No primeiro caso, na aplicacao destino so é possivel a 

impressao do documento, por exemplo sistemas de Fax. A segunda forma di maior 

flexibilidade ao usuario, pois permite a reedicao do documento. Assim, o receptor pode 

alterar o documento, se considerar necessario. 

Para a transferencia de documentos corn sua estrutura logica, é importante 

que tanto emissor quanto receptor adotem um padrao comum de estruturacao dos 

documentos, como por exemplo ODA/ODIF ou SGML [15086, IS089]. 

2.4 A modelagem de Documentos Estruturados Multimidia. 

A multirnidia estabelece novos requisitos para os sistemas de Gerencia de 

Documentos Estruturados. Graficos, sons e imagens contem informacOes que enriquecem o 

conteirclo textual tradicional dos documentos, podendo ser potencialmente explorados pelos 

usuirios num processo de formulacao de consultas e busca de documentos. 

Nos sistemas de recuperacao de informacao tradicionais, como foi visto, tal 

recuperacao se di, convencionalmente, por intermedio de palavras chaves ou por busca 

sequencial a palavras armazenadas em textos. Estes processor, aplicados na recuperacao de 

documentos, nao garantem a eficacia da recuperacao, pois atendem as consultas de forma 

abrangente e nao se preocupam corn o contexto semantic° das palavras. 

Neste ponto, e preciso ressaltar a diferenca basica entre um banco de dados e 

um banco de documentos. Um banco de dados é uma abstracao do mundo real, 

constituindo-se de uma colecao de fatos extraidos da realidade e seguindo uma estrutura fixa 

e definida em algum esquema de banco de dados. Ja urn banco de documentos e uma 
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colecao de documentos que podem no seguir uma estrutura fixa definida no esquema, alem 

de levar em conta os aspectos multimidia, estruturacAo e volume. 

Um modelo considerado ideal para a representacio dos documentos 

multimidia deve possuir, portanto, tres estruturas conceituais basicas: uma, que defina a 

propria estrutura do documento, uma segunda que defina a forma como o documento é 

visualizado pelos usuarios, e uma terceira que defina o contexto ao qual o documento esta 

inserido, atraves do conteildo armazenado. 

A adocao de urn modelo conceitual é fator determinante nas possibilidades 

oferecidas para consultas e recuperacao dos referidos documentos estruturados multimidia. 

0 padrao ODA/ODIF é urn exemplo de modelo para a arquitetura de 

documentos que se aproxima deste ideal, pois possui a preocupacao em relacAo ao layout e 

a estrutura logica, faltando urn tratamento especifico em relacao as caracterisiticas 

hipertextuais. 

Ou seja, o processo de modelagem tem que ser realizado levando em conta 

os seguintes aspectos: 

a- Contend° Multimidia dos documentos. Ou seja, tais documentos nao 

possuem so texto, outros tipos de informacao (imagem, audio, graficos, etc.) podem formar 

parte do conteado dos mesmos, os quais tem uma estrutura complexa para ser representada. 

b- Estruturacio dos documentos. Considerar os documentos em uma forma 

estrutural, tanto em nivel de composicao quanto em nivel de relacOes logicas. 

c- Tratamento de Versoes. Possibilidade de gerenciar tanto o historic° 

quanto diferentes configuracties dos documentos. 
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d- Volume da informacao. Por tratar-se de conteUdo multimidia, a 

quantidade de informacao a ser manipulada é de tamanho razoivel, o qual implica num 

tratamento especial. 

e- 0 intercambio de documentos. Possibilidade de transmiti-los entre 

sistemas heterogeneos, segundo os paddies de intercambio existentes. 

Esses aspectos conjuntamente corn as areas de Bancos de Dados, 

Formatadores de Documentos (ODA/ODIF) e Sistemas de Hipertextos, viabilizarAo o 

estudo e delineamento de possiveis solucoes para problemas comuns a modelagem de 

Documentos Estruturados Multimidia. 

Como urn primeiro passo para resolver os problemas mencionados acima, no 

presente trabalho sera abordada tal modelagem dos documentos estruturados multimidia, 

segundo o paradigma de orientacao a objetos, integrando conceitos do padrao de 

documentos ODA/ODIF e dos sistemas de hipertextos. Na referida abordagem sera dada 

principal importancia aos aspectos: 

-EstruturacAo dos Documentos: - ComposicAo 

- Relacoes Hipertextuais. 

-Autoria: - Vithes de usuarios dos documentos. 

- Versties dos conterados dos documentos. 

-Seguranca: no sistema de Gerencia de Documentos Estrut. Multimidia. 

Nos proximos dois capitulos, sera° tratados brevemente o padrAo 

ODAIODIF, e os sistemas de hipertextos, analisando-os de acordo corn a sua adequacao a 

modelagem de documentos estruturados multimidia. Depois disso, nos capitulos seguintes é 

proposto urn meta-modelo resultado da integracAo dos mesmos. 



3 ODA/ODIF E A MODELAGEM DE DOCUMENTOS 

ESTRUTURADOS MULTIMiDIA. 

3.1 Introducio. 

Sistemas de escritorio devem se integrar com outros sistemas de escritorios, 

em particular atraves de editores e sistemas de correio. Esta integracao a mais facil se todos 

os sistemas usam uma representacao comum para seus documentos. Assim, para ser 

possivel o intercambio de informacOes entre diferentes sistemas de escritorios, a 

International Standard Organization (ISO) desenvolveu o padrao ISO 8613 [IS089] Office 

Document Architecture and Interchange Format (ODA/ODIF), o qual define um formato 

padrao para documentos eletronicos. 

Neste padrao, os documentos de escritorio considerados sao, por exemplo, 

memorandos, cartas, formularios e relatorios. Cada um deles sao normalmente pequenos, ou 

seja nao volumosos, e podem conter textos, figuras e tabelas. Este padrao se aplica na troca 

de documentos via comunicacao de dados ou na simples troca dos meios de armazenamento. 

0 seu objetivo e permitir que a apresentacao do documento seja feita da 

mesma forma em que ele foi criado e que ele possa ser editado ou reformatado. Alem disso, 

ele permite que os documentos de troca possuam tipos diferentes de conteudo (textos, 

graficos, imagens e audio) . 

ODA [HOR85 MUR89 MUS89 CAM9I e SHE91], adota o conceito de 

"classes" para agrupar os documentos que tem caracteristicas similares. 

0 conjunto de classes de objetos no documento é, de fato, a estrutura 

generica do documento. 0 conceito de classe de objeto simplifica a criacao do documento, 
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melhora a eficiesncia de transrnissao e preserva a integridade da gstrutura do documento 

durante e depois da edicao. 

0 padrao ODA ndo define regras para a estruturacX 0  dos documentos, mas 

fornece urn esquema para que o criador faca isso. Ou seja, ODA olio prescreve classes de 

objetos logicos particulares (capitulos, seceies, etc.) nem estruturas de documentos 

particulares. Em vez disso, ODA fornece urn esquema dentro do odl se pode criar objetos, 

classes de objetos e estruturas; e uma vez criados, poder transmiti-tos desde uma aplicacao 

originadora a uma aplicacao receptora. 

Para obter tudo isto, ODA consiste de: 

1 - Urn modelo da Arauitetura do Documento. 

2 - Um modelo do Processamento do Documento. 

3 - Arquiteturas de Conteado. 

4 - Urn Formato de Intercambio de Documentos (01) 117 ) 

Nas secoes seguintes, sera° apresentadas em maior ,ietalhe cada uma destas 

partes. 

3.2 Arquitetura do Documento. 

Um documento ODA pode ser visto como uma 	, ,re, cuja forma indica a 

estrutura do documento e cujas folhas contem o seu conteado. A divisdo entre estrutura e 

conteado facilita a criacdo e manuseio de documentos Multimidia 
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A descried° de um documento em ODA é feita atraves de duas estruturas: 

estrutura logica e estrutura de formataedo ou apresentacao. 

Na primeira, o documento é estruturado corn base no significado, ou seja, a 

estrutura logica faz sentido para quem escreve e le o documento. A estrutura logica 

determina como os componentes Iogicos, que formam uma estrutura de tipo arvore, se 

relacionam corn o contend° do documento. Alguns exemplos de objetos logicos sac,: 

capitulos, secoes, figuras, paragrafos e diagramas. 

Na segunda, a preocupacao basica é corn a aparencia do documento, ou seja, 

como o documento é dividido e subdividido com base na apresentacao. Esta estrutura 

associa o contetido do documento a uma hierarquia tipo arvore de objetos de apresentacao 

ou disposicao. Exemplos de objetos de apresentacao paginas, quadros e blocos. 

As duas estruturas, logica e de apresentacao, possuem uma dependencia em 

nivel de conteudo, pois em ambas estruturas seus elementos sao relacionados com as 

porcoes de conteado do documento. 

Cada documento tem suas estruturas logica e de apresentacao especifica 

(instancia do documento). No entanto, existem estruturas genericas (classe do documento), 

que controlam a criacao daquelas estruturas, para cada estilo e classe de documento (Ver 

Fig. 3.1). 
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Fig. 3.1 Estruturas definidas em ODA/ODIF. 

3.2.1 Tipos e Classes de Objetos em ODA. 

Como ja foi mencionado, ODA considera os documentos modelados como 

compostos por diferentes objetos. Tais objetos manipulados pelo padrao podem ser: 

- Basicos: Pertencem ao nivel mais baixo da hierarquia (folhas das arvores). 

Atraves deles a relacionada a estrutura ao contefido. 

- Compostos: Consistem de componentes que podem ser outros objetos 

compostos e/ou objetos basicos. 

Tanto um quanto o outro possuem um identificador finico, urn tipo associado 

e urn conjunto de atributos designados, os quais podem ser propriedades (dimensao, 

posicao, etc.) ou relacOes. Estas relacOes podem ser: 

-Hierirquicas: as quais ligam ou relacionam os objetos para construir a 

estrutura tipo arvore, e sao expressas pelos atributos "referencia a objeto subordinado" (se o 

objeto a composto) ou "referencia a porcOes de conteitclo" ( se o objeto é basico) Estas 
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relacOes tambem podem ser chamadas "estruturais", pois representam a estrutura do 

documento. 

-Logicas-Logicas: ligam objetos logicos e estendem-se atraves da estrutura 

logica. 

-Disposicio-Disposicio: como as anteriores, mas estas ligam objetos de 

apresentacao atraves da estrutura de apresentacdo. 

-Logica-Disposicao: formam parte das chamadas "diretivas de 

apresentacao", ou seja, como forma de referencias a "templates" de apresentacao, os quais 

definem cabecalhos, colunas ou areas de rodape. Relacionam os objetos logicos aos objetos 

de apresentacao, definindo como sera apresentado o objeto logic°. 

Por outro lado, o tipo de um objeto designa atributos adicionais que podem 

ser aplicados a tais objetos . ODA distingue dois tipos de objetos: logicos e de disposicao 

ou apresentacao. 

1- Tipos de objetos logicos: 

-Documento. Representa a estrutura logica total do documento. 

-Objeto logic° composto. Representa objetos complexos, formados 

por outros objetos compostos e/ou basicos, por exemplo: capitulo, secao, tabela, figura, etc. 

-Objeto logic° basico.Objetos folhas da hierarquia de composicao, 

eles formam parte dos objetos compostos. Alguns deles sao, por exemplo: paragrafo, item 

de tabela, nome, filiacao, etc. 

A Fig. 3.2 indica como estes tipos de objetos sao combinados para formar a 

estrutura logica. 
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Fig. 3.2 Estrutura logica de um Documento segundo ODA/ODIF. 

II- Tipos de objetos de apresentacao: 

-Documento: Representa o conjunto total de paginas. 

-Conjunto de pagina: abrange uma ou mais paginas e/ou um ou mais 

conjuntos de paginas subordinados, os quais necessitam ser identificados como urn grupo. 

-Pagina composta: quando o conteado dela é de diferentes arquiteturas de 

conteildo 

-Pagina basica: quando o conteildo é da mesma arquitetura de conteado. 

-Frame: area de apresentacao retangular dentro de uma pagina ou dentro de 

urn frame de mais alto nivel. Define limites dentro de uma pagina para a apresentacao do 

conteudo. 

-Bloco: area retangular que contem uma ou mais porciies de conteialo da 

mesma arquitetura de conteado. 
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A Fig. 3.3 indica como estes objetos sao combinados para construir a 

estrutura de apresentacao. 
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Fig. 3.3: Estrutura de Apresentarao dos Documentos segundo ODA/ODIF. 

Objetos do mesmo tipo corn caracteristicas adicionais comuns podem ser 

subagrupados em classes de objetos. 

ODA originalmente define 9 classes de objetos, mas em [MUR89] define-se 

novas classes, formando a hierarquia representada na Fig. 3.4. 
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Fig. 3.4: Hierarquia de Classes de objetos em ODA/ODIF. 

As classes de objetos tambem podem ser definidas pelo usuario, por meio das 

"DefinicOes de Objetos", que sao urn conjunto de regras ou "templates" de acordo corn os 

quais podem ser produzidos objetos das estruturas de documentos. 

As classes definidas pelos usuarios sao subclasses de algumas das 9 classes 

definidas pelo ODA. 

3.2.2 Tipos e Classes de Documentos em ODA. 

Documentos sitnilares podem ser agrupados em classes de documentos. 

Algumas podem ser, por exemplo: 

- Cartas comerciais. 

- Relatorios 

- Memorandos. 

- Formularios. 

- Artigos tecnicos. 
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Da mesma maneira que ocorre nas classes de objetos, as classes de 

documentos nao estao padronizadas. Elas podem ser definidas pela aplicacao por meio de 

"Definicoes de Documentos". Tais definicoes tem que conter as definicOes de todos os 

objetos que podem ocorrer num documento da classe. 

3.2.3 Arquitetura Total dos Documentos ODA/ODIF. 

A representacao total de urn documento segundo ODA/ODIF deve conter: 

-A descricao do documento especifico, corn : - a estrutura logica. 

- a estrutura de apresentacao. 

- o seu conteUdo. 

-A descricao da Classe do Documento, com as definicoes dos objetos 

logicos e/ou de apresentacao (estruturas genericas). 

-0 Perfil do documento, o qual contem informacao para manipular o 

documento como urn todo. Consiste de um conjunto de atributos no nivel mais alto na 

estrutura do documento. 

A Fig. 3.5 esquematiza o modelo da arquitetura total de urn documento 

ODA/ODIF. 
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Fig. 3.5: Modelo da Arquitetura Total dos Documentos ODA/ODIF. 

As regras para a estruturacao de um documento sae descritas pela 

associacao de tais objetos corn "descricOes de classes". 

As estruturas logicas e de apresentacao sao hierarquias de objetos, onde cada 

objeto esta descrito por um conjunto de atributos. 

As estruturas genericas consistem de dois conjuntos de descricoes de classes 

de documentos (objetos logicos e objetos de apresentacao), que definem os tipos e 

combinacoes de objetos permitidas . 

A descrica.o de classe de cada objeto nab folha na estrutura inclui urn atributo 

chamado "gerador para subordinados", o qual define como o objeto pode ser formado a 

partir dos objetos subordinados. Os possiveis valores que pode adotar tal atributo estao 

apresentados na tabela 3.1. 
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Tabela 3.1: Possiveis valores do atributo "Gerador para Subordinados". 

OPT Opcional 0 ou 1 Ocorrencia 
REQ Requerido 1 Ocorrencia 
REP Repetitivo 1 ou mais Ocorrencias 
OPT/REP Opcional Repetitivo 0, 1 ou mais Ocorrencias 
SEQ SeqUencia Ocorre na ordem especificada 
AGG Agregado Ocorre em qualquer ordem 
CHO Opcao So uma de um grupo de °Wes 

Para concluir, apresenta-se na figura 3.6 urn exemplo de defithcao de 

documento utilizando tais "Geradores para Subordinados". 

Fig. 3.6: Exemplo da Estrutura LOgica Generica de um documento do 

tipo "Artigo". 

3.3 Modelo de Processamento de Documentos. 

As diferentes partes de um documento tipo ODA sao envolvidas na 

mathpulacao de documentos atraves de ties processos principais diferentes: 
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- Processo de edicio: envolve a interacao da edicao do conteirdo e a edicao 

da estrutura logica. A edicdo da estrutura inclui a criacao ou eliminacao de objetos, 

mudancas em sua posicao na estrutura, e modificacOes de valores de propriedades e 

atributos relacionais controlados pelas regras das definickies logicas. A orientacao deste 

processo é feita usando-se a estrutura lOgica generica do documento. 

- Processo de disposicao ou apresentacao: Envolve a interacao da geracao 

da estrutura de apresentacao e a disposicao do contend°. A geracao da estrutura de 

apresentacao cria frames e blocos aninhados ou superpostos sobre conjuntos de paginas e 

coloca o contend° dos objetos logicos basicos nos blocos. Isto é controlado pelas diretivas 

de disposicao dos objetos logicos . 0 processo se utiliza das estruturas logicas e de 

apresentacao especificas e genericas. 

- Processo de exibicao: diz respeito a apresentacao do documento em uma 

forma adequada para o usuario. Este processo utiliza a estrutura de apresentacao e mostra, 

em um meio adequado, uma versa° visualizavel do documento. 

Como ODA é urn padrao para armazenamento e intercambio de documentos, 

e importante a separacao destes dois nitimos processos, pois o armazenamento e a 

transmissao do documento devem ser independentes do dispositivo.  

A Fig. 3.7 esquematiza o modelo de processamento de documentos, 

mostrando como os processos apresentados interagem uns corn outros. 
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Fig. 3.7: Modelo de Processamento do Documento em ODA/ODIF. 

3.4 Arquiteturas de Contetido dos Documentos. 

0 padrao ODA preve tres tipos diferentes de porcOes de conteudo: caracter, 

graficos raster e graficos geometricos. 

Cada uma delas é representada por um conjunto de atributos e urn string de 

elementos graficos corn elementos de controle. 

Dependendo da categoria de seus elementos graficos, cada porcao de 

conteudo é estruturada e apresentada de acordo a uma certa Arquitetura de Contetido, a 

qual define atributos de apresentacao dos objetos basicos assim como urn conjunto de 

elementos graficos e funcOes de controle com sua representacao codificada. 
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3.4.1 Arquitetura de Contend° Caracter. 

Esti formada de caracteres graficos e de caracteres de controle. A forma e 

posicao dos caracteres é controlada pelos atributos e pelos caracteres de controle. 

Contem facilidades para uma boa qualidade de formatacao, porem, nao 

fornece um modelo geral, tipo PostScript, onde o texto pode aparecer em qualquer 

orientacao e pode ser escalado de diversas formas. 

3.4.2 Arquitetura de Contend° Grafico Raster. 

Representa uma imagem grafica de dual dimensoes na forma de uma matriz 

retangular de elementos grificos (pels). 

Da mesma forma que no contend° caracter, mediante um conjunto de 

atributos controla-se a apresentacao dos grificos. 

3.4.3 Arquitetura de Contend° Graficos Geometricos. 

Este contend° é, talvez, o mais simples, pois esti baseado inteiramente no 

Standard Computer Graphics Metafile (CGM) (1S08632) [IS087] 

3.5 Formato de Intercambio de Documentos (ODIF). 

0 fluxo de dados (data stream) que representa o documento estruturado de 

acordo ao padrao ODA, consiste de uma seqUencia de descritores e unidades de texto. 
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- Descritores: E uma combinacdo de itens de dados consistindo de itens de 

subdados e itens de dados basicos representando os atributos do perfil do documento, uma 

definicao de objeto ou um objeto. 

- Unidades de Texto: Representam porcOes de conteudo. E um item de 

dados que tem: 

1- Item de subdados e itens de dados basicos que representam os atributos 

da porcAo de conteudo, e 

2- Urn conjunto de urn ou mais itens de dados basicos que representam os 

elementos grificos de uma porcdo de conteudo. 

As unidades sac) distribuidas no fluxo de dados de duas formas, resultando 

em dois formatos possiveis do fluxo de dados. 

I - Fluxo de Dados A: A ordem de transinissao é a seguinte: 

-descritor do perfil do documento 

-descritor das definicoes de apresentacao 

-descritor das definicOes logical 

-unidades de textos para porcOes de conteudo comuns 

-descritores para objetos de apresentacao 

-descricao dos objetos logicos 

-unidades de texto para porcoes de conteudo.  

II - Fluxo de Dados B: Cada descritor de um objeto basic°, ou de uma 

definicao de objeto basic° a seguida imediatamente pela unidade de texto de sua porcao de 
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contend°. Este fluxo de dados pode ser usado quando consiste de descritores logicos e 

unidades de texto ou descritores de apresentacao e unidades de texto. 

3.6 Conetusks. 

Muitos trabaihos tern tratado o problema de estruturas para documentos 

[FUR82, BRO89, LIM88, L1M89, LIM89b, LIM89c, FUR89a, FUR89b, COR89, LIM90, 

LIM91, BOT92]. Tais estruturas tem sido desenvolvidas para sistemas interativos de 

preparacao de documentos, cujo objetivo principal é produzir um documento impresso. 

Neste caso, a estrutura do documento é projetada para fornecer ajuda inteligente na 

edicao e atualizacio, ou para controlar que o documento cumpra um estilo requerido . 

Por outro lado nos sistemas de hipertextos, como sera visto no capitulo 

seguinte, a enfase esta em fornecer um corpo estruturado de objetos, corn ligacoes que unem 

objetos relacionados. Os usuarios folheiam atraves da informacao seguindo as ligacoes de 

um objeto a outro. Neste caso, a estrutura esta projetada especificamente para auxiliar 

aos leitores a navegar atraves da informacao. 

Como ja foi visto, ODA fornece uma arquitetura de documento detalhada, a 

qual é hierarquica e orientada a objetos. 

Ainda que ODA seja projetado principalmente para suportar documentos tipo 

impresso, ele poderia incluir urn mecanismo de "ligacao" que poderia ser usado para 

especificar ligacoes arbitrarias entre objetos. 

Ele fornece as estruturas primarias e secundarias necessarias tanto para a 

edicao interativa de documentos quanto para os hipertextos . 
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0 ponto realmente importante esta em estudar a possibilidade de usar ODA 

como um padrao tanto para documentos interativos quanto para hipertextos, propondo 

algumas extensOes ao modelo ODA original, resultando na definicao de um meta-modelo 

que pennitira a Gerencia de Documentos Estruturados Multimidia. 

A restricao atual a tudo isto é a forma limitada de especificar atributos e 

ligacOes nos objetos. Seus valores sAo normalmente derivados das definicoes genericas dos 

objetos, ou herdados de atributos chamados "valores default". 

0 caminho esta em trabalhar na Estrutura Logica Generica, sobre a definicao 

dos objetos, aumentando o poder de modelagem do padrao, para possibilitar a definicao de 

metodos (nAo permite por enquanto) e novas e mais amplas definicoes de propriedades 

("valores default", restricOes, relacoes entre atributos, etc.). 

3.6.1 Porque ODA/ODIF para a Gerencia de Documentos Estruturados 
Multimidia (Aspectos Positivos). 

Os aspectos que justificam a escolha de ODA/ODIF como ponto de partida 

para a definicao de urn meta-modelo que permita a Gerencia de Documentos Estruturados 

Multimidia sao: 

- Por ser um padrao de intercambio de documentos, o qual oferece amplas 

vantagens para a transtnissao de documentos entre sistemas. 

- Pela divisao que faz entre Apresentacao-ConteUdo-Estrutura L6gica dos 

documentos, que possibilita o tratamento de diferentes tipos de informacao, favorecendo o 

aspeto multinfidia dos documentos, independente da estrutura e da apresentacao dos 

mesmos (ortogonalidade). 
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- A estrutura logica possibilita, de forma eficiente, a definicao de objetos 

compostos e de estruturas, o qual é desejavel para a definicAo da composicio dos 

documentos, mediante a reusabilidade das classes de objetos. ODA/ODIF define de forma 

eficiente a composicio dos objetos (documentos ou partes de documentos). 

- Pode incorporar facilmente novas arquiteturas de conteudo. 

- 0 perfil do documento e os indices podem ser usados em operacoes de 

armazenamento, navegacao e recuperacao. 

3.6.2 Que falta em ODA/ODIF? (Aspectos Negativos). 

Como foi visto na secao anterior, ODA/ODIF apresenta varios aspectos e 

caracteristicas positivas e desejaveis que justificam a sua escolha como ponto de partida para 

a definicao de urn meta-modelo que permita a modelagem de Documentos Estruturados 

Multimidia. 

Mas ao mesmo tempo, ele possui outros aspectos nao desejaveis e carece de 

certas caracteristicas necessarias a Gerencia de Documentos Estruturados Multimidia 

Estes aspectos negativos do padrao serao resolvidos mediante a definicao de 

extensOes ao modelo original. 

Alguns destes aspectos negativos sao: 

- Considera os documentos desde um ponto de vista Estatico, ou seja, 

quando um documento e intercambiado entre dois sistemas, mas nab considera o 
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processamento deste documento pelo sistema (armazenamento e recuperacao desde um 

banco de documentos, navegacao, etc.). 

- Forma limitada de especificar atributos e figaciies entre componentes da 

estrutura logica. 

- Nao permite a definicao de documentos Hipermidia (hiperdocumentos), 

resultado da combinacao dos sistemas de hipertextos e a representacao ODA/ODIF. 

Para possibilitar isto, a futura extensao do padrao devera permitir: 

- 0 intercambio parcial ou total de hiperdocumentos entre 

sistemas, em ambientes heterogeneos. 

- As caracteristicas do modelo permitirao que documentos tipo 

ODA existentes sejam integrados num banco de hiperdocumentos, assim 

como permitirao diferentes visoes para o mesmo conjunto de documentos. 

- 0 suporte a criacao de ligacOes ativas e referencias cruzadas por 

parte de varios usuarios (visoes). 

- 0 suporte para a confeccdo de referencias externas a partir de 

documentos e a definicao de classes de documentos ja disponiveis. Tambem 

a possibilidade de definir "documentos parciais". 

- A geracao automatica de tabelas de conteudo e indices. 

- Gerencia de Anotaciies: Anotacao é a funcao de anexar marcas 

a um documento, onde o conteildo da marca pode consistir de textos, 
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desenhos, voz ou uma combinacedo deles. A facilidade de anotacao deve 

satisfazer os seguintes requerimentos do usuario: 

a- UM usuario deve poder anotar todo ou parte do documento. 

b- Um usuario deve poder vincular multiplas anotacoes a todo 

ou parte do documento. 

c- Um usuario deve poder anotar anotacoes (executar anotacoes 

consecutivas). 

d- Varios usuarios devem poder anotar um documento ao mesmo 

tempo. Isto deveria incluir anotacOes simultaneas da mesma parte do 

documento (visoes). 

e- Parametros da anotacao tern que ser fornecidos, que 

especifiquem se a anotacao é dependente ou independente de revisOes. 

f- Suportar conjuntos mUltiplos de anotacoes e permitir que elas 

sejam mostradas opcionalmente corn o documento. 

- Ger8ncia de Versties: Oferecer mecanismos que permitam a 

manipulacao de diferentes versoes dos conteiidos dos documentos, 

possibilitando a navegacao atraves do historic° do documento. 

- Seguranca: Verseies e visOes de documentos tern associado urn 

requisito de seguranca. Os usuarios serao classificados de acordo corn as 

funcOes de seguranca disponiveis a des. As versOes e visifies de documentos 

tern permissOes associadas , as quais designarao aqueles usuarios habilitados 

para o acesso a versa° ou visao, e o tipo de acesso permitido. Tambem 

deverao ser definidos atributos de seguranca no perfil do documento. 



4 SISTEMAS DE HIPERTEXTOS E A GERENCIA DE 

DOCUMENTOS ESTRUTURADOS MULTIMIDIA. 

4.1 Introd 

Atualmente o mundo esta excedendo, se é que ja nao excedeu, o ponto de 

sobrecarga de informacao. Igo nao significa que a informacao nao esteja sendo usada 

efetivamente, mas o uso efetivo da informacao é uma pequena fracao do que 

potencialmente poderia ser, usando metodos apropriados de armazenamento e recuperacao. 

Uma das barreiras na exploracao da informacao é a falha em identificar as 

interconexaes que permitem reconhecer ligacOes e similitudes entre panes de informacCies 

que estao normalmente armazenadas em lugares diferentes. 

Com o objetivo de resolver este problema, varias propostas e alternativas 

foram analisadas e estudadas pela comunidade cientifica. Uma delas, a qual é de interesse 

deste trabalho, e o uso dos hipertextos para pesquisar e recuperar grandes volumes de 

informacOes. 

Hipertexto é uma ferramenta para a construcao e uso de estruturas 

associativas. Urn documento normal é linear, e a tendencia é le-lo do comeco ao fim, de 

forma sequencial. Pelo contrario, a leitura mediante hipertextos é livre e pode-se pular de 

uma ideia a outra dentro do texto, dependendo somente do interesse do leitor. 

Nas seguintes secOes sera dada uma definicao de hipertextos, serao 

apresentadas as maiores diferencas corn os sistemas de textos convencionais e se estudara a 

importancia da filosofia de hipertextos na Gerencia de Documentos Estruturados 

Multimidia. 



Um exemplo disto é apresentado na Fig. 4.1. 

--- aturbagio: Ato oat efeito de )  

FENS1Doenca: Pala de 
da saude; mal; molesua, emu 

rerturbar 

confuslo. 

tontura; desordem; 

Sande: Estado do que a sSo ou de quern 
tern as funeks orginicas no seu estado 
normal, vigor, robustez. 

----) Pertur 	Altearacari, 
atrapalh

bar 
 ar, confundir; 

rar, 
 embagitar. 

4.2 0 que 6 Hipertexto? 

Para poder definir o que é hipertexto, necessita-se inicialmente definir o que 

é texto. Texto pode ser visto como "corpo de informacAo registrada", sendo esta ideia 

sinonima a de documento e, embora contenha predominantemente linguagem natural, 

tambem pode conter imagens [RAD91]. 

Livros, receitas, artigos, documentacao de software, sao exemplos de textos. 

Por outro lado, o prefixo hiper significa "posicao superior", "alem", "excesso". 

Dessas definicaes, pode-se concluir que urn hipertexto vai alem do conceito 

de texto. Enquanto que um texto possui apenas uma dimensao (linear), urn hipertexto possui 

mais de uma dimensao, que engloba as relacoes entre textos. Tais hipertextos podem ser 

vistos como urn grafo onde cada no contem um verbete, e os arcos representam ligagOes, ou 

referencias, entre os verbetes. Quando se le um verbete annazenado em um no, referencias 

explicitas para verbetes relacionados indicam onde se pode obter maiores informacties sobre 

estes itens. 
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Fig. 4.1 Estrutura basica de hipertextos. Exemplo de um trecho de dicionario. 
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Os documentos que sao criados, atualizados e manipulados com um sistema 

de hipertextos recebem o nome de "hiperdocumentos". 

As maiores diferencas entre os hiperdocumentos e os documentos escritos 

convencionalmente sao: 

- Nos documentos convencionais as estruturas fisicas e logicas estao 

estritamente relacionadas. Fisicamente, o documento é uma sequencia linear de palavras, 

que tem sido dividida em linhas e paginas por conveniencia. 

Logicamente, o documento tambern é linear, as palavras estao combinadas 

para formar sentencas, sentencas formam paragrafos, paragrafos formam sect5es, etc. 

Se o documento tern uma estrutura logica hierarquica, esta é apresentada 

linearmente. Tais documentos induzem fortemente aos leitores a ler linearmente do comeco 

ao fim, seguindo uma mesma seqtiencia. 

- Por outro lado, os hiperdocumentos separam a estrutura logica da fisica. 

Fisicamente, estes documentos sao sequencias lineares de unidades independentes. 

Logicamente, des sao mais complexos. Os leitores raramente leem tais hiperdocumentos do 

comeco ao fim; ao contrario, eles localizam o artigo ou entrada de seu interesse (uma forma 

de acesso randomico) e entao leem a porcao de informacao sequencialmente. 

Entretanto, o leitor comumente encontrard referencias cruzadas a outras 

porcties de texto e, seguindo estes ponteiros, ele localizard o volume apropriado, encontrard 

a entrada apropriada e entao a porcao de texto relevante. 
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A estrutura logica de referencias dentro do proprio documento e a outros 

documentos é, por isto, mais complexa. 0 caminho logico do leitor é uma rede atraves da 

qual pode percorrer o documento inteiro ou um conjunto deles. 

Pelo expressado ate agora, hipertextos sao simultaneamente urn metodo de 

armazenamento e recuperacao de informacoes. Eles incorporam a nocao de ligacao de 

porcOes de informacao, permitindo ao usuano navegar atraves de uma rede de partes de 

informacOes. 

A informacao esti representada tanto por aquela que esti armazenada em 

cada no quanto pela forma com que os nos sac) ligados uns a outros. Alem das ligacOes 

dentro de um documento (referencias internas), ele permite criar ligacoes entre conjuntos de 

documentos (referencias externas). 

Quando estes sistemas de hipertextos permitem que se trabalhe corn diversos 

tipos de meios, tais como imagens, video, som, passam a denominar-se hipermidia 

(hipertextos+multitnidia). No entanto, alguns autores usam os termos hipertextos e 

hipermidias como sinonimos. Esta convencAo sera adotada no presente trabalho. 

Apesar de usar textos, que sao componentes basicos dos hipertextos ha muito 

tempo, os sistemas computadorizados recentemente passaram a ser usados corn sistemas 

hipermidia. Isto aconteceu devido ao desenvolvimento de estacoes de trabalho com grande 

capacidade de processamento, telas graficas de alta resolucao, facilidades de comunicacao 

atraves de redes e reducao do custo de armazenamento de grandes volumes em sistemas "on 

line". Portanto, agora sao considerados hipertextos apenas os sistemas onde a navegacao 

pelo espaco hipertextual é controlada por computador. 
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Do ponto de vista estrutural, urn hipertexto a urn grafo direcionado e o 

sistema prove, para o usuario, mecanismos de navegacdo para percorre-lo. Em um grande 

niimero de sistemas, ha correspondacia entre as janelas (mostradas na tela) e os nos 

armazenados em urn banco de dados [CON87] quando se trata de informacao "projetivel 

em uma tela" (texto ou imagem). Esta correspondencia é ilustrada pela Fig. 4.2, adaptada de 

[CON87]. 

Tela 

Fig. 4.2 Correspondencia entre a tela e o banco de dados do hipertexto. 

Alguns sistemas somente manipulam hiperdocumentos estruturados 

hierarquicamente ou como uma lista ( ver Fig. 4.3). Outros, permitem qualquer organizacao 

dos componentes do hiperdocumento, possibilitando a criacao de uma rede de informacao 

(ver Fig. 4.4). 



Elb 

b- Hipertexto hierarquico. 

(0 que  é hipertexto? 

Historico dos hipertextos. 

(Estruturas dos hipertexto). 

(Projeto de hipertextos. 

(Aplicagoes de hipertexto9. 

a- Hipertexto em "Lista". 
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Fig. 4.3 Hipertextos corn "ordem". 

Fig. 4.4 Hipertextos em estrutura de rede. 

4.2.1 Evolucao dos Sistemas de Hipertextos. 

Durante 1945, Vannevar Bush [BUS45, BUS67] propos uma estruturacao 

tido linear de texto, que deveria corresponder corn a natureza associativa do cerebro 
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humano. Em 1965, Ted Nelson batizou tal texto nao linear de hipertexto e comecou as 

tarefas de implementer hipertextos em computadores. 

A ideia de textos nao lineares tern sido usada por muitas pessoas quando elas 

tratam de colocar suas ideias em unidades de informacao (nos) e fazem referencia de uma 

unidade a outra. 

Este modelo intuitivo formou a metafora usada como base por varios 

sistemas e prototipos experimentais e comerciais de hipertextos. Entre os sistemas de 

hipertextos mail conhecidos e usados podem-se citar NLS/Augment [RHE85], XANADU 

[CON87], GUIDE [BRO87a, BRO87b], NoteCards [CON87, HAL88], NEPTUNE 

[CON87, DEL87], HyperTies [PLA91], HyperCard [NIE90] e ACQUA [MAR90, 

MAR91]. 

4.2.2 Alguns Problemas nos Sistemas de Hipertextos. 

De alguma forma, a maioria dos problemas dos hipertextos sac, causados por 

sua grande flexibilidade, que e sua principal vantagern e justificacao. Estes problemas podem 

ser agrupados em tres grandes categorias: aqueles causados pela desorientacdo, pela falta de 

politicas firmes de treinamento e pela falta de urn padrao. 

4.2.2.1 Desorientaedo. 

Os sistemas de hipertextos apresentam o problema de fazer sentir ao usuario 

"perdido" no espaco de informacOes, causado pela complexa estrutura associada a ele que é 

percorrida, mas que nao é completamente visualizada. Ou seja, em qualquer momento, o 

usuario nao sabe onde encontra-se nem como fazer para sair dessa situacao. 
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As solucaes a este problema de desorientacao em hipertextos podem ser 

agrupadas em dois conjuntos. 

No primeiro, pode-se criar marcas ou folheadores que pennitem ao usuario 

determinar onde ele esta em relacAo a rede total. 

Na segunda op*, pode-se criar marcas, etiquetas ou "milestones" que 

representem localizacoes conhecidas. As ajudas de memoria espacial sao formas de melhorar 

a navegacao atraves dos hipertextos. Estas tecnicas melhoram a recuperacao pela associacao 

de itens nao familiares a itens familiares. 

4.2.2.2 Treinamento. 

A novidade dos sistemas de hipertextos como ambientes de software tern 

como consequencia problemas de treinamento, a maioria dos quais pela necessidade de 

adaptar os usuarios a urn meio nao linear. 

E possivel que o desenvolvimento e uso dos hipertextos possam ser 

demorados pela falta de um adequado treinamento aos usuarios. Parece contraditorio falar 

que o treinamento deveria ser fundamental no desenvolvimento destes sistemas quando tal 

treinamento é uma das areas de aplicacdo de hipertextos que tem maior futuro. 

0 sistema de ajuda em linha de HyperCard é um exemplo de como os 

hipertextos podem ser usados como meio de treinamento. Neste caso, o hipertexto é 

utilizado como uma ferramenta de treinamento do usuario para o uso de um sistema de 

hipertexto. 



4.2.2.3 Falta de urn padrao. 

Os primeiros sistemas de hipertextos foram desenvolvidos por grupos de 

pesquisa e logo apos tornaram-se produtos comerciais. Isto tern como consequencia que nao 

existe um padrao universal sobre o que é um hipertexto, podendo ficar como padrao, nao o 

modelo mais correto, mas sim o mais popular ou conhecido. 

Existe hoje em dia um entusiasmo geral sobre a ideia de substituir metodos 

lineares de armazenamento e recuperacAo de informacao por metodos nao lineares e 

associativos, mas existem muitas formas de realizar esta substituicao. 

Ate agora, os dois conceitos que todo sistema de hipertexto inclui sao os de 

no e figacao, ainda que possam ser referenciados por diferentes nomes em diferentes 

sistemas. Por serem estes conceitos os componentes basicos de todo sistema de hipertexto, 

os padrOes potenciais de hipertextos representarao metodos para restringir as formas nas 

quais eles podem ser definidos ou usados. 

4.3 0 Modelo de Hipertexto. 

Como foi expresso na secao anterior, nao existe urn padrao que defina o que 

deve conter o modelo de urn sistema de hipertexto, mas este modelo torna-se necessario 

para formalizar o processo de construcao de aplicacOes de hipertextos. 

Aqui surge uma pergunta importante, porque os sistemas de hipertextos 

precisam de um modelo de dados 2  
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Segundo [NEM93], do ponto de vista da arquitetura, a importante isolar o 

modelo de dados como uma camada separada por diversos motivos: 
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-Para manter independencia da implementacao fisica; o modelo deve ser 

independente do sistema gerenciador de arquivos. 

-Os modelos de dados fornecem um mecanismo de particionamento da 

informacao de modo sistematico para ambientes distribuidos. 

Do ponto de vista do banco de dados, os modelos tradicionais (hierarquico, 

rede, relacional) nao mapeiam bem o ambiente hipermidia por pelo menos dois motivos: 

- Semanticas restritivas de entidades e relacionamentos. 

- Falta de suporte a abstracOes estruturais . 

Como os hiperdocumentos tern estruturas complexas, que tendem a diferir de 

um a outro, os modelos dos mesmos devem satisfazer dois criterios conflitivos: 

1- Fornecer o maior conhecimento possivel acerca da estrutura do 

hiperdocumento, para ajudar em sua criacao, armazenamento e recuperacao. 

2- Fornecer flexibilidade, pois a estrutura do hiperdocumento é muito dificil 

de predizer. 

0 modelo deveria oferecer um born compromisso entre estes dois criterios. 

Como sera visto a seguir, a maior parte dos modelos existentes emprega o paradigma basic° 

de nos e elos (ligacoes). Serao analisados, portanto, os diferentes refinamentos feitos ao 

modelo basic°. 

Tais modelos possuem varias caracteristicas comuns: definem objetos 

primitivos que, de algum modo, se relacionam e que possuem, cada um, um conjunto basic° 
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de operacoes para exibir e editar objetos. Cada modelo de dados tambem define, ao menos, 

uma abstracao de mais alto nivel. 

Por todo o expressado anteriormente, as propriedades dos modelos a serem 

apresentadas e levadas em consideracao, segundo [NEM93] sao: 

1-Primitivas de representacao de baixo 

2- Abstracoes de alto nivel para agregacao e generalizacao 

3- Operacties para suportar a definicao e manipulacao do modelo. 

4- Relacionamentos entre o modelo de dados e a arquitetura do sistema. 

5- Suporte de Aspectos Avancados. 

4.3.1 Abstracoes de Baixo Nivel. 

Sao entidades estruturais independentes de contend°, da aplicacao e do 

ambiente do usuario. Como ja foi expressado anteriormente, os principals componentes de 

urn sistema de hipertexto sao os nos e as ligacOes. A essencia dos hipertextos esta na 

existencia de nos ligados. A maior parte dos modelos tratam elos como objetos de primeira 

classe, ou seja, sao abstracties corn valor semantic° equivalentes aos nos. 

4.3.1.1 NOs 

Sao os atomos que compOrem o hiperdocumento, representando trechos de 

informacao. 0 grande problema na definicao de um no é o fato deste possuir uma fronteira 

bastante rigida, enquanto que em urn texto comum, os paragrafos se integram corn seus 

vizinhos. Por outro lado, os sistemas de hipertextos sao mais flexiveis que os metodos 

tradicionais de estruturacao de informacao, pois eles permitem designar diferentes tipos de 

informacao (texto, imagem, som, grafico, animacao, programas, etc.). 
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textual, grafico, audio, 
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4.3.1.2 Bogies ou Ancoras. 

Sao regiOes sensiveis ao mouse (ou ao dispositivo apontador que estiver 

sendo usado). A ativacao deles pode ocasionar a exeeuedo de uma aedo. Ele represents o 

inicio de um elo que, ao ser ativado, provoca o deslocamento desde o no origem ate o no 

destino. 

4.3.1.3 Elos ou Ligacties. 

A variedade de nos que podem ser definidos, como foi visto, fazem de 

hipertextos uma ferramenta extremamente flexivel e poderosa para a representaedo de 

informaedo. Neste contexto, as ligaeOes definem a estrutura do hipertexto e fornecem 

capacidades de folhear e pesquisar os nos da rede. 

Os elos estabelecem conexOes entre os nos do hipertexto, possibilitando a 

navegacdo do usuario pelo espaco de informaeOes. Os elos tern inicio e fim, sendo assim, o 

no que contem o inicio de um elo chama-se no origem, e aquele que se encontra no fim do 

elo é chamado de no destino. A fig. 4.5 mostra os componentes basicos e como se 

relacionam. 

NO ()ItIGEN1 
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Fig. 4.5 Abstracoes de baixo nivel (no, do, botho) e seu relacionamento. 
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Segundo [PAR89], podem ser definidos diferentes tipos de elos ou figacoes, 

dependendo da acao que executam e das informacOes que ligam. 

-Elos "mover a" (move-to): Estas ligacOes simplesmente deslocam para um 

no relacionado. Exemplos deste elo sao as referencias internas realizadas num 

hiperdocumento (referencias a componentes logicos da mesma estrutura), e as referencias 

extemas (ligam componentes lOgicos de diferentes hiperdocumentos). A figura 4.6 

exemplifica estes tipos de figaciies. 

Elo de referencia interim 	 Elo de referencia extema 

Fig. 4.6 Elos "mover a". 

- Elos de expansio (Zoom): Expandem o no atual a uma forma mais 

detalhada da informacao contida nele. Este efeito é similar a mover-se de uma forma abstrata 

a uma forma mais completa do documento. Exemplos deste tipo de ligacao sao as anotacOes 

e comentarios ou as notas de pe de pagina (ver figura 4.7). 
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elo de anotacio 

Fig. 4.7 Elo de expansAo (Zoom). Exemplo de uma anotacao. 

- Elos de visoes: A disponibilidade ou ativacao destas ligagoes esta 

condicionada pelo interesse ou proposito do usuario. Estas ligacOes estao ocultas, a nab ser 

que etas sejam de interesse do usuario e ele tenha acesso ou tenha sido justificado para seu 

uso. 

-Elos de indices: Levam ao leitor desde um no indexado ate a entrada 

indexada correspondente para aquele no. 0 indice pode ser usado para busca de documentos 

que compartilham urn termo indexado em particular. A figura 4.8 ilustra este tipo de ligacao. 

Fig. 4.8 Elos de indices. 
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-Elos executtiveis: Permitem que o hipertexto seja considerado uma interface 

de programacao de alto nivel. Os botoes ligados a eles causam awes ou a execucdo de 

algum tipo de codigo associado. 

- Elo estrutural: Ligam as partes logicas do hipertexto formando a estrutura 

logica do mesmo. Permitem percorrer a estrutura, simulando a leitura sequencial dos 

documentos impressos. A figura 4.9 apresenta um exemplo deste tipo de ligacao. 

           

Documento 

 

Capitulo 1 

   

Seca° 1.1 

  

Seclo 1.2 

           

           

           

Capitulo 3  SecAo 2.1  Capitulo 2  Seca° 1.3 
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Fig. 4.9 Elos estruturais. 

4.3.2. AbstracOes de Alto Nivel. 

Usualmente sao abstracizies do tipo agregacAo ou generalizacio. Existem 

diferentes definicoes, variando de sistema para sistema, podendo-se identificar como mais 

importantes as seguintes: 

No modelo HDM [GAR91, SCH93] definem-se as abstracOes entidade, 

perspectiva e esquema, as quais serao tratadas na secao 4.3.6.1. 

Por outro lado, no sistema NEPTUNE [CAM88] definem-se as abstracOes 

Contexto e Grafo, consideradas na secao 4.3.6.3. 

UFRGS 
INSTITUT° DE INFC,T'IA.TICA 

BIBLIOT:=. 
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Tambem o modelo de LANGE [LAN90] define abstracoes de alto nivel, as 

quais sac) chamadas Redes e Estruturas (ver secao 4.3.6.4). 

4.3.3 OperacOes. 

Urn modelo de hipertexto, alem de definir os componentes estruturais do 

mesmo (abstracoes de alto e baixo nivel), tambern tern que especificar as operacoes e/ou 

metodos que tais componentes suportatio. 

Tais operacOes incluem especificacoes para funcoes genericas de visualizacdo 

e edicao dos componentes do modelo. 

Estas operacoes podem ser divididas segundo sua funcao, sendo alguns 

exemplos os seguintes: 

-Gerais da estrutura: CriaComponente, ApagaComponente, Modifica 

Componente, ValorAtributo, etc. 

-Sobre Nos: Visualizallo, DaValorAtributo, DaLigacOes, AutorNo, 

Versa°No, etc . 

-Sobre os elos: AdicionaElo, TemAncora, TemDestino, VisualizaElo, 

AdicionaDestino, AdicionaAncora, etc. 

4.3.4 Relacao corn a Arquitetura do Sistema. 

A arquitetura generica que caracteriza a maior parte dos sistemas de 

hipertextos consiste de noes camadas: 
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- Interface corn o usuario final (Apresentacao). 

- Modelo do hipertexto (nos e elos). 

- Interior dos componentes (armazenamento fisico). 

Esta abordagem a especialmente importante, pois permite utilizar a mesma 

estrutura para uma variedade de tipos de meios. Da mesma forma, os mesmos tipos de 

meios podem ser mapeados para mUltiplas estruturas para suportar diferentes exibicoes aos 

usuarios. Os diferentes sistemas utilizam varios metodos para manter a independencia do 

modelo de dados corn a interface do usuario e corn o armazenamento fisico dos 

componentes. 

A figura 4.10 apresenta a arquitetura do modelo de referencia DEXTER 

[HAL90], a qual reflete o discutido nesta secao. 

Camada de Apresentacao 

Apresentacio do hipertexto; interaeolo 

do usuario, dinamica. 

ES0Qa. 	S ale 	 r!Seilt,4—  

Camada de Armazenamento 
(Modelo do hipertexto) 

Urn "banco de dados"com a redo de 

nos e ligacoes. 

Camada Interior aos 
Componentes 

Contendo/estrutura dentro dos nos. 

Fig. 4.10 Arquitetura dos sistemas de hipertextos (segundo DEXTER). 



4.3.5 Suporte de Aspectos Avancados. 

Estes aspectos nao sao especificos de sistemas de hipermidia, uma vez que 

se aplicam a qualquer ambiente de banco de dados, entretanto, sao particularmente 

significativos para o desenvolvimento de sistemas de hipermidia distribuidos e colaborativos. 

I- Versionamento: 0 suporte de versionamento fornece a capacidade de 

manipular mudancas da informacao no tempo. Uma extensao é o conceito de configuracao, 

onde uma colecao de versOes de informacOes relacionadas é mantida. 

0 que deve ser discutido para isto é: 

1- o tratamento deve fazer parte do modelo ou da aplicacao? 

2- como deve ser feita a propagacao das versoes? 

3- quando um componente de um objeto composto é revisado, as 

informacOes de versOes sao propagadas para os componentes relacionados? 

4- as novas versOes devem ser representadas como copias ou como 

operacOes que deram origem a mesma? 

5- como verificar a consistencia de uma configuracao? 

H- Colaboracao: 0 suporte para ambientes de colaboracao deve prever 

multiplos usuarios, controle de concorrencia e funcoes distribuidas. As implicacOes no 

modelo de dados destes ambientes nao foram ainda investigadas extensivamente. 

III- Seguranca: Restringir o acesso a informacao é uma preocupacao de 

qualquer ambiente multiusuario. Os tipos de restricoes e a granularidade dos dados aos quaffs 

as restricOes se aplicam podem variar muito. 
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4.3.6 Alguns Modelos Existentes. 

Nab e objetivo deste trabalho descrever em detaihe urn grande dller° de 

modelos de hipertextos nem fomecer uma classificacao dos mesmos, no entanto, os mesmos 

foram objeto de profundo estudo e analise por parte do autor para a realizacao da presente 

dissertacao. A seguir sera dada uma breve mencao aos mais importantes. Maiores detalhes 

podem ser encontrados nas respectivas referencias bibliografica. 

4.3.6.1 0 modelo 

0 Hypermedia Design Model (HDM) [GAR91, SCH93] é um modelo para a 

especificacao da hiperbase de uma aplicacao hipermidia. 0 seu objetivo é permitir um 

processo de autoria "estruturado", separando as questoes de autoria e pennitindo o seu 

tratamento individualizado. Ele é um mecanismo de modelagem, que permite a descricao de 

maneira simples e concisa, e independente de sistemas, de hipertextos a serem projetados. 

No modelo HDM definem-se dois niveis de autoria: 

- "Autoria in the large": a qual define a topologia do hipertexto. 

-"Autoria in the small": a qual trabalha no conteUdo dos nos, determinando 

sua aparencia ao leitor. 
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HDM tambem define as abstracOes: 

-Entidade: Hierarquia de componentes que representam um objeto concreto 

ou conceitual da aplicacao 
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-Perspectiva: Aparencia de uma peca de informacao. A descricao de um 

componente de acordo a uma perspectiva é chamada de unidade. 

-Esquema: Conjunto de definicOes de tipos de entidades e tipos de ligacties 

Tambem define diferentes tipos de figacks, sendo elas estruturais, de 

aplicacio e de perspectiva. A figura 4.11 apresenta um exemplo que esclarece as 

abstracOes definidas no modelo HDM. 

Entidades Atracaes 
do 

Textual 
de Acucar 

Monumento 

turisticas 
Rio 

Foto 
de 

Video 

do Pao 
Acucar 

Nona 

Trecho 

Notacao 

Partitura 

da Nona 

Beethoven 
Sinfonia de 

musical 

Musical 

de urn trecho 

Sinfonia 

Componentes 

Perspectivas 	Texto 

Descricao Unidades do Pao 

Figura 4.11: Abstracoes definidas em HDM. 

4.3.6.2 I-IAN1. 

HAM ( Hypertext Abstract Machine) [CAM88], é um servidor baseado em 

transacales, de proposito geral, para o armazenamento de hipertextos, que esta baseado no 

sistema de armazenamento do Neptune [CON87],[DEL87] 

Seu modelo de armazenamento é baseado em grafos e é orientado a objetos. 

Trabalha com cinco tipos de objetos: grafos, contextos, nos, elos e atributos. 
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-Grafo: E o objeto de mais alto nivel dentro do sistema. Content toda a 

informacao referente a aplicacao. Ele pode conter um ou mais contextos. 

-Contextos: Sao porticoes de nos e elos de urn grafo. Cada um tem um 

contexto pai, e zero ou mais contextos filhos. 

-No: Contem dados arbitrarios. 

-Elo: Define uma relacao entre dois nos do mesmo ou de diferentes 

contextos. 

-Atributos: Podem estar associados aos nos, contextos ou elos. Ditos 

atributos e seus valores fomecem a semantica dos objetos. 

Para exemplificar, suponha-se o seguinte caso: numa aplicacao de autoria de 

livros, um grafo pode representar o conjunto de todos os livros escritos por um autor em 

particular e urn contexto pode representar urn livro em particular (urn conjunto de nos, neste 

caso capitulos, e um conjunto de elos, neste caso as relacOes entre os capitulos). 

4.3.6.3 0 Modelo de Lange. 

0 modelo de Lange se concentra principalmente no modelo de dados; nab se 

trata de uma proposta de arquitetura para sistemas de Hipertextos [LAN90]. Nos e elos sdo 

as unidades basicas do modelo que define duas abstracOes compostas: redes e estruturas. 

-Redes: Abstracao que representa urn conjunto de elos. Simboliza os elos 

referenciais que unem panes do hipertexto. 

-Estruturas: Definem um tipo de organizacao para os nos e as redes, sendo 

possivel reutilizar nos e redes em varias estruturas. Representam uma classe de elos 

organizacionais entre nos do hipertexto. Elas podem ser do tipo conjunto, seqUencia, mapas 

e tambem definicoes recursivas, como por exemplo estrutura de tipo arvore. 
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Desta forma, as estruturas podem ser consideradas como urn filtro, que 

possibilita representacoes lineares dos hipertextos. Por exemplo, a estrutura arvore de um 

livro deveria ser interpretada por un filtro da forma top-down left -to-right, de forma que o 

capitulo 1 e suas secoes sejam apresentados antes que o capitulo 2, e assim por diante. 

Nao existe, ao contrario de outros modelos, uma clara separacao entre 

conteudo e estrutura. Em resumo, o modelo de Lange define hipertexto como uma colecao 

de nos e uma ou mais redes conectando os nos, e uma estrutura descrevendo a organizacao 

das partes que formam o hipertexto. 

Uma das maiores decisOes no desenvolvimento deste trabalho tern sido a 

separacao dos aspectos de apresentacao e da semantica de browsing do modelo, e seu 

deslocamento ao projeto da aplicacao. 

4.3.6.4 0 Modelo de Referencia DEXTER. 

Como foi expressado nas secOes anteriores, a falta de um modelo pada° 

levou a necessidade de tentar capturar as abstracOes encontradas nos diversos sistemas de 

hipertextos. 

0 modelo DEXTER [HAL90] é o resultado de dois workshops sobre 

hipertextos. 0 primeiro ocorreu no Dexter Inc., em New Hampshire (EUA), e dal seu nome. 

Em tal modelo, um sistema de hipertexto é dividido em tres camadas. (ver Figura 4.10) 

1 - Camada Interna aos Componentes. 

2 - Camada de Armazenamento. 

3 - Camada de Apresentacao. 



Participante Ve a animacao sendo 
executada. 
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Este modelo tambem define duas interfaces, a primeira entre a camada interna 

aos componentes e a camada de armazenamento é denominada ancoragem, e e quern 

proporciona o mecanismo para o enderecamento de itens dentro de um componente 

especifico. 

A interface entre a camada de execucao e a camada de armazenamento é 

denominada especificacao de apresentacao. BM 6 um mecanismo que permite o 

armazenamento de informacaio sobre como um componente deve ser apresentado ao 

usuario. Urn exemplo do uso de EspecificacOes de Apresentacoes pode ser visto na Figura 

4.12. 

Animagao 

Palestrante  

Ve em um editor 
de animacao Especificacoes de 

apresentacdo 

Fig. 4.12 Exemplo de uso de Especiticaclies de Apresentacao. 

DEXTER ainda esta em fase inicial de desenvolvimento, nao tendo sido ainda 

utilizado na modelagem de urn sistema completo de hipertextos. Nenhum sistema existente 

hoje em dia implementa todos os mecanismos previstos pelo modelo. 



4.4 Conclusks. 

Como ji foi expressado em capitulos anteriores, o sistema de Gerencia de 

Documentos Estruturados Multirnidia deveria oferecer tanto as capacidades dos 

formatadores de documentos quanto as capacidades dos sistemas de hipertextos. 

Como urn primeiro passo para atingir o expressado anteriormente, foram 

identificadas as caracteristicas positivas (desejaveis) do padrao de documentos ODA/ODIF 

que justificam a escolha de tal padrao como ponto de partida para a definicao de um meta-

modelo que permita tal gerencia. 

Mas tambem foram identificadas lacunas em tal padrao, que nao satisfazem 

plenamente os requerimentos do problema a modelar, e que foram consideradas na serao 

3.6.2. 

Por tudo isso, o presente trabalho propOe uma integracao destas duas 

filosofias (formatadores de documentos e sistemas de hipertextos), e para poder levar a cabo 

isto, foi necessario apresentar brevemente neste capitulo os sistemas de hipertextos, para 

depois, identificar as caracteristicas desejaveis dos mesmos, que serao integradas no futuro 

meta-modelo. Na proximas subsecOes serao identificadas as caracteristicas positivas e 

negativas dos sistemas de hipertextos em relacao a Gerencia de Documentos Estruturados 

Multimidia. 
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4.4.1 Modelos de Hipertextos para a modelagem de Documentos Estruturados 

Multimidia (Aspectos Positivos). 

-A principal, sem davida, é fomecer um corpo estruturado de objetos. Neste 

caso, a estrutura esti projetada especificamente para auxiliar aos leitores a navegar atraves 

do hiperespaco de informacdo. 

-Tal estrutura possibilita definir, de forma eficiente, relacionamentos logicos 

entre seus componentes. 

- Alguns sistemas oferecem mecanismos para o tratamento de aspectos 

avancados (versOes, visoes, seguranca), e seria interessante possui-los no sistema de 

Gerencia de Documentos Estruturados Multitnidia. 

4.4.2 Porque nao so modelos de hipertextos? (Aspectos Negativos). 

Assim como foram identificadas caracteristicas positivas nos sistemas de 

hipertextos que auxiliariam na modelagem de documentos estruturados multimidia, eles 

tambem possuem outras que nao sao desejaveis ou carecem de certos aspectos essenciais 

para tal modelagem. 

Estas caracteristicas negativas e/ou falta de certos aspectos importantes sao 

motivo pelo qual nao a escolhida diretamente a filosofia de hipertextos como ferramenta 

Unica e total de modelagem. Mas o conhecimento e identificacao de tais aspectos negativos 

permitird uma melhor definicao do meta-modelo a integrar. Os aspectos negativos 

identificados sao: 
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I-0 modelo de nos-ligacOes é uma representacao de baixo nivel, sendo 

orientada para a implementacao e nao para o projeto. 

II-A enfase dada aos sistemas de hipertextos em as aplicaceies correntes tem 

sido de ler ou navegar documentos ja existentes. Pouco se considera o problema de usar um 

sistema de hipertextos para criar cooperativamente documentos. 

III- Definicao inadequada ou pouco clara da divisao entre estrutura-

contefido-apresentacao. 

IV- Suporte inadequado as estruturas compartilhadas entre usuarios, o que 

poderia ser resolvido pela definicao de visOes. 

V- Falta de urn padrao, o que complica a comunicacao entre sistemas 

heterogeneos. 

VI- Nao existe uma clara definicao dos objetos compostos, ou estruturas que 

possam ser manipuladas claramente. Depende muito da aplicacao ou dos diferentes 

criadores. 

VII- 0 ja citado problema da desorientacao do usuario na estrutura 

modelada. 



5 0 PARADIGMA DE ORIENTACAO A OBJETOS COMO 

FERRAMENTA DE MODELAGEM. 

5.1 Introducio. 

Identificados os aspectos e caracteristicas desejaveis do padrio de 

documentos ODA/ODIF (capitulo 3) e dos sistemas de hipertextos (capitulo 4) a ser 

integrados no sistema de Gerencia de Documentos Estruturados Multimidia, agora torna-se 

necessario identificar uma ferramenta ou tecnica que permits tal integracao, de forma 

natural, e que possibilite a modelagem apropriada de tal sistema. 

A multimidia, como foi visto, é a tentativa de se aumentar a capacidade de 

representacao dos objetos do mundo real, que podem ser melhor expressos e definidos por 

intermedio da combinacao de varios tipos de dados: som, texto, imagem (estatica e 

animada), etc. Estes objetos requerem, para a sua manipulacao, a ampliacao do 

processamento tradicional de dados, de forma a suportar novos tipos. Nao sendo a 

multimidia uma tecnologia independente, ela necessita o apoio de tecnologias de origens 

diversas que the deem suporte, como por exemplo a orientacao a objetos. 

A orientacao a objetos visa reunir o aspecto estrutural e o aspecto 

comportamental na definicao do objeto, garantindo a representacao das entidades do mundo 

real atraves de abstracOes mais proximas da realidade. A versatilidade do modelo de dados 

orientado a objetos faz corn que o mesmo se constitua num pre-requisito fundamental para o 

desenvolvimento de aplicacOes multimidia. Os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados 

Orientados a Objetos (SGBDOO), por serem instrumentos que combinam os recursos 

disponiveis nos SGBD's tradicionais corn o paradigma de orientacao a objetos num mesmo 

ambiente, despontam como a ferramenta ideal para o desenvolvimento de tais aplicaciies 

multimidia. 
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Alern disto, a area de orientacao a objetos esta em franco desenvolvimento, 

com inumeras propostas de metodologias e notacOes, sendo por isto de grande interesse 

para a criacao de ambientes experimentais. 

5.2 Modelos de Dados Orientados a Objetos. 

A mutabilidade dos tipos de dados manipulados pelas novas aplicaceies e a 

necessidade de se representar a realidade de forma mais natural e feel, foram fatores basicos 

para o surgimento de diferentes modelos de dados. Um grande desafio para estes modelos é 

obter estruturas contendo a semantica dos fenomenos representados. Atualmente existe 

uma grande tendencia para se tratar os aspectos estaticos (estruturais) e dinarnicos 

(comportamentais) de forma integrada, onde a abordagem dinamica aparece como o 

prolongamento da estrutural. 

0 enfoque integrado tern contribuido bastante para o avanco do processo de 

modelagem de dados, tendo como resultado recente os modelos orientados a objetos, que 

sao mais completos e abrangentes do que as proposicoes de integracao ate entao existentes.  

Os aspectos estaticos exprimem as propriedades estruturais invariantes, 

definidas atraves do conjunto de associacoes entre os seus componentes; tais propriedades 

estao ligadas a nocao de estado de urn sistema. Os quatro conceitos basicos associados aos 

aspectos estaticos sao os de objeto, relacionamentos, restriceies de integridade estatica e 

tempo. Todos os modelos de dados representam os aspectos estaticos. 

Estes modelos tem um papel importante no futuro dos SGBD [DAT89] 

porque, em primeiro lugar, sao mais adequados para o tratamento de objetos complexos 

(textos, graficos, imagens, etc.) e dinamicos (programas, simulacoes), e em segundo por 
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possuir maior naturalidade conceptual e por estarem em consonancia com fortes tendencias 

em linguagens de programacao e Engenharia de Software. 

Inicialmente pode-se dizer que orientacao a objetos corresponde 

organizacao de sistemas como uma colecao de objetos que integram estruturas de dados e 

comportamento. Alem desta nocao basica, a abordagem inclui um certo nitmero de 

conceitos, principios e mecanismos que a diferencia das demais. 

Os modelos de dados orientados a objetos sao atualmente o centro de varias 

pesquisas de uma grande parte da comunidade cientifica nas areas de banco de dados e 

Engenharia de Software. 

Apesar disso, a terminologia comumente usada nos SGBDOO nao esta ainda 

definida precisamente. Da mesma forma nao ha um consenso sobre quais devem ser as 

caracteristicas minimas requeridas para que urn SGBD possa ser considerado orientado a 

objetos, e mais ainda, nao existe um modelo de dados comum is diferentes viseies. Outra 

deficiencia é a inexistencia de um modelo de dados orientado a objetos coerente, corn uma 

base matematica solida que facilite a definicao de consultas e assegure sua consistencia, 

como o calculo ou a algebra relacional nos modelos de dados relacionais. Tambem existe 

uma forte atividade experimental corn prototipos construidos por indastrias e universidades, 

Galileo [ORS85], ORION [BAN87], IRIS [FIS87]; e os produtos ja lancados no mercado, 

GEMSTONE [MAI84], 02 [VEL88] e VBASE [ONT88]. 

A ausencia de um modelo de dados comum e uma teoria matematica de 

suporte implica no risco de que urn destes protatipos surja e se converta no modelo padrao, 

nab porque seja o melhor, mas o mais difundido. 
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Preocupados com este problema, dois grupos distintos de cientistas 

elaboraram respectivamente Urn manifesto [ATK89] e um contra-manifesto [LIN90], onde 

expressaram quais as caracteristicas minimas requeridas para que um SGBD possa ser 

considerado orientado a objetos. 

A existencia destes dois grupos é uma constatacao de que nao existe um 

consenso do que deveria ser um SGBDOO. No manifesto de [ATK89] existe uma clara 

defesa da criacao de uma nova geracao de SGBD, resultado da adicao de capacidades de 

SGBD a linguagens de programacao orientados a objetos. No contra-manifesto [LIN90], 

propbe-se uma extensao do modelo relacional tradicional. 

5.3 Caracteristicas. 

5.3.1 Objetos Complexos. 

Sao aqueles formados por construtores (conjunto, listas, tuplas, arrays) 

aplicados a objetos simples (inteiros, booleanos, strings). Segundo [ATK89] o conjunto 

minimo de construtores requeridos para urn SGBDOO é formado por: conjunto, lista e 

tupla. 

5.3.2 Identidade de Objetos. 

Num modelo com identidade de objetos, estes tem existencia independente de 

seus valores correntes e dos enderecos de armazenamento fisico. A identidade de objeto 

persiste no tempo, independentemente das mudancas de estado. 



5.3.3 Encapsulamento. 

A ideia de encapsulamento possibilita a distincao entre a especificacdo e a 

implementacao das operacties de urn objeto, alem de fornecer a modularidade que permite 

uma melhor estruturacao das aplicacoes ditas complexas. 

5.3.4 Classificacao (Classes). 

A nova° de classe significa urn conjunto de objetos que possuem o mesmo 

tipo (atributos, relacionamentos, operacOes). A nocao de classe é associada ao tempo de 

execucao, podendo ser vista como uma representacao por extensao, enquanto que o tipo é 

uma representacao intencional. Cada classe tem urn tipo associado, o qual especifica a 

estrutura e o comportamento de seus objetos. 

As classes tem dois aspectos, sendo uma fabrica ou um deposit° de objetos. 

A fabrica de objetos a usada para criar novos objetos do tipo associado a classe. 0 deposit° 

da classe mostra que associada a classe esta a sua extensao, ou seja, o conjunto de objetos 

que sao suas instancias. 

5.3.5 Heranca. 

Heranca a urn mecanismo que permite ao usuario definir tipos de forma 

incremental, por refinamento de outros ja existentes, permitindo composicao de tipos em 

que as propriedades de urn tipo sao reutilizadas na definicao de urn novo tipo. 

Na heranca simples urn certo tipo pode ter apenas urn supertipo, da mesma 

forma uma subclasse herda de uma imica classe. 
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5.4 Porque utiliza-lo na modelagem de Documentos 

Estruturados Multimidia? 

As caracteristicas que justificam a escolha do paradigma de orientacao a 

objetos como ferramenta de modelagem, possibilitando a integracao dos sistemas de 

hipertextos e do padrao ODA/ODIF (sistemas formatadores de documentos), visando a 

modelagem de Documentos Estruturados Multimidia, sao apresentadas a seguir: 

-Mais natural para o tratamento de objetos complexos multimidia (aspecto 

fundamental na aplicacao tratada) . 

-As caracteristicas de reusabilidade e modularidade sao desejaveis para a 

definicao, por exemplo, de diferentes partes e/ou tipos de documentos. 

-Os conceitos de classe e heranca sao desejaveis pois permitem a definicao de 

tipos de forma incremental, mediante o refinamento de outros ja existentes, permitindo 

tambem a composicao de tipos. 

-AbstracOes do tipo generalizacao, associacAo e agregacio sao adequadas 

para a modelagem das caracteristicas dos Sistemas de Gerencia de Documentos 

Estruturados Multimidia expressadas anteriormente. 

-Sera facilitada a integracao do meta-modelo resultante a um SGBDOO, pois 

as caracteristicas de volume de informacao e complexidade dos documentos sugerem a 

utilizacao de urn banco de dados. 



6 OHypA, 0 META-MODELO DE DOCUMENTOS 
ESTRUTURADOS MULTIMIDIA PROPOSTO. 

6.1 Introducio. 

Como ji foi expressado, no ambito do projeto DO 2CEM entende-se como 

Gerencia de Documentos Estruturados Multimidia a criacao, armazenamento, recuperacao e 

transmissao de documentos contidos em um banco de documentos.  

Este sistema devera oferecer as capacidades tanto dos sistemas de hipertextos 

quanto dos formatadores de documentos (compativeis com o padrao ODA/ODIF), as quais 

foram tambem identificadas nos capitulos anteriores. 

0 primeiro passo para tratar tal sistema é considerar e definir urn meta-

modelo, o qual sera conseqUencia da integracao dos conceitos dos sistemas de hipertextos e 

do padrao ODA/ODIF, utilizando como ferramenta de integracao o paradigma de orientacao 

a objetos. 

Tal integracao permitird, de uma maneira natural, a Gerencia de Documentos 

Estruturados Multimedia, possibilitando o estudo e delineamento de possiveis solucoes para 

problemas comuns resultantes da integracao das referidas areas. 

Como resultado da integracao, a seguir sera apresentado o meta-modelo 

OHypA (Office HyperDocument Architecture), o qual pode ser considerado tanto como 

uma extensao ao padrao ODA/ODIF quanto uma proposta de modelo de hiperdocumentos. 

Tal meta-modelo tera uma aplicacao real e pratica pela combinacao da tecnologia de 

hipertextos e a representacao de documentos segundo ODA/ODIF. 
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Para uma melhor organizacao do presente trabalho, a apresentacao do meta-

modelo OHypA sera dividida em duas panes, sendo a primeira tratada no presente capitulo. 

Nela, serao considerados aspectos basicos do meta-modelo, que sao: 

- Rela* com a arquitetura do sistema. 

- Estrutura logica basica do meta-modelo. 

- A modelagem de Referacias Internas (Relacoes Intra-Documentos). 

- A modelagem de Referencias Externas (Relacoes Inter-Documentos). 

- A modelagem de Anotacties e/ou Comentarios. 

Por sua vez, a segunda parte sera tratada no proximo capitulo, e nela serao 

considerados aspectos avancados do meta-modelo, que sac.: 

- VisOes dos Usuarios (Autoria/Seguranca). 

- Tratamento de versoes dos documentos. 

- Abstracoes de Baixo Nivel 

- Abstractles de Alto Nivel. 

- Tipos de ligacOes. 

- Objetos do meta-modelo. 

- OperacOes/Metodos que sab suportados pelo meta-modelo.  

6.2 OHypA e sua relacao com a arquitetura do sistema de 

Gerencia de Documentos Estruturados Multimidia. 

0 presente trabalho define urn meta-modelo que auxilia na organizacao das 

porcOes de informacao de um hiperdocumento multimidia E possivel que o projeto de um 
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hiperdocumento especifico corresponda a organizacao estabelecida no meta-modelo, mas 

tambem permite-se que novas relacOes sejam acrescentadas em tal projeto. 

Ou seja, o meta-modelo nao pretende definir regras para a estruturacao dos 

hiperdocumentos, mas fornece urn esquema para que o criador (autor) faca isso. Nele, nao 

sAo definidas classes de objetos lOgicos particulares ( capitulos, secks, figuras, etc.) nem 

estruturas de hiperdocumentos particulares (livros, artigos, roteiros turisticos, etc.). Em vez 

disso, o meta-modelo fornece urn esquema, dentro do qual se pode criar objetos, classes de 

objetos, estruturas e relacoes entre eles, e uma vez criados, poder gerenciar e transmitir os 

mesmos de uma aplicacdo originadora para uma aplicacao receptora. 

Como um primeiro passo, sera considerada e definida a relacao entre o meta-

modelo e a arquitetura do sistema de Gerencia de Documentos Estruturados Multimidia. 

Em capitulos anteriores, considerou-se que a maioria dos sistemas de 

computacdo, incluidos os sistemas de Gerencia de Documentos Estruturados Multimidia, 

apresentam uma arquitetura dividida em tres niveis: o nivel de apresentacio (interface com 

o usuario), o nivel da estrutura (ou modelo do hiperdocumento, propriamente dito) e o 

nivel interior aos componentes (ou armazenamento dos conteUdos). Tal arquitetura 

mostrada na figura 6.1. 
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Fig. 6.1: Arquitetura do sistema de Gerencia de Documentos 

Estruturados Multimidia. 

0 objetivo a trabalhar no nivel do modelo do hiperdocumento, independente 

de questoes de apresentacao (como é mostrado o hiperdocumento aos usuarios), pois como 

OHypA é resultado de uma extensao ao padrao ODA/ODIF, ele mantera a divisao e 

relacOes existentes entre as estruturas logicas e de apresentacao propostas no modelo 

original. 

Tambem o meta-modelo independera das estruturas interims (conteildos) de 

seus componentes, devido a divisao estrutura-conteklo que faz o padrao ODA/ODIF, a qual 

sera mantida no meta-modelo OHypA. 

Finalmente o meta-modelo tern que ser independente da semantica de 

navegacao (forma ou altemativas de percorrer a informacao contida no documento), a qual 

sera considerada no projeto das aplicacCies, mas ele deve oferecer as bases estruturais 

necessarias que possibilitem a definicao e execucao de tail semanticas de navegacao. 
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Considerando o citado anteriormente, o nivel do modelo de hiperdocumento, 

agora chamado meta-modelo OHypA, é subdividido em tits niveis, como mostra a figura 

6.2. 

Figura 6.2: Niveis no meta-modelo OHypA. 

-Nivel Abstrato: Este nivel esta subdividido em: Nivel de Componentes 

Abstratos, no qual sao definidos as representacties abstratas das pecas (componentes) do 

hiperdocumento, e Nivel de Hiperdocumento Abstrato, o qual define uma representacao 

abstrata do hiperdocumento, ou seja, como sao associados (associacties validas) os 

componentes abstratos. 

Dentro do nivel dos componentes abstratos, as representacoes sao 

independentes umas de outras, e sera-o relacionadas no nivel de hiperdocumento abstrato. 

-Nivel Concreto/Generico: Neste nivel definem-se classes de objetos e tipos 

de estruturas particulares a certos hiperdocumentos. Tais classes e estruturas sao subclasses 
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das definidas no nivel abstrato. Este nivel corresponde as estruturas genericas definidas no 

padrao ODA/ODIF. 

-Nivel Especifico: Corresponde as instancias das classes de hiperdocumentos 

definidos no nivel anterior, ou seja, sao os hiperdocumentos propriamente ditos, com seas 

relacOes as porcoes de conteado. 

Estes niveis tambem podem ser exemplificados de uma outra maneira, que é 

apresentada na figura 6.3. 

[ Hiperdocumento 

Abstrato 

Esquemas (Classes) 

de Hiperdocumentos 

Instancias de 
Hiperdocumentos 
(com conteitdo 

associado) 

Figura 6.3: Niveis do meta-modelo OHypA. 

No que segue do presente capitulo e no seguinte, conceitos sera() 

gradativamente definidos, de maneira a it formando o meta-modelo OHypA, resultando 

finalmente numa proposta de modelagem de Documentos Estruturados Multimidia. 
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6.3 Estrutura Logica Basica (Ponto de Partida). 

Uma das caracteristicas (se nab a mais importante) do padrAo ODA/ODIF é a 

divisao Apresentacao-Estrutura-Conteado que faz dos documentos, a qual é conveniente de 

adotar no meta-modelo OHypA pelos motivos ji citados tambem no capitulo 3. 

Outras caracteristicas importantes de tal padrao de documentos sao: 

facilidade de definir composicao de objetos, estruturas projetadas para controlar que o 

documento cumpra um estilo ou tipo requerido e, principalmente, o fato de ser um padrao 

para o intercambio de documentos entre sistemas heterog'eneos, o que facilitara a 

comunicacao entre sistemas de Gerencia de Documentos Estruturados Multimidia. 

Por tudo isto, se tomara como base ou ponto de partida do meta-modelo 

OHypA, a estrutura logica generica definida em ODA/ODIF e, no decorrer do trabalho, 

serao acrescentados a ela conceitos e caracteristicas, que transformarao o meta-modelo 

numa extensao ao padrao ODA/ODIF. 

Tal padrao define tres tipos de objetos logicos: Objeto Documento, Objeto 

Logic() Composto e Objeto Logic° Basic°. 

A combinacao 	de tais objetos resulta na estrutura logica generica 

apresentada na figura 6.4. 
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Documento 

    

     

    

Obj. Obrigatorio 

    

Objeto Iogico 
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Nivel 1 

    

     

     

    

Obj. Opcional 

       

       

Multiplos 
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corn rnultiplos subordinados 

Objeto Iogico 
Composto 

Nivel N 

1-1-1  

bjeto Iogico 
Basic° 

rh  

Porcao Conteuclo 

Figura 6.4: Estrutura Logica Generica de urn Documento segundo 
ODA/ODIF. 

Urn exemplo de documento, segundo tal estrutura logica generica, é 

apresentado na figura 6.5, que somente considera a composicAo ou formacdo de um 

documento, ou seja um artigo esti composto de urn titulo, de urn nome de autor e de um 

conjunto de secOes, as quais, por sua vez, estao formadas por urn conjunto de subseceies, e 

assim por diante. Tal estrutura Tao trata qualquer aspecto hipertextual, de autoria, de 

seguranca ou de versbes. 
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Fig. 6.5: Exemplo da Estrutura Logica Generica de urn documento do 

tipo Artigo. 

6.4 Modelagem de Referacias Internas. 

0 primeiro problema detectado no modelo de documentos do padrao 

ODA/ODIF é quando se quer realizar relacOes logicas entre porcOes ou componentes do 

documento. Por exemplo, o que acontece quando, em urn paragrafo, o autor quer incluir 

uma referencia bibliografica ou uma referencia a uma figura? 

0 modelo original, como foi apresentado, tido permite ou na -o tem o poder de 

modelagem suficiente para representar estas situaciies. 

Estas relaceies logicas arbitrarias (criadas de acordo com o criterio do autor 

do hiperdocumento) sao chamadas Referencias Internas, pois elas permitem, a partir de um 

componente logico do hiperdocumento (paragrafo, figura, tabela, etc.) fazer referencia a urn 

outro componente logic° do mesmo hiperdocumento. 



102 

Pode-se deduzir que, dependendo dos componentes referenciados, existem 

diferentes tipos de referencias internas, como por exemplo referencias bibliograficas, 

referencias a tabela, a figuras, a paragrafos, a formulas, etc., mas no nivel do 

hiperdocumento abstrato do OHypA, elas sao identificadas so como referencias internas e, 

no nivel concreto/generico sao especializadas segundo tais tipos. 

Para possibilitar a representacao de tais referencias internas no meta-modelo, 

definem-se dois novos tipos de objetos logicos: 

- Objeto Ancora. 

- Objeto Referencia Interna. 

A definicao dos dois objetos foi motivada pela necessidade de manter a 

divisao ou limite entre a estrutura logica do hiperdocumento e o contend° do mesmo. 

Isto é conseguido pois, o objeto ancora é uma entidade de enderecamento 

indireto, ou seja, representa os botbes ou pontos de partida localizados dentro do contend.° 

de urn componente logic° do hiperdocumento que conduzirao a referencia citada. 

0 objeto ancora consta de uma lista de triplas do tipo: 

- Valor ancora 

- Identificador referencia. 

- Direcio. 

0 primeiro componente é um valor arbitrario que especifica alguma 

localizacao, regiao, item ou string dentro da porcao de contend° associada ao componente 

logico (uma palavra, uma frase, uma parte de urn grafico, etc.). 
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0 identificador da referencia identifica univocamente o objeto Referencia 

Interna associado a tal ancora, que forma parte da estrutura logica do hiperdocumento, e 

nao do conteitdo. 

0 Ultimo atributo do objeto ancora, a dire*, indica se a ancora é origem 

ou destino da referencia interna, permitindo desta forma, a modelagem de relacOes logicas 

bidirecionais. 

Por sua vez, o objeto referencia interna forma parte da estrutura logica do 

hiperdocumento, sendo independente dos conteados associados aos objetos logicos ligados 

por ele. 

0 referido objeto referencia interna esta composto por: 

- Identificador de referencia , o qual representa univocamente o objeto. 

aquele utilizado no objeto ancora. 

- Urn conjunto de identificadores de objetos logicos basicos (paragrafos, 

figuras, tabelas, formula, etc.), que representam os objetos ligados ou relacionados pela 

referencia interns. Este conjunto permite que as referencias internas possam ser de 

cardinalidade variavel (um para urn, um para muitos, muitos para um, muitos para muitos). 

- Especificador de Apresentacao, o qual é um apontador ao objeto da 

estrutura de apresentacao ligado a referencia interns. Ou seja, mediante este apontador 

define-se a aparencia ou apresentacao que tera tal referencia. 

A definicao das referencias internas mediante a utilizacao destes dois objetos 

permite manter uma divisao entre a estrutura do hiperdocumento e seu conteado associado. 
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Por exemplo, o caso em que se modifica o valor ou posicao de uma ancora ou botao 

localizado em um paragrafo. Isto simplesmente gerara uma modificacao no objeto Ancora ( 

o qual esti associado a porcao de conteiido correspondente), mas nenhuma mudanca 

acontecera no objeto referencia interna associado. 

0 meta-modelo, resultante da adicao destes dois novos objetos a estrutura logica basica, 
esti representado na figura 6.6. 

Associageo um a muitos 

Associacao urn a urn 

_-Objeto Referenda 
Intema 

     

     

Objeto lOgico 
Composto 

Nivel 1 
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1-1-1 

    

    

rbjeto Iogico 
Basic() 

rk 	
---,-- L 

   

       

       

       

 

Objeto 
Ancora 

     

            

            

   

Porgao Conteklo 

   

             

Figura 6.6: Referencias Internas no meta-modelo OHypA. 

Para exemplificar o referido meta-modelo, considere-se o seguinte caso: o 

autor de urn hiperdocumento esta escrevendo o paragrafo X (objeto logic() basico) e, no 

mesmo, inclui uma referencia a figura 1, que pertence ao mesmo hiperdocumento. Logo, no 

mesmo paragrafo, incluira uma referencia a tabela A, que tambem pertence ao mesmo 

hiperdocumento. Mais adiante, o autor fara uma relacao da figura 1 a tabela A. 
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Esta situacao é representada na figura 6.7, na qual, por motivos de clareza, 

nab sao representados os objetos logicos compostos que contem aos objetos paragrafos, 

figura, tabela, os quais ja foram representados na figura 6.5. 

Tambem na figura 6.7 sao ilustrados os atributos e valores correspondentes a 

cada objeto em questao. 

Px 

Tabela A 
(Ta) 

Porgao Conteudo 

sst 

Ancora 
gg5 R3 F 

ss6 R2 F 

Figura 6.7: Representacio das Referencias Internas segundo OHypA. 

Para finalizar, a definicao dos dois novos objetos Ancora e Referencia 

Interna, e a relagao deles corn a estrutura logica e corn as porcoes de contetido associadas 

do hiperdocumento, permitira a modelagem eficiente de qualquer relacao logica arbitra.ria 

entre componentes de urn mesmo hiperdocumento por parte do autor. 
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6.5 Representacio de Referencias Externas. 

Assim como o autor de um hiperdocumento pode ter a necessidade de 

realizar ligacoes ou referencias entre panes arbitrarias dele, ele tambdm pode desejar, em 

qualquer momento da edicao, referir -se a informacoes contidas em urn outro 

hiperdocumento do banco de documentos. 

Esta relacdo, a qual define uma ligacdo arbitraria entre um componente logico 

de urn hiperdocumento (paragrafo, figura, tabela, etc.) e um outro hiperdocumento, e 

denominada Referencia Externa. Por exemplo, quando o autor de urn documento inclui 

dentro de um paragrafo uma referencia do tipo "ver relatOrio tecnico mimero 21, capitulo 

2". 

0 motivo da necessidade de contar corn este recurso é oferecer ao autor a 

possibilidade de relacionar uma ideia, frase ou informacdo a um outro hiperdocumento que 

amplia ou que tem uma relacdo corn a ideia expressada. 

Estas referencias external podem ser divididas em duas classes: 

- Referencias Externas Parciais: Atraves delas se faz referencia a urn 

hiperdocumento como um todo, ou seja, identificam somente qual documento é 

referenciado, e ndo um componente especifico dele. Por exemplo, numa figura pode-se 

colocar "ver artigo 'Object Oriented Design'. 

- Referencias Externas Totais: Neste caso, elas fazem referencia a um 

hiperdocumento e a um componente dele em particular. Ou seja, é um par ordenado 
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Documento-Componente. Um exemplo seria: "ver Artigo Multimidia e Educactio, capitulo 

4". 

A representacao e modelagem deltas referencias externas é feita atraves de: 

a- A definicao do objeto Referencia Externa, o qual esti composto de: 

• Identificador de referencia, atraves do qual pode-se referir 

univocamente tal objeto. 

• Identificador do componente logic° origem, ou seja, de onde parte 

a referencia. 

• IdentificacAo do destino, que é o identificador do perfil do 

hiperdocumento, para o caso das referencias externas parciais, ou urn 

par ordenado identificador do perfil-identificador de objeto logic°, 

para o caso das referencias externas totais. 

• Especificador de ApresentacAo: Do mesmo modo que nas 

referencias internas, este atributo 	relaciona o objeto 	logic° 

referencia externa a urn objeto de apresentacao, o qual define a 

aparencia ou apresentacao da ligacao externa. 

b- A utilizacao do objeto Ancora ja definido para as referencias internas. Tal 

reutilizacao a justificada pela similaridade logica entre os bothes ou ancoras das citadas 

referencias internas e as referencias externas. A tal fim, acrescenta-se urn atributo ao objeto 

Ancora , Tipo Referencia, o qual especifica se a mesma é externa ou intema. 
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A divisAo em duas panes da definicao de referencia externa, atraves do objeto 

ancora e o objeto referencia externa, contribui para manter a independencia entre conteado-

estrutura ji expressada em secOes anteriores. 

c- A utilizacao do objeto logic° Perfil do Documento, definido no padrao 

original ODA/ODIF. Como foi visto no capitulo 3, tal objeto perfil do documento contem 

informacao que possibilita a manipulacao do hiperdocumento como um todo. Ele consiste 

de urn conjunto de atributos no nivel mais alto da estrutura do hiperdocumento. 

Para o tratamento das referencias externas, adiciona-se urn novo atributo, 

chamado Citaciies que é uma lista de pares do tipo: 

- Identificador de referenda externa. 

- Direcio ( to para quando o documento é origem da referencia, ou seja, ele 

cita um outro documento ou from, quando o documento é destino de uma referencia 

externa, quer dizer, quando ele é citado por um outro documento). 

Atraves deste novo atributo do objeto Perfil do Documento, se tern 

conhecimento de todas as referencias externas contidas pelo hiperdocumento e as 

referencias que fazem a ele. Esta informacAo é (Ail no caso, por exemplo, de eliminacao de 

documentos citados por outros dentro do banco de documentos. 

Neste caso, pode-se transformar automaticamente as referencias externas em 

referencias bibliograficas. Por exemplo, um documento X pode fazer uma citacao no 

capitulo 2 ao documento Y e, no capitulo 4, aos documentos W e Z. 0 perfil de tal 

documento X, no atributo citacees, sera tres pares de valores: 
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-referencia externa ao doc. Y - TO 

-referencia externa ao doc. W - TO 

-referencia externa ao doc. Z - TO 

Da mesma forma, os atributos citacties dos perfis dos documentos Y, W, e Z 

terao um par de valores: 

-referencia externa ao doc. X - FROM 

A inclusao destes novos conceitos ao meta-modelo OHypA é mostrada na 

figura 6.8. 

Por sua vez, a figura 6.9 da urn exemplo de modelagem de referencia extemas 

utilizando tais conceitos. 
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Figura 6.8: Meta-modelo OHypA com representacito de Ref. Externas. 



CitaAes 
Document° 2 Px 

R2 F 3oc 2 

RI 

Citeceis Px 
Document° 3 

Doc 3 
Fi RI 

...... ... 

.... 

AlICOM 

xxl RI T Ext 

ea2 R2 T Ext 

Porcto Contend° 

Citacbes 
	

Document° 1 

RI To 

R2 To 

Perigrato X 
(Ths )  

110 

Figura 6.9: Referencias Externas segundo o meta-modelo OHypA. 

6.6 Representacao de Anotacties e/ou Comentarios. 

Outro aspecto nao considerado no modelo original do padrAo ODA/ODIF, 

mas muito importante na modelagem de Documentos Estruturados Multimidia, é a 

representacao de anotaceies e/ou comentarios feitos no hiperdocumento tanto pelo autor 

como por usuarios dele. 

Considere-se que o autor de urn hiperdocumento, ao estar editando o 

conteUdo de uma secao, deseja incluir uma nota de rodape de pagina, que aclara ou amplia 

alguma informacao; ou deseja colocar algum comentario corn respeito a um assunto tratado 

em tal secao. Outra situacao poderia ser o caso que urn leitor ocasional do hiperdocumento 

deseje colocar alguma anotacao pessoal, que auxiliary em seu trabalho sobre tal 

hiperdocumento. 
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A diferenca basica entre as referencias internas, tratadas em seciies anteriores, 

e este tipo de citacao a anotacoes, é que enquanto nas referencias internas sao ligados ou 

relacionados dois ou mais componentes logicos do hiperdocumento, nas citacoes a 

anotacoes adiciona-se, de alguma forma, informacao que amplia a contida no 

hiperdocumento. 

Para a modelagem das anotacoes e/ou comentarios, definem-se dois novos 

tipos de objetos: 

- Objeto Anotacio. 

- Objeto Comentirio. 

0 objeto Anotacio, basicamente cumpre a mesma funcao que o objeto 

ancora nas referencias internas e externas, ou seja, representa os boteies que ativam o objeto 

comentario associado a ele. 

Este objeto esta composto de uma lista de triplas de valores do seguinte tipo: 

- Valor Anotaclo. 

- Destinatario. 

- Identificador Comentario. 

0 valor da anotacio representa o botao e especifica alguma localizacdo, 

regido, item ou string dentro do contend° do componente logic() (pode ser uma palavra, 

uma frase, uma parte de uma figura, etc.). 

0 atributo destinatirio é utilizado quando o autor da anotacalo designa uma 

pessoa em especifico, a qual podera ler tal anotacao. Um exemplo que reflete esta situacao 
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e quando um artigo esti sendo escrito por dois autores e um deles, despois de trabalhar em 

alguma secao do mesmo, deixa algum comentario ou ideia, para que o colega leve em conta 

quando estiver trabalhando no hiperdocumento. 

0 altimo atributo, identificador de comentario, simplesmente liga o botao 

da anotacao ao objeto comentario associado. 

Por sua vez, tal objeto comentario trata-se na realidade de um objeto do tipo 

porcio de contend°, definido no padrdo ODAJODIF original. Ao ser deste tipo, mantem-se 

a divisdo estrutura-conteUdo e possibilita-se que o conteUdo do comentario seja de qualquer 

tipo (grafico, texto, animacdo, voz, etc.), dando aspecto multimidia ao tratamento de 

anotacoes e/ou comentarios. Um grafico, por exemplo, pode conter uma anotacAo textual 

que auxilie a compreensdo do mesmo, ou um paragrafo pode conter urn comentario falado 

feito pelo autor do mesmo, ou ainda uma formula pode ter um comentario que seja uma 

imagem da resolucdo da mesma. 

A adicdo destes objetos no meta-modelo OHypA é mostrada na figura 6.10, 

enquanto que a figura 6.11 apresenta um exemplo utilizando tais objetos do meta-modelo. 
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Figura 6.10: Anotaclies e/ou Comentarios no meta-modelo OHypA. 
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Figura 6.11: Exemplo da representacio de anotacoes segundo OHypA. 
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No proximo capitulo, alem de tratar aspectos avancados da modelagem de 

Documentos Estruturados Multimidia a ser incluidos no meta-modelo OHypA, sera° 

especificados detalhadamente todos os objetos definidos no meta-modelo e apresentados 

nestes dois capitulos. 

Tal especificacao incluira a definicao precisa dos atributos e procedimentos 

de cada objeto, a identificacao das abstraciies de baixo e alto nivel e a classificacao das 

ligaciies ou relacoes presentes no meta-modelo. 



7 OHypA, ASPECTOS AVANCADOS. 

7.1 Introducio. 

0 meta-modelo OHypA, como ja foi apresentado no capitulo 6, so permite a 

modelagem e tratamento de Documentos Estruturados Multimidia desde uma visa() simples, 

ou seja, criados e manipulados por um 011ie° usuario (o autor). 

Na realidade, como tambem foi visto em capitulos anteriores, um sistema de 

Gerencia de Documentos Estruturados Multimidia deve permitir o tratamento de urn 

conjunto de documentos, contidos num banco de documentos, por urn conjunto de 

usuarios, que trabalham cooperativamente. 

Em conseqiiencia, aqui surge a seguinte pergunta: "0 que acontece quando o 

meta-modelo OHypA, que foi visto ate agora, é inserido em urn ambiente de mialtiplos 

usuarios, onde cada um deseja (e deveria poder) manipular as informacoes contidas nele?". 

A resposta, evidentemente, sera que no estagio atual de desenvolvimento, tal 

meta-modelo nao suporta este tratamento. A solucao, entao, é a adicao de novos conceitos e 

que permitirao a modelagem e tratamento de tais caracteristicas. 

No seguir deste capitulo, serao apresentados e justificados os conceitos de 

visOes em Documentos Estruturados Multimidia, autoria/seguranca, tratamento de versOes, 

tipos de ligaciies, etc., os quais, adicionados aos conceitos ja definidos e tratados no capitulo 

anterior, conformarao finalmente o meta-modelo OHypA completo. 
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7.2 Visbes em Documentos Estruturados Multimfdia. 

Como foi visto no capitulo anterior, os Documentos Estruturados Multimidia 

saro representados atraves de sua estrutura logica, sua estrutura de apresentacao e por seu 

conte6do multimidia associado. 

Por sua vez a estrutura logica, a qual esta representada atraves do meta-

modelo OHypA, esti formada por dois tipos de relacoes: 

a- Relacks de Composicao: indicam como se relacionam os objetos lOgicos 

do documento para formar outros objetos logicos compostos. Estas relacoes formam uma 

estrutura hierarquica. 

b- Relacoes logicas hipertextuais: representam as ligacoes logicas feitas 

pelo autor do documento, de acordo a suas necessidades de informacao. Estas ligacoes, 

como ja foi visto, podem ser: 

-Referencias Intemas: relacties entre objetos logicos de urn mesmo 

documento 

-Referencias Externas: relacoes entre objetos logicos de diferentes 

documentos. 

-Anotacries e/ou Comentarios: relacoes entre porcoes de conteudo de um 

mesmo documento. 

Estas ligactles, por sua vez, formam geralmente uma estrutura de tipo rede. 

Pode-se dizer, entAo, que a estrutura lOgica dos Documentos Estruturados 

Multimidia resulta, na realidade, da combinacao destas duas estruturas. Uma, a hierarquia 
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que representa a composicio do documento, e uma outra de tipo rede, que representa as 

relacoes hipertextuais entre os objetos logicos do documento. 

Neste trabalho, define-se como visa() o conjunto de relacoes hipertextuais 

presentee no documento. Ou seja, tal visa() e , na realidade, uma sub-rede da estrutura logica 

do documento, a qual esta formada pelas referencias internas, externas e anotaciies e/ou 

comentarios feitos pelo autor no documento. 

Definido isto, torna-se necessario voltar a pergunta formulada na secAo 7.1: 

"0 que acontece quando o meta-modelo OHypA é inserido num ambiente de maltiplos 

usuarios, onde cada urn deseja (e deveria poder) manipular as informacoes contidas nele?". 

Como um primeiro passo para idealizar uma proposta que responde a esta 

questAo, considere-se o seguinte exemplo: 

0 autor XX cria um novo documento multimidia NN, que contem referencias 

internas, referencias externas a outros documentos do banco de documentos, e anotaciies 

feitas por ele, as quais sao consideradas apropriadas para seu trabalho. 

Neste ponto, o documento multimidia NN possui uma visa°, sobre sua 

estrutura logica, do ponto de vista do autor XX (definida por ele) . 

No momento que este documento é integrado ao banco de documentos, ele 

pode ser acessado por urn outro usuario YY. Tal usuario podera percorrer a estrutura 

modelada pelo autor do documento, inclusive a visa() definida por ele. Mas ele tambem 

deveria poder definir novas relacOes logicas (referencias internas, extemas e anotaceies) 

independentes daquelas definidas pelo autor, as quais refletirdo o seu proprio interesse no 

tratamento da informacdo contida no documento multimidia. 



Log. do Doc. N 
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A forma de permitir a definicao de novas relacoes logicas no documento por 

parte de um outro usuario diferente do autor, é mediante a definicao de diferentes visoes 

sobre o documento , correspondendo cada uma a um usuario em particular. 

Estas visoes sobre o documento correspondem, na realidade, a sub-redes 

definidas pelos usuarios sobre a estrutura logica original. Isto significa que cada uma destas 

visoes ou sub-redes é acrescentada a tal estrutura, possibilitando a livre definicao, por parte 

dos diferentes usuarios, de relacoes logicas hipertextuais sem modificar a estrutura logica 

original definida pelo autor do documento. 

A figura 7.1 apresenta graficamente a iddia de visoes em documentos 

estruturados multimidia. 

Conteado associado 

Documento N 
■ 	  

Figura 7.1: Vislies em Documentos Estruturados Multimidia. 
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Para viabilizar o conceito de visties, é necessario considerar e definir os 

seguintes aspectos, que formam parte da autoria e seguranca de documentos estruturados 

multimidia. 

a- Nivel de Usuirio. 

Como foi visto no exemplo apresentado, definem-se dois tipos de usuarios: 

1- AUTOR: é o criador do documento. Ele tem controle total sobre a 

estrutura logica do documento (tanto a hierarquia de composicao quanto as relaceies logicas 

hipertextuais (visa()) definidas por ele). Tambem é o imico autorizado a modificar o 

conterldo associado do documento (gerando novas versoes, o que sera tratado na proxima 

secao). 

2- LEITOR: a aquele usuario que acessa e utiliza um documento que nao é 

de sua autoria. Ele pode definir sua propria visao sobre o documento, tendo controle total 

sobre a mesma. 

A fim de auxiliar no controle e seguranca, o sistema de gerencia de 

Documentos Estruturados Multirnidia incluird informacOes sobre os usuarios do sistema 

b- Nivel de visibilidade da visao. 

Define para quem esta habilitada e/ou disponivel a visao em questa°. Os tres 

niveis identificados sao: 

1- PUBLICO: a visao esta disponivel para qualquer usuario cadastrado no 

sistema . 
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2-PRIVADO: neste caso, a visao esti disponivel somente para o criador da 

mesma, sendo invisivel para o resto dos usuarios. 

3- GRUPAL: a visao a visivel para todos os usuarios que pertencem ao 

mesmo grupo do autor da visao. Este nivel permite, por exemplo, o trabalho e autoria 

cooperativa sobre documentos estruturados multimidia. 

c- Operacoes permitidas. 

As operacoes que podem ser realizadas sobre uma visAo sac): CriacAo, 

Modificacdo e EliminacAo de referencias internas, referencias externas e anotacoes contidas 

na visao. 

Como foi citado anteriormente, cada usuario possui controle total sobre sua 

visao, podendo realizar qualquer das operacoes mencionadas. 

Aqueles usuarios leitores de uma visAo (habilitados pelo nivel de visibilidade 

associado a ela) somente podem utilizar tal visao para navegar pela estrutura, sem modificar 

a mesma.  

d- Elementos a manipular. 

Como foi visto, dentro de sua visao o usuario pode fazer qualquer operacAo. 

Por outro lado, esta proibido aos usuarios leitores, modificar tanto o conteado do 

documento quanto a hierarquia de composicao que define as relacOes entre os componentes 

do documento. Somente o autor pode trabaihar sobre o conteUdo (criando novas versOes) 

e/ou sobre a hierarquia de composicAo (definindo novas organizacOes do documento).  



e- ValidadeNigencia. 

Este aspecto se refere ao tempo de validade dos resultados das operacaes 

realizadas por um usuario em sua visao. 

Identificam-se duas possibilidades: 

1- TEMPORARIO: Os resultados das operacks estarao vigentes enquanto 

o usuario estiver em sua sessao de trabalho sobre o documento. Uma vez concluida, os 

mesmos sao eliminados. 

2- PERMANENTES: Neste caso, os resultados das operacties passam a 

formar parte, de forma permanente, da visao do usuario. 

Considere-se o seguinte exemplo para aclarar o dito anteriormente: o usuario 

A, ao comecar seu trabalho sobre o documento N, acha necessario criar temporariamente 

urn comentario, depois, no decorrer do trabalho, cria permanentemente uma referencia 

interns. Por Ultimo, modifica temporariamente uma referencia externa presente em sua visao. 

Logo que o usuario conclui e encerra sua sessao de trabalho, o sistema nao 

considerarn nem o comentario feito transitoriamente nem a modificacao temporaria da 

referencia externa. 0 que tera que fazer é adicionar, a visao do usuario, a nova referencia 

interna criada durante a sessao. 

Identificados os aspectos considerados importantes para o tratamento de 

visOes em Documentos Estruturados Multimidia, o proximo passo é definir como tais vistoes 

sera() representadas no meta-modelo OHypA. 
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Para possibilitar a definicao de uma visa() por usuario, de forma que tais 

visOes sejam independentes umas de outras, cada usuario que defina alguma relacdo 

hipertextual sobre urn objeto logico basic° tern associado, a tal objeto, um objeto Aneora 

(que tern as referencias internas e externas definidas por ele nesse objeto) e urn objeto 

Anotacio ( que tern, por sua vez, os comentarios feitos por ele) 

Como conseqiiencia, na definicao dos objetos Ancora e Anotacio sao 

adicionados os atributos: 

Autor: Identificacalo do usuario proprietario da visao. 

Data: da criacao da visao. 

Agora, cada objeto porcao de conteirdo ligado a um objeto logico basic° tern 

associado urn conjunto de objetos Ancoras e um conjunto de objetos Anotacao. Estes 

conjuntos representarn, na realidade, as visOes associadas a tal objeto logico basico. 

Tambem é definido um novo tipo de objeto, denominado Usuario, que estara 

referenciado pelos atributos Autor e Leitores, pertencentes ao perfil do documento. 

Este novo objeto Usuario tern os seguintes atributos: 

- Identificador: atributo que caracteriza univocamente o usuario. 

- Grupo: Identifica o grupo ao qual ele pertence. Este atributo auxilia na 

identificacao dos usuarios que formam parte do referido grupo. 

- Visibilidade: Define o nivel de visibilidade da visao associada ao usuario 

(pirblica, privada ou grupal) . 
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- Citacoes: Este atributo, que foi definido no capitulo anterior como parte do 

objeto Perfil do Documento, agorae deslocado para este objeto, uma vez que as 

referencias externas feitas por cada usuario formam parte de suas respectivas vis -oes, e nao 

do documento em geral. 

Desta forma, passam a existir dois niveis de seguranca: 

1-Nivel do documento, como urn todo, no qual o autor define se o mesmo 

publico, privado ou grupal. 

2- Nivel das visOes particulares de cada usuario. Neste caso, cada usuario 

que acessa ao documento tera conhecimento somente de aquelas visees definidas como 

pablicas ou daquelas cujos criadores sao integrantes do mesmo grupo ao qual ele pertence. 

A figura 7.2 apresenta o meta-modelo OHypA incluindo as representacOes 

dos novos objetos e atributos que possibilitam a modelagem das diferentes visOes dos 

usuarios. 
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Perth Doc.  
Usuarios 

1 

CitagOes 

 

Objeto Iogico 
Composto 

Nivel 1 

 	• 	 

Objeto lOgico 
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Objeto Referencia } Objeto lOgico ;..Objeto Referenda 

Extema i_;  Basic° Intema 

I Objeto Objeto 	Comentarios Porcao ConteCiclo 
Ancora Anotacao 

Figura 7.2: Meta-modelo OHypA, incluindo representacio de visoes. 

Por outro lado, na figura 7.3 é apresentado um exemplo, utilizando o meta-

modelo OHypA, para a representacdo de visoes em documentos estruturados 
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Figura 7.3: Exemplo de representacao" de visiies segundo OHypA. 
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Como pode ser visto na figura 73, no paragrafo X o autor realiza uma 

referencia a figura 1 (RI) e a tabela A (R2). Tambem o autor faz dois comentarios, um Cl 

(textual) e um outro C2 (grafico). 

No mesmo paragrafo X, o usuario 1 cria sua própria visao, na qual define 

uma referencia ao paragrafo Y (R3) e urn comentario C3. 

0 usuario 1 tambem tem visoes sobre a figura 1, na qual define o comentario 

C4, e sobre o paragrafo Y, na qual define o comentario C5. 

Por Ultimo, no paragrafo Y um outro usuario 2 define sua visa°, na qual cria 

uma referencia (R4) a tabela A e urn comentario C6, os quais sac) uteis para seu trabalho. 

Resumindo o apresentado no exemplo, tres usuarios diferentes ( o autor, e os 

leitores 1 e 2) tem suas proprias visoes de urn mesmo documento estruturado multimidia, 

sendo que alem de ser independentes umas de outras, elas adicionam informacao a estrutura 

logica original. 

Cada usuario podera utilizar sua propria visa° e aquelas nas quais ele esta 

habilitado. Este controle sera executado pelo sistema a partir das informacoes que possui o 

modelo em relacao a cada usuario e ao nivel de visibilidade de suas respectivas visoes, 

informacao que esta contida no perfil do documento, nos atributos autor e leitores, como ja 

foi citado. 



7.3 Tratamento de versOes. 

Como foi considerado ate agora, o meta-modelo OHypA associa cada objeto 

lOgieo basic° de um documento multimidia (paragrafos, figuras, tabelas, formulas, etc.) a 

uma porcao de conteudo especifica. Na verdade, esta situacao nao é realmente a mais 

apropriada para modelar o processo de autoria de documentos estruturados multimidia. 

Por exemplo, no estado atual de desenvolvimento do meta-modelo, poderia 

acontecer a seguinte situacao: se um autor, depois de ter criado o documento, deseja 

modificar parcial ou totalmente o conteudo do mesmo (adicionar, mudar e/ou apagar 

trechos de informacao), tera que optar por uma das duas opcOes seguintes: 

- que a modificacao criara um outro novo documento, ou seja, o documento 

sobre o qual se realiza a operacao tera duas instancias, uma representando o estado do 

mesmo antes de sofrer as modificacOes, e a outra representando o estado do documento 

depois de aplicar as operacoes sobre ele. 

- as modificacOes sera° realizadas sobre o documento, sem ter como 

resultado a criacao de urn outro novo. Neste caso, nao se podera ter nem o estado anterior 

do documento nem as informacoes e/ou acOes que originaram tais modificacties. 

Como pode-se apreciar, estas duas opceies sac) decididamente indesejaveis em 

um ambiente de autoria de documentos multimidia. A primeira implicard em uma 

multiplicacao de documentos nao necessaria, pois por cada modificacao simples realizada 

sobre urn documento sera criada uma copia atualizada do mesmo. 
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Na segunda, o autor e os leitores em geral, so terao acesso a versao corrente 

do documento, nao tendo a possibilidade de dispor dos estados anteriores do mesmo, nem 
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da Instoria das modificacOes soffidas por ele, informacao esta muito importante num 

processo de autoria. 

Todas estas desvantagens poderiam ser solucionadas se o meta-modelo 

OHypA modelasse e suportasse o tratamento de versoes em documentos estruturados 

multimidia. Ou seja, permitir a modelagem na propria estrutura do documento tanto da 

histOria das modificacties do mesmo quanto os estados pelos quaffs foi passando durante o 

processo de autoria. 

Devido a tudo que foi citado anteriormente, o objetivo agora é enriquecer o 

meta-modelo OHypA corn conceitos e caracteristicas referentes ao tratamento de versoes, o 

qual sera realizado no decorrer desta secao. 

Algumas das primeiras conclusiies que podem ser deduzidas ate aqui, que 

contribuirao a idealizacao de uma proposta que resolva a modelagem e tratamento de 

versoes em documentos estruturados multimidia sao: 

a- Os objetos logicos basicos dos documentos terao que ter associados urn 

conjunto de versoes, usualmente ordenado pelo tempo, ao inves de um (ink° objeto porcao 

de conteUdo. 

b- A criacao de uma nova versao tera associada uma semantica definida, 

dentre uma serie de possiveis. Por exemplo, uma que dird que uma versa° sera criada a cada 

modificacao realizada sobre o objeto em questa°. 

c- Uma versa° do objeto porcao de conteado representa urn estado 

(instancia) identificavel, considerado semanticamente significativo pelo usuario. 
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Segundo [GOL93a, GOL93b], podem ser identificados dois niveis de 

gerencia de versoes: 

1-Nivel da Aplicacio. 

Este nivel pode, frequentemente, utilizar a gerencia de versoes do nivel do 

sistema (hierarquicamente inferior). Quando into nao é possivel, deve ser construido um 

modelo de versOes de mais alto nivel, independente do sistema. 

Neste nivel, o objetivo e suportar a representacao de informacOes 

dependentes do tempo, conforme foram definidas pelos usuarios ou pela aplicacdo. 0 

usuario deve poder editar a seqUencia de versOes, removendo e ate mesmo alterando 

qualquer uma das versOes. 

2- Nivel do Sistema. 

Aqui, o hist6rico de versOes de urn objeto reflete a seqUencia de modificacOes 

realizadas sobre o mesmo, mas da maneira como foram percebidas pelo sistema. Neste nivel, 

o objeto versionado nao necessariamente corresponde a urn objeto da aplicacao, sendo aqui 

chamado de unidade de versionamento. 

0 objetivo aqui é concentrar-se na gerencia de versoes a nivel da 

aplicacao, a fim de enriquecer o meta-modelo OHypA e mante-lo independente do 

sistema de banco de dados que dard suporte a ele . 

No seguir desta sec -do, sera proposto urn modelo de versoes, o qual 

baseando-se no citado anteriormente devera oferecer: 
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1-Exploracio de Alternativas: Possibilitar que os usuarios explorem varias 

configuracOes alternativas de um mesmo hiperdocumento multimedia. 

2- Manutencao do Historic° de um Hiperdocumento; Permitir aos 

usuarios manter e manipular a histeria das modificac5es dos diferentes componentes do 

hiperdocumento. 

3- Atualizacio Automatica de Referencias: A referencia desde um 

componente logic() do hiperdocumento para o objeto versionado associado pode indicar 

uma versa() especifica da entidade, a versa° mais recente da entidade ou alguma versa() que 

cumpra uma propriedade em particular. Neste sentido, o modelo de verseies deve permitir a 

atualizacao automatica destas referencias quando uma nova versa° é criada. 

4- Gerencia de Representacoes de uma mesma Informacio: E importante 

que o modelo tenha condicOes de captar a nocao de que diferentes representacoes (em caso 

particular, diferentes meios) podem ser usadas para descrever uma mesma informacao 

(como, por exemplo, versao escrita e versa° falada de urn paragrafo). Representacoes 

diferentes de uma mesma informacao devem ser tratadas como diferentes versiies delta 

informacao.  

Para conseguir tudo isto, no contexto do meta-modelo OHypA define-se urn 

novo tipo de objeto composto, denominado Contexto Versionado. Este objeto representa, 

na realidade, um conjunto de versoes (objetos Versa()) de um objeto logico basic° em 

particular. Cada uma dessas verse:5es é uma representante de tal objeto logic° basic°. 

0 objeto Contexto Versionado possui uma identificacao propria, de forma a 

permitir sua referencia e manipulacao. Ele apresenta propriedades comuns a todas as verseies 
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associadas, mantem as informacks sobre o conjunto de versoes e pode apresentar 

propriedades proprias. 

A figura 7.4 esquematiza a modelagem de versoes em documentos 

estruturados multimedia. E notavel a diferenca entre a figura 7.1 (apresentada na swab 7.2) e 

a presente. Na primeira, os objetos logicos basicos (estrutura logica do documento) tem 

associados objetos porcOes de conteudo (contendo do documento). 

Agora, cada objeto logico basic() esta associado a um objeto Contexto 

Versionado, que representa todas as versoes pelas quais passou tal objeto logico. 

Visa() 
Autor 

  

Estrutura • 
Log. do Doc. N 

(RelacOes de Composicao) ( Usuarioyl 

Context os Versionados 

Figura 7.4: Verslies em Documentos Estruturados Multimidia. 
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0 tipo de referenda definida neste trabalho, que relaciona cada objeto logic° 

basic° (paragrafo, figura, tabela, formula, etc.) ao seu objeto Contexto Versionado, é 

denominada, segundo [GOL93a, GOL931)] Ligacao Dinfnica. 

Nela, so se faz referencia ao objeto Contexto Versionado, sem saber, na 

realidade, qual é a versao atual. Ou seja, o proptio objeto Contexto Versionado possui 

informacao que possibilita a identificacao da versao atual correspondente. Tal informacao é 

obtida mediante mecanismos que determinam qual a versao que deverd Set' escoihida como 

atual. 

Desta forma, um dos objetivos propostos é alcancado: a atualizacao 

automatica de referencias, pois a nivel do meta-modelo, cada objeto logic° basic° sempre 

fara referencia a seu objeto Contexto Versionado, que por sua vez, estara sempre atualizado 

com a versao considerada atual. 

Para isto, sao definidos os seguintes atributos do objeto Contexto 

Versionado: 

-Identificador: utilizado para referenciar o objeto. 

-Versa() Atual: Aponta a versao considerada corrente (Ultima versao) 

-Primeira Vera): Identifica a versao mais antiga do objeto em questa°. 

Esta informacao a util , uma vez que ela facilita a navegacao graves do historico de versOes. 

-No. versoes: Da o namero de versOes associadas ao objeto contexto 

versionado. 

Estes atributos sac) atualizados pelo sistema cada vez que o autor do 

hiperdocumento gera uma nova versao do componente. 



7.3.1 Relacionamentos entre versOes. 

As relacoes existentes entre as diferentes versifies de um objeto lOgico basic° 

do documento estruturado multimidia podem estar representando: 

a- A evolucao deste objeto atravds do tempo. Neste caso, a relacao é 

chamada Relacio de Derivacio, pois cada nova versao é criada como sucessora da ultima e 

representa a evolucao do objeto (paraigafo, figura, formula, etc.) no tempo. 

Aqui, uma ligacao VI 	>V2 significa que a versao V2 foi criada a partir 

da versao VI. 

b- Diferentes alternativas de representacao do mesmo objeto logico 

composto. Ou seja, no contexto versionado existirao versoes correlatas, as quais contem a 

mesma informacao, mas em diferentes meios (uma versao textual e uma versao grafica, por 

exemplo). 

Neste caso, a Relacio de Correia*, V3 	>V4 significa que a versao V4 

representa, em outro meio, a informacao contida na versa() V3. 

Com a definicao destas relacOes, os objetos versao (que serao definidos a 

seguir) associados ao objeto Contexto Versionado, formam uma estrutura que reflete as 

relacOes existentes entre eles. 

Tal estrutura é um grafo dirigido, no qual cada versao (objeto versa()) pode 

possuir uma versao predecessora e/ou uma sucessora (segundo a relacao de derivacao), e 

uma serie de versOes correlatas (segundo a relacao de correlacao). 
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Com isto, pode-se navegar atraves do histOrico de UM componente em 

particular, e tambem do documento estruturado multimidia em geral, utilizando os mesmos 

mecanismos de navegacao oferecidos na estrutura logica. A figura 7.5 esquematiza as 

relacoes entre versoes. 

Figura 7.5: Estrutura formada pelos objetos Versio, mediante as 

relacties de Derivacao e de CorrelacAo. 



7.3.2 0 Objeto Versa°. 

Como foi citado na subsecao anterior, cada objeto logico basic° de urn 

documento estruturado multimidia faz referencia a um objeto composto denominado 

Contexto Versionado, que representa tanto a versa° atual quanto a historia de versoes de 

tal objeto logico. 

Na realidade, para poder representar cada uma dessas versoes associadas ao 

objeto Contexto Versionado é definido um novo objeto chamado objeto Versa°. 

Este objeto, substitui a porcao de conteado associada a cada objeto logico 

basic° no meta-modelo OHypA definido no capitulo anterior, possibilitando agora a 

modelagem de versifies no meta-modelo. Basicamente, este objeto esta composto de: 

- Um conjunto de objetos Porcoes de contend°, que representam o 

conteUdo propriamente dito associado ao objeto logico (um paragrafo, por exemplo). 

- Um conjunto de objetos Ancoras, que representam as referencias internas e 

externas (viskies) definidas pelos diferentes usuarios sobre essa versa°. 

- Um conjunto de objetos Anotacao, representando as anotacOes feitas por 

cada usuario sobre a versa°. 

Para obter todo o citado tanto nesta subsecao quanto na anterior, sao 

definidos os seguintes atributos no objeto versio: 

-Identificador: Identifica univocamente a versa° em questa°. 

-Data: Guarda informacao do tempo de criacao da versa°. 
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-Estado: Atributo utilizado para controlar o tratamento da versa°. Ele pode 

assumir os seguintes valores: 

a- Temporaric a versa° se encontra neste estado enquanto 

sofre modificacties, ou seja, enquanto esti sendo criada e/ou editada. As 

permissOes e/ou restricoes sobre as versties que estao neste estado sao: 

- Ela pode ser apagada. 

- NAo pode ser usada para derivar novas verseies. 

- NA° pode ser usada pelos usuarios para criar suas visOes. 

b- Permanente: a versa° assume este valor quando se torna 

estavel, into quer dizer, quando o usuario termina o processo de criacao da 

mesma. Neste estado, as versoes: 

- Ndo podem ser modificadas. 

- Podem ser usadas para derivar novas versOes. 

- Podem ser usadas para definir versOes correlatas a ela.  

- Nao pode ser destruida 

- Pode ser usada pelos usuarios leitores para criar sua visoes. 

c- Obsoleta: é a forma de notificar aos objetos e/ou usuarios 

que fazem referencia a ela que pode ser apagada a qualquer momento. 

-Porcties Contetido: Referencia ao conjunto de objetos porcOes de conteUdo 

associados a versa°. 
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-Ancoras: Indica o conjunto de objetos ancoras associados aos objetos 

porcoes de conteudo considerados no atributo anterior. 

-Anotacks: Faz referdncia aos objetos anotacao associados as porciies de 

c,ontendo da versao. 

-Versa() Anterior: Indica a versao predecessora (segundo a relacao de 

derivacao). 

-Versa() seguinte: Indica a versao sucessora na estrutura de derivacao do 

objeto versionado. 

-Correlata: indica a versao correlata (diferente representacao da mesma 

informacao) que possui esta versao. 

Complementando a definicoes acima mencionadas, define-se urn novo 

atributo, Ultima VersAo, nos objetos Referencia Interna, Referencia Externa e 

Comentirio. 0 objetivo deste atributo é identificar a versao mais recente na qual aparece tal 

referencia ou comentario, para evitar apagar relacOes hipertextuais de uma versao que 

tambem se encontram em outra versao mais nova. 

Isto pode acontecer, pois os objetos Referencia Interna e Referencia 

Externa nAo estao associados a um objeto versao em particular, eles formam parte da 

estrutura logica do documento multimidia, independente das versOes. 

Para esclarecer o use deste atributo Ultima versao, suponha-se o seguinte 

exemplo: o autor define, na primeira versao de um paragrafo X, tres referencias internas 
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R1, R2 e R3. Os tits objetos referencia interna tem, como valor do atributo Ultima versio 

paragrafo X. 

Apos um certo tempo, o mesmo autor decide realizar uma nova versa° do 

paragrafo X, identificada como paragrafo X', na qual mantem as referencias R1 e R2, mas 

decide apagar a referencia R3 e adicionar uma nova R4. Agora, os objetos referencia 

interna RI e R2 tell° no atributo Ultima versa° o valor Paragrafo X', ao igual que a nova 

referencia R4. Por sua vez, a referencia R3 continuara corn o valor paragrafo X em seu 

atributo Ultima versio. 

Depois, o autor define a versa° paragrafo X como obsoleta, e decide apaga-

Ia. Este processo implica em apagar tambem todas as referencias associadas a esta versa° do 

paragrafo. Neste ponto, toma importancia o use do atributo altima versa°, pois o sistema, 

ao apagar o paragrafo X, tambem apagara todos aqueles objetos referencia interna cujo 

atributo Ultima versa() seja igual a paragrafo X. No exemplo, ele pode apagar unicamente a 

referencia R3, pois ela nao forma parte de qualquer outra versa° posterior do paragrafo em 

questa() (a Ultima versa° na qual aparece é paragrafo X). Por outro lado, as referencias R1, 

R2 nao podem ser apagadas, pois ainda sao validas na nova versa° paragrafo X'. 

No exemplo apresentado, se considerou somente os objetos referencia 

interna, mas a utilizacao do atributo Ultima versao é igual nos objetos referenda externa 

e Comentario 

0 meta-modelo OHypA, corn a adicao dos objetos Contexto versionado e 

Versio, para a modelagem de versOes em documentos estruturados multimidia esta 

esquematizado na figura 7.6. 
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Figura 7.6: Meta-modelo OHypA, incluindo tratamento de versoes. 

7.3.3 Operaybes sobre versOes. 

As operaeOes que envolvem o tratamento de versifies em documentos 

estruturados multimidia sdo: 

a- Criacao:  Esta operacao abrange tanto a criacao do objeto contexto 

versionado quanto a criacao das versties propriamente ditas. 0 objeto contexto versionado 

e criado quando a primeira versdo, correspondente ao objeto logico basic°, é criada. 
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A criacao de uma nova versao tem as seguintes restricOes: 

- A versao da qual sera derivada tem que estar em estado permanente. 

- Esta criacao pode ser realizada unicamente pelo autor do documento 

estruturado multimedia. 

- 0 autor, explicitamente, expressa o estado da versa() ( temporaria, enquanto 

esta trabalhando nela; permanente, quando torna-se estivel ou obsoleta, quando considera 

que pode ser apagada do sistema). 

b- Modificacao:  Podem ser realizadas lianas alteracoes sobre uma versao 

(no conteado, propriamente dito, ou nas relacOes hipertextuais associadas a ele), ate que o 

usuasio considere que a representacao obtida é importante e deve ser registada como uma 

nova versao. 

Estas alteracoes so podem ser feitas enquanto a versa() é temporaria. No caso 

de versOes permanentes, as modificacOes gerarao uma nova versao. 

c- Retirada de Versoes:  Significa apagar uma versao da hist6ria de versOes 

do contexto versionado associado. Permite que versOes obsoletas sejam eliminadas do 

historic°. Esta operacao pode ser realizada sobre qualquer objeto versao que esteja em 

estado obsoleto, atualizando as relacoes de derivacao e de correlacao correspondentes na 

estrutura. 

7.3.4 Operaceies/consultas sobre a estrutura de versOes. 

0 modelo de tratamento de versOes considerado em OHypA, akin de 

suportar operacoes sobre as versoes, como foi apresentado na subsecao anterior, deve 

tambem possibilitar a realizacao de operacOes e/ou consultas sobre a estrutura formada pelo 
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conjunto de versoes associadas a urn objeto lOgico basic° em particular. Estas operacOes 

serao possiveis pela navegacao em tal estrutura, atraves das relacoes de derivacao e de 

correlacao. 

Algumas deltas operacOes sao: 

a- OperacOes de busca, nas quaffs procura-se informacao sobre uma versao 

especifica (segundo data de criacao, rimer() de versao, etc.). 

b- OperacOes sobre versoes relativas a uma outra versao especifica 

(sucessora, predecessora, correlata, etc.). 

c- OperacOes sobre o objeto contexto versionado, para obter, por exemplo, 

a primeira versao, a versao atual, o numero de versoes, etc. 

Todas as operacOes consideradas, tanto nesta subsecao quanto na anterior, 

sao perfeitamente suportadas pelo meta-modelo OHypA definido. 

7.3.5. Atualizacao automatica de relacoes hipertextuais. 

Quando o autor de urn documento estruturado multimidia decide criar uma 

nova versa() de um objeto logico basic°, surge a seguinte pergunta: 

0 que acontece corn as relacties hipertextuais (referencias interims, 

referencias externas e anotacoes) definidas sobre a versao da qual sera derivada a nova? Tais 

relacoes podem ter sido criadas tanto pelo autor do documento quanto por usuarios leitores, 

segundo o conceito de visties tratado em este mesmo capitulo.  
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A proposta apresentada aqui, que responde a esta situacao, pode ser dividida 

em duas partes, uma que considera as relaciies hipertextuais definidas pelo proprio autor do 

documentos (visAo do autor), e outra que considera as relaciies hipertextuais definidas pelos 

diferentes usuarios leitores do documento (e que formam as diferentes visoes de usuario 

sobre o documento). 

No primeiro caso, como a nova versa° so pode ser criada pelo autor, a visa° 

definida por ele (representada pelos objetos ancora e anotacio associados a versa()) é 

atualizada automaticamente no momento da criacdo da nova versAo, da seguinte forma: 

1- Se o boa() (referencia) continua igual, ou seja, nao sofreu modificacties, 

entao: 

-sera modificado o valor do atributo altima versAo do objeto referenda 

interna, referenda externa ou comentario correspondente a tal botdo, que passara a ter 

como valor o identificador da versAo criada. 

2- Se um botao foi apagado (referencia), entao sera necessario: 

-apagar a respectiva entrada no objeto ancora ou anotacao, pois esta 

relacalo nao existe mail nesta versdo. Mas nao sera destruido o objeto referenda interna, 

referencia externa ou comentario associado a tal botao, pois ele continuara representando 

a relacao hipertextual na versAo anterior. 

3- Se o valor do botao (trecho de texto) foi modificado, entao: 



143 

-sera modificado o atributo valor ancora do objeto ancora, se o botao 

representa uma referencia interna ou externa, ou o atributo valor anotacio do objeto 

anotacio, se o botao representa um comentario. 

-tambem se atualizada o valor do atributo Ultima versio, no objeto 

referenda interna, referenda externa ou comentirio associado a tal botao. 

4- Se o destino da relacao hipertextual foi modificado (mudou a referencia 

interna ou a referencia externa), sera considerada como uma nova relack, o que implicara 

em: 

-apagar no objeto ancora o correspondente valor de ancora. 

-criar urn novo objeto referencia interna ou referenda externa 

-criar, tambem, a respectiva entrada no objeto ancora. 

5- Se uma nova relacao foi criada , implicara em: 

- criar urn novo objeto referencia interna ou referenda externa, segundo o 

tipo de relacao criada . 

- criar a respectiva entrada no objeto ancora. 

No segundo caso, ou seja, coin relacao as visoes definidas pelos usuarios 

leitores sobre a versa°, o mecanismo de tratamento de versOes pode fazer duas coisas: 

1- A nova versao so ficara corn a visao atualizada do autor (como ja foi 

considerado), enquanto que as outras viskies ficarao vigentes na versa° anterior. Neste caso, 

nao existe uma atualizacao automatica. Tal atualizacao de referencias podera ser realizada 

explicitamente a pedido, e sob controle do usuario proprietario da visao. 
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II- A nova versa° atualizara as ancoras e anotacOes das visOes de cada 

usuario, levando em conta o contend° da nova versed°. Esta atualizacao consistira em: 

1- Se o botAo (referencia) continua igual na visa° do usuario: 

- s6 sera modificado o atributo filtima versa(' do objeto referencia interna, 

referencia externa ou comentario associado. 

2- Se foi eliminado um botao (referencia) da visa° do usuario: 

- sera apagada a respectiva entrada no objeto ancora ou anotacao associado 

a visao do usuario, mas nao sera destruido o objeto referencia interna, referencia externa 

ou comentario associado a tal botAo, pois ele continuara representando a relacao 

hipertextual na versAo anterior. 

3- Se o valor do boa() (trecho de texto) foi modificado : 

-sera modificado o atributo valor ancora do objeto ancora, se o botao 

representa uma referencia interna ou externa, ou o atributo valor anotacao do objeto 

anotacao, se o botAo representa um comentario, os quais pertencem a visa° do usuario. 

-tambem sera atualizado o valor do atributo Ultima versa°, no objeto 

referencia interna, referencia externa ou comentario associado a tal botao. 

Cabe mencionar que esta segunda °KA° pode gerar inconsistencias entre 

verseies-visOes, portanto a mesma tem que ser objeto de mais profundos estudos e pesquisas. 

Sendo assim, o meta-modelo OHypA considerado suporta ambas politicas de atualizacdo 

automatica de relacoes hipertextuais. 
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Para fechar as ideias e conceitos considerados, e complementando a figura 

7.6, na qual foi apresentada a modelagem e tratamento de versees segundo o meta-modelo 

OHypA, a seguir, na figura 7.7 é apresentado um exemplo da utilizacio deste modelo para o 

tratamento de versOes de componentes logicos em documentos estruturados multimidia. 



Verso N 

Data: 

Estado: 

Parc. Contend° 

Ancoras 
Anotaeoes 	 

Verso Anterior: 

Vero Scgiunt: 

Correlata: 

Coment. 3 

lilt Vers I 

Data: 

Estado: 

Pore. Contend°. 

Ancoras 

\Anot e 	 aeb s 

Vers5o Anterior: 

Verso Seguinte: 

Correlass 

.. ' (atualizarrio depencle 

do usuirio) 

....... 

. ........ 
.... .. ........ 

Ancora 
Autor 

nm I RI To Int. 

sss R4 To Int. 

Ancora 
Usuario I 

ril R3 
	

rut 

Coment. 4 

Ult Vera N 

('nmrnt 1 
Ult Vera.; N 

Comma 2 

Ult Vera.: I 

Vero 1 

Versao I 

(Objeto Versko) 

146 

Figura 7.7 : Tratamento de VersOes segundo o meta-modelo OHypA. 
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No exemplo da figura 7.7, na primeira versa() (versed() 1) do parigrafo X 

esta() definidas duas visoes sobre ela, uma que pertence ao proprio autor, e uma outra 

definida pelo usuirio leitor 1. 

A visio do autor esta composta de: 

a- Uma referencia interna a figura 1, a qual tem como ancora o valor xxi. 

Esta referencia esta representada com o objeto RI, cujo atributo altima versa() tem o valor 

Versa° 1 . 

b- Uma outra referencia interna a tabela A, que tem como ancora o valor aa2. 

0 objeto R2 representa esta referencia, e seu atributo altima versdo tambem tem o valor 

Versa° 1. 

c- Duas anotacties auxiliares, cujas ancoras sao 11 e 22, respectivamente. 

Tais anotacOes estAo representadas pelos objetos Comentl e Coment2, cujos atributos 

altima versAo possuem o valor Versa° 1. 

Por sua vez, a visa° do usuario 1 esta composta de: 

a- Uma referencia interna ao paragrafo Y, cuja ancora associada possui o 

valor yyl. Esta referencia esta representada pelo objeto R3, corn seu atributo Ultima versa° 

corn valor VersAo 1. 

b- Uma anotacao auxiliar, cuja ancora é 33, representada pelo objeto 

Coment3, com valor Versio 1 em seu atributo altima versa°. 
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Apos um certo tempo, o autor do paragrafo decide criar uma nova verso do 

mesmo. Nesta nova versa() (denominada versa° N, para generalizar a historia de verseles), o 

autor realiza as seguintes modificaceies em sua 

a- Modifica o valor da ancora da referencia RI, a qual passa de xxl para 

mml. Como conseqiiesncia, o sistema atualiza automaticamente o valor do atributo Ultima 

versAo do objeto R1, passando a ser agora versa() N. 

b-Elimina a referencia a tabela A, ou seja a relacAo R2. Neste caso, o sistema 

simplesmente apaga a ancora aa2 do objeto Ancora, mas continua mantendo o objeto R2, 

pois ele é significativo na versAo 1. 

c- Cria uma nova referencia intema a tabela B cujo valor de ancora é sss. Em 

consequencia, o sistema adiciona o valor de Ancora ao objeto ancora da visa° do autor, e 

cria urn novo objeto R4, com valor VersAo N no atributo Ultima versa°. 

d- Mantern o comentario CI, e o sistema simplesmente atualiza o atributo 

Ultima versa° do objeto Comentl, atribuindo o valor VersAo N. 

e- Elimina o comentario C2. A atualizacao automatica deve apagar do objeto 

anotacao a ancora 22, mas deve manter o objeto Coment2 . 

d- Por Ultimo, o autor cria uma nova anotacAo C4, corn valor de Ancora 44 e 

objeto comentario Coment 4. 

No que se refere a visa() do usuario 1 definida sobre a versAo 1, e segundo o 

citado em subsecifies anteriores, podera ser tanto atualizada automaticamente (o que pode 

gerar inconsistencias) quanto pode ser atualizada sob controle do usuario proprietario da 
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visao ( ou seja, a nova versao 0 tell atualizada a visao do autor, ficando a visa() do usuario 

1 ligada a versao 1). 

7.3.6 Gerencia de ConfiguracOes. 

Segundo o meta-modelo OHypA, urn documento estruturado multimidia esta 

formado por uma hierarquia de objetos logicos, sendo os niveis intermedios formados por 

objetos compostos, para chegar finalmente aos objetos logicos basicos . 

Pelo apresentado ate aqui, as versoes consideradas correspondem, na 

realidade, a estes objetos logicos basicos, pois cada urn deles tera associado um objeto 

contexto versionado. 

Neste ponto surge a seguinte pergunta, o que acontece com os objetos 

compostos, como por exemplo, uma sendo, que esta formada por tres objetos basicos do 

tipo paragrafo, cada urn dos quais corn varias versoes? 

Para solucionar este problema utiliza-se o conceito de Configuracao, o qual 

é explicado a seguir. Basicamente configuravio é um conjunto de versifies consideradas 

semanticamente validas . No caso tratado aqui, a configuracdo de urn objeto composto sera 

urn conjunto que inclui uma versa° de cada urn de seus objetos componentes. Ou seja, no 

caso tratado anteriormente, no qual um objeto composto do tipo secao tern como 

componentes tres objetos basicos do tipo paragrafo, a configuracao do objeto secao estard 

formada por uma versa° de cada objeto paragrafo. 

Assim como os objetos basicos podem ter associadas varias versoes, 

formando a historia de versoes segundo a relacao de derivacao, os objetos compostos 
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tambem podem ter associadas varias configuraciies validas, de acordo corn aquelas versOes, 

as quais tambem formarao um histOria de configuracOes validas do objeto composto. 

No ambito do meta-modelo OHypA, define-se como configuracao valida de 

um objeto composto o conjunto que inclui as versOes atuais de cada objeto componente do 

mesmo. Ou seja, quando a versao de um componente deixa de ser valida (e criada uma outra 

nova), a configuracao de todos os objetos compostos que fazem referencia a ele tambem 

tem que ser atualizada. Tal atualizacao é denominada Propagacao de Versiies, e sera 

considerada na proxima secao. 

Outra configuracdo que inclua qualquer combinacao de versOes dos objetos 

componentes, podera ser definida pelo autor do documentos, ficando sob sua 

responsabilidade a validade da mesma. 

Para permitir a representacao de configuracoes dos diferentes objetos 

compostos de um documento estruturado multimidia, no meta-modelo OHypA sera 

associado, a cada objeto logic° composto, urn conjunto de n-uplas. Cada uma destas n-uplas 

representara uma configuracao valida, isto 6, os identificadores das versOes atuais dos 

objetos componentes. Por sua vez, as relacOes entre estas n-uplas representara a evolucao 

das configuracOes do respectivo objeto. Na figura 7.8 é apresentado urn exemplo que ilustra 

o conceito de configuracoes apresentado nesta subsecao. 
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Figura 7.8: Configuraciies de Objetos compostos em OHypA. 

7.3.7 Propagacao de modificaeOes. 

Como foi considerado na subsecao anterior, quando existem objetos 

compostos que possuem como componentes objetos que apresentam verseles, as 

modificaVies nos componentes devem ser notificadas aos objetos que o utilizam. Estas 

modificacoes podem ser remocAo e/ou criacao de versOes. 
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Segundo [GOL93a, GOL93b], as Wes a serem tomadas frente a tais 

modificacoes nos componentes sao: 

1- Notifies*: Aqui, podem ser utilizadas duas tecnicas, uma baseada em 

mensagens, na qual o sistema envia mensagens para notificar os usuarios das versOes 

potencialmente afetadas. Na outra tecnica, baseada em sinais, o sistema atualiza estruturas 

de dados, de modo que o usuario so tera conhecimento de uma mudanca quando 

explicitamente fizer acesso a uma versao afetada. 

Urn problema a resolver é o escopo da notificacao, ou seja, se sao notificadas 

as versOes que fazem referoncia direta ou indireta a versao modificada. Neste trabalho, nao 

sera considerada a notificacao de modificacoes, realizando-se diretamente a propagacao das 

mesmas, como sera tratado a seguir. 

2- Propagacio: Apesar de Util em alguns casos, a propagacao ilimitada de 

versOes implica em uma proliferacao de objetos muitas vezes indesejada. No modelo 

OHypA, a propagacao é realizada ao longo da hierarquia dos componentes que incluem ao 

objeto logic() basic° que sofreu a modificacao, ou seja, o caminho utilizado para alcancar tal 

objeto logico basica 

Tambem se estabelece como regra que a criacao de uma nova versao nao é 

propagada enquanto ela esteja no estado temporario. Desta forma, mantem-se 

compatibilidade corn o tratamento de estados, definido em subsecOes anteriores.  

Neste ponto é interessante observar que a solucao descrita acima, onde a 

propagacao de versOes depende do estado das mesmas, oferece a nocao de versao de 

documento e de versao de objetos logicos compostos (ao inves de apenas verseies de objetos 

logicos basicos). 



7.4 0 meta-modelo final. 

No decorrer, tanto do capitulo anterior quanto do presente, foram 

consideradas diferentes situaceies e/ou caracteristicas referentes a modelagem 	de 

Documentos Estruturados Multimidia. Para cada uma delas, foi proposta uma solucao, que 

gradativamente, foram conformando o meta -modelo OHypA. 

Tal meta-modelo resulta, entao, numa proposta de modelagem de 

Documentos Estruturados Multimedia integrando conceitos dos sistemas de hipertextos e 

do padrao de documentos ODA/ODIF. Como resultado final, chegou-se ao meta-modelo 

OHypA apresentado na figura 7.9. 
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Objeto logic() 

Basica 

Objeto 
Contexto 

Versionado 

Objeto 
Versa° 

Porgao Conteudo 

 

r4-, 

  

Usudrios 

 

Raiz Apresent. 
Documento 

   

    

 

CitagOes 

  

' -Objeto Referenda 
Interna 

  

Objeto 
Anotagao 

Objeto 
Comentano 

 

  

Figura 7.9: 0 Meta-modelo OHypA Final. 
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Objetos 
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Objetos 
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Objetos 
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Lembrando o ja citado no capitulo 6, o meta-modelo OHypA apresentado 

auxilia na organizacao das porcoes de informacao de um hiperdocumento multimidia. 

possivel que o projeto de um hiperdocumento especifico corresponda a organizacao 

estabelecida em tal meta-modelo, mas tambem permite-se que novas relacOes sejam 

acrescentadas em tal projeto. 

Ou seja, o meta-modelo nao pretende definir regras para a estruturacao dos 

hiperdocumentos, mas fornece um esquema para que o criador (autor) faca isso. Nele, 

podem ser criados objetos, classes de objetos, estruturas e relacoes entre eles, e uma vez 

criados, os mesmos podem ser gerenciados e transmitidos de uma aplicacao originadora para 

uma aplicacao receptora. 

Todas estas classes e objetos definidos pelos usuarios serao, na realidade, 

subclasses daquelas definidas no meta-modelo OHypA (ver figura 7.10).  

Figura 7.10: Classes de Objetos definidas em OHypA e pelos ustuirios. 
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Desta maneira, conforme foi visto no capitulo 6, o novel do modelo de 

hiperdocumento na arquitetura dos sistemas de Gerencia de Documentos Estruturados 

Multimidia (ver figura 6.2) esti subdividido em tits niveis: 

-Nivel Abstrato: Classes, objetos e relacoes definidas no meta-modelo 

OHypA propriamente dito. 

-Nivel Conereto/Generico: Classes e objetos definidos pelos usuarios, 

segundo uma aplicacao em particular. 

-Nivel Especifico: Instancias de hiperdocumentos especificos. 

Esta relacao entre o meta-modelo OHypA, apresentado na figura 7.9, e as 

classes e objetos definidos pelos usuarios, segundo foi considerado na figura 7.10, é 

esquematizada a seguir na figura 7.11. Nela, utilizou-se uma outra representacao, segundo a 

metodologia de Rumbaugh [RUM91]. 



Referencias 

Objetos definidos pelos usuitrios 

Objetos definidos em OHypA 

Citasoes 

fi 

criou 
utiliz 

I Grupos Usuanos 

A 
Autores 
	

Leitores 

• 
• 
• 

Objeto 
Referencia 

Contexto 
Versionado 

(ordered) 

1+ 

Verseo Refcrencia 
Extema 

Referencia 
Interim 

Entrada 
Indite 

eferencia 
Figura 

eferencia 
Tabela • • • IRcfer&mia 

Formula 
eferencia 
bliografica Comentario 

!

Referencia 
Paragrafo 

Porgeo 
Conteudo 

p  

Anotactio Ancora 
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• 
I Pea Documento 

• 
Raiz Legica 
Documento 

-kjeto Logico 
-if Compost° 

ordered 
	

(ordered) 

	 1+ 

Objeto Logic° 
Basic° 

• 
Resumo I 

I Cabecalhcl 

Capitulo 1  
	I 	
 

Seca° 

	I 	 Indite 

I Hutch° I 

	I item 	I 

	 Paragrafo I 

	

I Figura 1 	

I Formula I 

Titulo 

Raiz Apresentacao 
Documento 

O 

Figura 7.11: meta-modelo OHypA e objetos definidos pelos usuarios 

segundo a metodologia de Rumbaugh. 
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Para concluir, no anexo A-1 desta dissertacio sio detalhados os objetos 

definidos em OHypA, identificando seus atributos e operacties. 

7.5 Abstraeoes do meta-modelo. 

Como foi visto no capitulo 3, a maioria dos modelos de hipertextos existentes 

emprega o paradigma basic° de nos, ancoras e elos. Cada um destes modelos tambern 

define, ao menos, uma abstracAo de mais alto nivel. 

0 objetivo nesta secao é identificar tanto as abstractles de baixo nivel quanto 

as abstracOes de alto nivel definidas no meta-modelo OHypA. Para tal fim sera estabelecido 

um paralelo entre o paradigma basic° de nos, elos e ancoras, utilizado pelos sistemas de 

hipertextos ( o qual foi ponto de partida deste trabalho), e os objetos definidos em OHypA. 

7.5.1 AbstracOes de Baixo Nivel. 

Os componentes ou objetos basicos identificados sdo: 

- No paradigma basic° 	 - Em OHypA 

- Nos 	 - Objeto logico basic° 

- Objeto Porcao de ConteUdo 

- Objeto Comentario. 

- Elos 	 - Objeto Referencia (Interna, Externa) 

- Ancoras 	 - Objeto Ancora 

- Objeto Anotacao 
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7.5.2 Abstracoes de Alto Nivel. 

Por sua vez, os objetos compostos ou esquemas identificados sac,: 

-No paradigma basico 	- Em OHypA 

- Entidades ou Objetos 	- Objeto L6gico Composto 

Compostos. 	 - Objeto Contexto Versionado 

- Objeto Versa° 

- Esquemas. 	 - Objeto Raiz Logica Documento 

7.5.3 Tipos de LigacOes (Elos). 

Um das abstract:5es mais importantes na modelagem de Documentos 

Estruturados Multimidia sdo os elos (ligaciies) existentes entre os diferentes componentes. 

Tais abstracOes dao o sentido "hipertextual", definindo a estrutura do documento e 

possibilitando a navegacao do usuario pelo espaco de informaceies. 

Em OHypA, podem ser identificados diferentes tipos de ligacOes, dependendo 

da acao que executam e das informacOes que relacionam. Tais tipos estao apresentados na 

figura 7.12. 
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Tipos de Ligacks (Elos).  

Estruturais ---> 

1,45gicas/Relacionai 

de Versoes 

- Referencia a Objetos Subordinados. 

- Referencia a Porcoes de Contend°. 

- Referencias Intemas. 

- Referencias Externas. 

- Relacdo de Derivacao. 

- Relacao de Correlacao. 

Ampliativas 	 - Anotacoes. 

de Visfies 	 - Entre diferentes visoes, segundo 

o nivel de visibilidade associado a 

elas (grupal, pUblica). 

Figura 7.12: Tipos de ligacties definidas em OHypA. 



8 DISCUSSAO E CONCLUSOES. 

8.1 Discussio. 

Nos capitulos anteriores da presente dissertaclo, foi considerada a Gerencia 

de Documentos Estruturados Multimedia , identificando-se as caracteristicas mais 

importantes de tal aplicacio. Focalizou-se como problema principal a modelagem de tais 

documentos estruturados multimidia. A estrutura logica deles foi apontada como o elemento 

fundamental para auxiliar na gerencia e busca de informacOes nele contidas. 

Dentre as possiveis alternativas para tal modelagem, estudou-se tanto o 

padrao de documentos eletronicos ODA/ODIF, como os diferentes modelos de hipertextos 

propostos na literatura. Como resultado deste estudo, chegou-se a conclusdo que ambas 

alternativas nao oferecem uma solucdo completa que consiga abranger todas as 

possibilidades identificadas no tratamento de documentos estruturados multimidia. 

A partir desta conclusAo e dos aspectos apontados anteriormente, foi 

proposto urn meta-modelo de documentos estruturados multimidia (OHypA), resultado da 

integracao do padrao ODA/ODIF e do paradigma basic() de "nos-ligacoes" proposto pelos 

sistemas de hipertextos. Desta forma, o referido meta-modelo pode ser considerado tanto 

uma extensao ao padrao ODA/ODIF quanto uma proposta de modelo de hiperdocumentos. 

Para a definicAo do meta-modelo OHypA foi utilizado o paradigma de 

orientacao a objetos (P00), corn o objetivo de usufruir das vantagens oferecidas por ele . 

Alem disto, a area de orientacao a objetos esti em franco desenvolvimento, corn inUmeras 

propostas de metodologias e notaciies, sendo por isto de grande interesse para a ctiacao de 

ambientes experimentais. 
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As caracteristicas mais importantes que identificam o meta-modelo OHypA 

sao: 

- Mao define regras para a estruturacao dos hiperdocumentos, mas fornece 

um esquema para que o autor o faca. Ou seja, nao sao prescritas nem classes de objetos 

logicos nem estruturas de documentos particulares. Oferece um esquema, dentro do qual se 

pode criar objetos, classes e estruturas. 

- E um mecanismo de modelagem que permite a descried°, de maneira 

simples e concisa, de hiperdocumentos a serem ainda projetados. 

- Permite o projeto conceitual das aplicacties, sem ter que preocupar-se com 

detalhes de implementaedo. 

- Permite um processo de autoria estruturado, separando as questOes de 

autoria e permitindo o seu tratamento individualizado. Nele, considera-se, 

fundamentalmente, a estrutura logica dos documentos, mas sem perder de vista a 

ortogonalidade corn os outros componentes do sistema. Estas consideraciies de 

ortogonalidade abrangem: 

a- Apresentacao: as relaeOes entre os objetos logicos e os objetos de 

apresentacao, ou seja, entre as estruturas logicas e de apresentacao de urn documento estao 

definidas pelos atributos Diretivas de Disposicao, originais do padrdo ODA/ODIF, as quais 

sao mantidas no meta-modelo OHypA. 

Tern que ser considerado que a apresentaedo dos documentos em urn meio 

fisico (tela, papel) depende da estrutura de apresentacdo e dos atributos de disposiedo 

embutidos na arquitetura do conteudo associado. 
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b- Representacio fIsica: o projeto especifico dos formatos de 

armazenamento esti fora do alcance do meta-modelo. Porem, por ter sido ele projetado 

segundo o paradigma de orientacao a objetos, sua integracao ao modelo de urn banco de 

dados orientado a objetos é muito simples. 

c- Contetido: A divisdo estrutura-conteado feita no padrao ODA/ODIF 

tambem foi preservada. 0 meta-modelo é totalmente independente das arquiteturas de 

conteados, podendo ser enriquecido cada vez que uma nova arquitetura é definida 

(documentos multitnidia). 

d- Semantica de Navegacio: ela é especificada pelo cOdigo que implements 

o sistema de Gerencia de Documentos Estruturados Multimidia. Define a maneira de ser 

percorrida e apresentada a informacdo contida no documento. 0 meta-modelo, neste caso, 

oferece a base que permite tal navegacdo, atraves de: indices, perfis, ligagoes de 

composicao, ligacties logicas, relacoes entre versoes, etc. Em suma, ele possibilita: 

I- Navegar pela hiperestrutura do documento. 

11- Navegar atraves das diferentes visiies de usuarios, de acordo as 

permissOes associadas . 

III- Navegar pelo historic° de versoes. 

IV- Definir ferramentas de auxilio a navegacan, tais como: 

- Estaticas: mapas, diagramas da estrutura, etc. 

- Dinamicas: caminhos percorridos, backtracking. 
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- Marcas: possibilidade do usuario ou o sistema marcar componentes e/ou 

relacties para poder voltar a des. 

8.2 Contribuiciies do presente trabalho. 

Urn resumo das principais contribuicties do trabalho é apresentado a seguir: 

- 0 estudo das caracteristicas e propriedades da Gerencia de Documentos 

Estruturados Multimidia, dando principal atencdo ao modelo subjacente. 

- 0 estudo do pada° de documentos eletronicos ODAJODIF desde o ponto 

de vista dos sistemas de Gerencia de Documentos, identificando tanto as caracteristicas 

desejaveis (aspectos positivos) quanto as lacunas ou omissOes (aspectos negativos) para o 

tratamento do problema em quesao. 

- 0 estudo dos diferentes modelos de hipertextos propostos na literatura, 

considerando importante o paradigma basic° de "nos-ligacOes" , mas nao suficiente para o 

presente trabalho. 

- A integracdo das estruturas hierarquicas de composicao dos documentos 

(segundo ODA/ODIF) com as estruturas em rede dos hipertextos, resultando na proposta 

do meta-modelo de Documentos Estruturados Multimidia OHypA . 

- A inclusao, dentro do meta-modelo OHypA, de um modelo de tratamento 

de versoes, o qual permite: 

- Exploracao de alternativas. 

- Manutencao do historic° dos componentes e do documento. 

- Atualizacao automkica de referencias. 
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- Gerencia de representacoes de uma mesma informacao. 

- A definicao do conceito de visoes de documentos estruturados multimidia, 

atraves da qua1 realiza-se o controle tanto do acesso aos documentos quanto da autoria dos 

mesmos. Este controle esta baseado na definicao de classes de usuarios e niveis de 

visibilidade, o que proporciona restriceies a execucao de operacOes sobre as visOes geradas 

em fun* da classe de usuario. 

- A possibilidade de adicionar anotacOes, comentarios, referencias, etc. em 

um documento de outro autor sugere a nocao de trabalho cooperativo, sendo esta uma area 

em franco desenvolvimento. 

- A integracao de dois enfoques em pleno desenvolvimento, obtendo urn 

modelo orientado a objetos que é facilmente integrado a um Sistema de Banco de Dados 

Orientado a Objetos. 

8.3 Trabalhos futuros. 

Este trabalho é o ponto de partida para a implementacao efetiva de urn 

Sistema de Gerencia de Documentos Estruturados Multimidia, que é o objetivo do projeto 

DO2CEM. Futuros trabalhos dentro do mesmo projeto, poderao continuar nesta linha, 

partindo dos resultados aqui obtidos e considerando em maior profundidade: 

1- A relacao existente entre as estruturas logicas (meta-modelo OHypA) e as 

estruturas de apresentacao dos documentos multimidia, atraves das Diretivas de 

Disposicao, tomadas de ODA/ODIF e preservadas no meta-modelo (problema de 

sincronismo da apresentacao) 
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2- 0 modelo de versoes proposto, considerando: 

- adicionar a nocao de verseies de estruturas. 

- melhorar o tratamento de configuracoes dos documentos. 

- otimizar a atualizacao automatica das relacoes hipertextuais definidas nas 

visoes dos usuarios leitores, quando sao criadas novas versties. 

3- A semantica de navegacao que sera suportada pelo meta-modelo, ou seja, 

como sera percorrida e apresentada a informacao contida nos documentos modelados. 

4- 0 processo de definicao e edicao das estruturas de composicao de novos 

tipos de documentos, o qual tera que ser guiado e controlado pelo sistema, de acordo ao 

esquema definido segundo o meta-modelo OHypA. 

5- A integracao do Sistema de Gerencia de Documentos Estruturados 

Multimidia a urn Banco de Dados Orientado a Objetos (segundo o meta-modelo OHypA), 

pois as caracteristicas de volume de informacao e complexidade dos documentos sugerem a 

utilizacao de urn banco de dados. 



ANEXO A-1 CLASSES DE OBJETOS DO META-MODELO 

OHypA. 

1  Perfil do Documento 

Titulo: ALFANUMERICO 

Data: INTEIRO 

Autor: USUARIO 

NivelSeguridade: (PUB,PRIV,GRUP) 
Leitores: LISTA[USUARIOS] 

RefEstDisposic:RAIZ APRESENTAc 

RefEstLogica: RAIZ LOGICA DOC. 

DiretDisposicdo: DISPOSIcAO 

DaTitulo 

DefineTitulo 

DaAutor 

DefineAutor 

,IDaSeguridade 

DefineSeguridade 

DaLeitores 

AdicionaLeitor 

EliminaLeitor 

DffistruturaLog. 

Usuario 

Nome: ALFANUMERICO 

IdentifAcademica: ALFANUMERICO 

Grupo: GRUPOS 
Visibilidade: (PUB,PRIV,GRUP) 
CitacAo: CITAcOES 

Dallome 

DefNome 

DaIdentifAcademica 

MudaldentifAcademica 

DaGrupo 

DaVisibilidade 

DefVisibilidade 

CitaVies 

   

Raiz Logica Documento 

  

       

       

ListaCitacoes: LISTA[ 

(REF EXT, DIREc AO)] 

   

Denominacao: ALFANUMERICO 

Componentes: LISTA [OBJ. LOGICO] 

GeradorSubordinados: LISTA [ 

GERADOR] 

Configuracao: LISTA[CONJ( 

VERSOES)] 
DiretivaDisposicao: DISPOSICAO 

 

AdicionaCitacao 

DaCitacdo 

ApagaCitacao 

    

      

    

DaDenominacao 	DaGerador 

DefDenominacdo 	EliminaGerador 

DaComponentes 	DaConfig 

AdicionaComponente ConfigAnterior 

EliminaComponente ConfigSeguinte 

ModificaComponente MudaConfig 

DefGerador 

 

     

       

       



Objeto Logic° Basic() 

Denominacao: ALFANUMERICO 

RefInterna: REFERENCIA INTERNA 
RefExterna: REFERENCIA EXTERNA 

Conteado: CONTEXTO VERSIONADO 

DiretivaDisposicao: DISPOSICAO 

DaNome 
DefNome 
DaContextoVersionado 

Referencia Externa 

thimaVersao: VERSAO 

Origens: LISTA[OBJLOGBASICOS] 

Destinos:LISTA[ 

(PERFIL DOC, OBJLOGBAS)] 

DiretivasDisposicao: DISPOSIcA0 

CriaRefExterna AdicionaOrigem 

ApagaRefExterna ApagaDestino 

DaDestinos 	ApagaOrigem 

DaOrigens 	DaVersao 

LeReferencia 	ModifVersao 

AdicionaDestino 
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( Objeto Logico Composto 

   

   

Denominacao: ALFANUMERICO 
Componentes: LISTA [OBJ. LOGICO] 
GeradorSubordinados: LISTA [ 

GERADOR] 

Configuracao: LISTA[CONJ( 
VERSOES)] 

DiretivaDisposicao: DISPOSIcA0 

  

   

DiDenominacao 
	

DaGerador 

DefDenominacao 
	

EliminaGerador 

DaComponentes 
	

DiConfig 

  

   

AdicionaComponente ConfigAnterior 

EliminaComponente ConfigSeguinte 

ModificaComponente MudaConfig 

.13efr_Terador 

   

         

         

         

    

Referencia Interna 

   

    

OltimaVersao: VERSAO 

Origens: LISTA[OBJLOGBASICOS] 

Destinos:LISTA[OBJLOGBASICOS] 

DiretivasDisposicao: DISPOSICAO 

  

    

CriaRefinterna 

ApagaRefinterna 

DaDestinos 

DaOrigens 

LeReferencia 

AdicionaDestino 

AdicionaOrigem 

ApagaDestino 

ApagaOrigem 

DaVersa° 

ModifVersao 

   



I- 
Ancoras 
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I 
Versa() 

	.1 

Autor: USUARIO 

Data: INTEIRO 

DiretivaDisposicao: DISPOSICAO 

ListaAncoras: LISTA[ 

(Desloc: ALFANUMERICO, 

Ref: REFERENCIA, 

Direcao: (TO, FROM), 

Tipo: (INT, EXT))] 

AdicionaAncora 

ApagaAncora 

VerAncora 

LeAncora 

Contexto Versionado 

VersaoAtual: VERSA() 

PrimeiraVersdo: VERSA() 

NoVersoes: INTEIRO 

DaVersaoAtual 

DaPrimeiraVersao 

DalloVersOes 
DerivaVersao 

DefineCorrelata 

EliminaVersao 

BuscaVersao 

ModificaVersaoAtua1 

Anotacoes 

Autor: USUARIO 

Data: INTEIRO 

DiretivaDisposicao: DISPOSICAO 

ListaAncoras: LISTA{ 

(Desloc: ALFANUMERICO, 

Destinat: USUARIO, 

Coment: COMENTARIO))] 

CriaAnotacao 

ApagaAnotacao 

VerAnotacao 

LeAnotacao 

Data: INTEIRO 

Estado: (TEMP, PERM, OBSOL) 
DiretivaDisposicao: DISPOSICAO 

Anterior: VERSAO  

Seguinte: VERSAO 

Correlata: VERSAO 

ConteUdo: LISTA[PORCAO CONT] 
Ancora: LISTA [ANCORAS] 

Anotacao : LISTA [ANOTACOES] 

AdicionaRefInt 

AdicionaRefExt 

ModifRefint 

ModifRefExt 

EliminaReflnt 

EliminaRefExt 

AdicionaAnot 

ModifAnot 

EliminaAnot 

VersaoAnterior 

VersaoSeguinte 

VersaoCorrelata 

EstadoVisao 

EstadoVersao 

DefineEstVersao 
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Comentirios 
\ / 

Porcao Contetido 
\ 

UltimaVersao: VERS 'AO 

Conteudo: ARQUIT.CONTEUDO 

DiretivaDisposicao: DISPOSIcA0 

Conteudo: ARQUIT.CONTEODO 

DiretivaDisposiclo: DISPOSIcAO 

DaVersa° 

ModificaVersAo 

DaTipoArquitetura 

	  J 

DaTipoArquitetura 

■ 	  i 

i 
Grupos 

Projeto: ALFANUMERICO 

Instituicao: ALFANUMERICO 

Responsive!: USUARIO 

Integrantes: LISTA [USUARIOS] 

DaProjeto 

DaInstituicao 

DefineProjeto 

DefineInstituicdo 

DaResponsavel 

DefResponsavel 

DaIntegrantes 

Adicionalntegrantes 

Eliminalntegrantes 

	J 
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