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Resumo 

Um serviço de ligações oferece funcionalidades hipermídia a aplicações que devem suportar 

ligações entre seus documentos, mantendo-os em seus formatos nativos. Este trabalho 

apresenta a definição da infra-estrutura do Serviço Aberto de Ligações Hipermídia para 

Web, chamado WLS (Web Linking Service). A infra-estrutura do WLS compreende 

uma base externa de ligações, um protocolo de comunicação entre o WLS e aplicações 

que o utilizam, e um conjunto de funções, sob a forma de uma API que têm acesso a 

sua base de ligações. Ao utilizar padrões baseados na tecnologia XML, o WLS fornece 

funcionalidades hipermídia para que aplicações XML se tornem hipermídia habilitadas, 

segundo uma abordagem de sistemas hipermídia abertos. 



Abstract 

A linking service provides hypermedia functionalities to applications that must support 

links among their documents, keeping them in their native formats. This work presents 

the definition of the infrastructure of an Open Hypermedia Linking Service for the Web, 

called WLS (Web Linking Seruice). The infrastructure includes an external linkbase, 

a communication protocol among the WLS and its target applications, and a set of 

operations, defined as an API, that have access to its linkbase. By using XML-based 

standards, MS provides hypermedia functionalities to any XML applications, according 

to an open hypermedia systems approach. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Contextualização 

Os precursores da tecnologia hipermídia - Bush, Nelson e Engelbart (Bush, 1945; En-

gelbart, 1984; Nelson, 1974) - formularam uma grande visão que incluía o suporte a 

estruturas hipermídia globais distribuídas. Estas estruturas incluiriam todo o conheci-

mento gerado ao longo do tempo e auxiliariam as pessoas na busca, navegação, reuso e 

crescimento desse imenso hiperdocumento, chamado por Nelson de Docuverse. Contudo, 

ao longo da história dos sistemas hipertexto, verificou-se o desenvolvimento de uma 

grande quantidade de sistemas com diferentes propósitos, funcionalidades, terminologias e 

modelos estruturais, dificultando a distribuição e o intercâmbio de dados entre os mesmos. 

Tais sistemas são caracterizados como fechados' ou monolíticos. 

Nesse ínterim, surge o Modelo de Referência Hipertexto de Dexter, uma agregação das 

melhores concepções de projeto de vários sistemas hipertexto de 1a  e 2a  gerações (Halasz 

and Schwartz, 1990). Sua finalidade é fornecer uma base de princípios para a especificação 

das estruturas de dados que implementam a informação interligada e a interação entre o 

usuário e o sistema hipertexto (Haiasz and Schwartz, 1994). O princípio básico do Modelo 

Dexter é a separação explícita entre a estrutura2  e o conteúdo dos documentos gerenciados 

pelas aplicações de um ambiente computacional. 

'Um sistema hipermídia fechado impõe um formato de modelo de dados a aplicações, obrigando-as a 
se adaptarem a este formato. 

'Conjuntode âncoras e ligações. 
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Ao final dos anos 80 e início dos anos 90, sobretudo com o advento do Modelo Dexter, 

observou-se uma crescente mudança do projeto de sistemas hipermídia fechados para 

sistemas hipermídia abertos. Um Sistema Hipermídia Aberto (OHS - Open Hypermedia 
System) consiste em um componente middleware que oferece funcionalidades hipermídia 

a aplicações de um ambiente computacional (Wiil, 1997). Ao utilizarem os serviços de um 

OHS, aplicações podem tornar-se "hipermídia habilitadas" suportando, assim, a criação 

de ligações entre seus documentos, mantendo-os em seus formatos nativos. Ainda segundo 

Wiil (1997), para se tornarem hipermídia habilitadas, aplicações precisam ser extensíveis 

para que as funcionalidades hipermídia estejam disponíveis na interface do usuário, e 

precisam também ser capazes de comunicar solicitações hipermídia ao OHS através de 

um protocolo de comunicação. 

A partir da experiência adquirida durante o desenvolvimento dos OHSs Microcosm 

(Davis et ai., 1992) e Multicard (Rizk and Sauter, 1992), e da necessidade de interoperabili-

dade entre aplicações hipermídia habilitadas, Davis et al. (1996) propuseram um protocolo 

de comunicação, denominado Protocolo Hipermídia Aberto (OHP - Open Hypermedia 

Protocol). Este protocolo, composto por um conjunto de mensagens, define uma forma 

padrão de comunicação entre OHSs e suas aplicações integradas? OHSs são empregados 

em vários domínios de aplicação, incluindo: bibliotecas digitais, suporte computacional a 

projetos de engenharia, desenvolvimento de software e ambiente educacional. 

1.2 Motivação 

Para Bieber et ai. (1997), os benefícios alcançados com a adição de funcionalidades 

hipermídia a aplicações que não são hipermídia habilitadas consistem em fornecer acesso 

navegacional e contextual às informações gerenciadas por estas aplicações, possibilitando 

que o encadeamento do conhecimento que estas informações representam se aproxime das 

estruturas cognitivas humanas. 

Segundo Malcolm et ai. (1991), as principais motivações para o desenvolvimento de 

OHSs consistem na necessidade de reduzir o esforço de autoria em aplicações hipermídia de 

grande escala, e de torná-las mais fáceis de serem modificadas, personalizadas e estendidas. 

Ainda, a maioria dos OHSs discutidos na literatura oferece funcionalidades hipermídia 

a conjuntos específicos de aplicações (editores de texto, planilhas eletrônicas, ferramen- 

3Aplicações integradas a OHSs são utilizadas como sinônimo para aplicações hipermídia habilitadas. 
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tas CAD, etc.) e não apresenta informações detalhadas de seus projetos e respectivas 

implementações. Nesse contexto, extensões no podem ser realizadas em seus conjuntos 

de aplicações integradas, o que limita seu emprego (para integração de informações) em 

aplicações de terceiros. 

O presente trabalho está inserido no contexto do Projeto InCA-SERVE do Programa 

de Cooperação Internacional entre ProTeM-CC/CNPq/Brasil e NSF/EUA (Pimentel and 

Abowd, 1999). Esse projeto envolve parceria de grupos de pesquisadores do GeorgiaTech, 

Atlanta, EUA, e do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universi-

dade de São Paulo (ICMC-USP). Um conjunto de aplicações de cunho colaborativo vem 

sendo desenvolvido no contexto desse projeto, sendo que estas aplicações não apresentam 

qualquer tipo de integração. 

1.3 Objetivos 

O objetivo deste trabalho consiste na definição da infra-estrutura de um serviço aberto de 

ligações hipermídia para Web baseado em XML, denominado WLS (Web Linking Service). 

A infra-estrutura hipermídia do WLS deve atender aos seguintes requisitos: 

1. disponibilização de funcionalidades hipermídia a aplicações para que estas se tornem 

hipermídia habilitadas; 

2. integração de um conjunto em aberto de aplicações hipermídia habilitadas; e 

3. disponibilização do serviço em ambiente Web através da utilização de tecnologias 

hipermídia atuais. 

1.4 Resultados 

Como resultado alcançado pelo presente trabalho, tem-se o desenvolvimento do serviço 

aberto de ligações hipermídia WLS para Web que gerencia uma base independente de 

âncoras e ligações. A partir desta base de dados, o WLS fornece funcionalidades hiper-

mídia a aplicações que utilizam o formato XML (Extensible Markup Language) (Bray 

4lnfrastructure for Capture and Access - Infrastructure for Store, Estend, Retrieve and Visualize of 
Evoli&tionary Inforrnation. 
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et ai., 1998) na estruturação de seus documentos gerenciados, por exemplo, as aplicações 

que compõem o ambiente computacional do Projeto InCA-SERVE. 

A disponibilização de funcionalidades hipermídia a aplicações XML é suportada através 

da implementação de mensagens (instanciadas como operações) do Protocolo Hipermídia 

Aberto (OHP). A integração de aplicações XML hipermídia habilitadas é obtida através 

da implementação do serviço de ligações WLS na forma de uma API (Application Pro-

grarhming Interface). A disponibilização do WLS em ambiente Web se dá através da 

utilização de padrões baseados na tecnologia XML. 

1.5 Estrutura 

Este capítulo apresentou o contexto no qual se insere este trabalho, a motivação para 

o seu desenvolvimento, os objetivos propostos e os resultados alcançados. O Capítulo 2 

introduz conceitos relacionados a OHSs, destaca a importância do Protocolo Hipermídia 

Aberto (OHP), e discorre sobre alguns dos principais OHSs encontrados na literatura. O 

Capítulo 3 relaciona a família de padrões XML ao desenvolvimento de OHSs. O Capítulo 4 

descreve implementações de serviços de ligação semelhantes ao proposto neste trabalho. O 

Capítulo 5 apresenta as decisões de projeto relacionadas ao serviço de ligações WLS, bem 

como aspectos de sua implementação. Por fim, o Capítulo 6 apresenta a conclusão deste 

trabalho, discutindo suas contribuições para o estado da arte e propostas para trabalhos 

futuros. 
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Capítulo 2 

Sistemas Hipermídia Abertos 

2.1 Considerações Iniciais 

Na década de 90, alguns aspectos da visão de estruturas hipermídia genéricas e global-

mente acessíveis previstas pelos precursores da hipermídia se tornaram realidade através 

da Web. Devido à simplicidade de sua infra-estrutura, a Web fornece pouco suporte à 

criação dinâmica de ligações, bem como à colaboração sobre tais ligações. Assim, ao 

longo da década, desenvolveram-se pesquisas que visavam estender a infra-estrutura da 

Web com serviços que armazenam as informações de ligação externamente ao conteúdo 

dos documentos (Grønbk et al., 1997). 

Nesse contexto, observa-se que, ao longo da história dos sistemas hipermídia, existe 

lima nítida mudança do projeto de sistemas hipermídia fechados para sistemas hipermídia 

abertos. Um Sistema Hipermídia Aberto consiste em um middleware, cujo componente 

central é o serviço de ligações, que oferece funcionalidades hipermídia a aplicações de um 

ambiente computacional, permitindo a criação de ligações entre documentos gerenciados 

por essas aplicações, sem alterá-los (Davis et al., 1996). 

O presente trabalho tem por objetivo a definição da infra-estrutura do serviço de 

ligações hipermídia WLS (Web Linking Seruice), que visa oferecer funcionalidades hiper-

mídia a aplicações XML em ambiente Web que desejem tornar-se hipermídia habilitadas. 

Este capítulo introduz conceitos relacionados à teoria de OHSs, discute sobre requisitos 

de aplicações em OHSs, a importância do Modelo Dexter e sua relação com o Protocolo 

Hipermídia Aberto e, por fim, apresenta alguns dos principais OHSs. 
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2.2 Endereços Embutidos versus Objetos de Ligação 

Um importante requisito em sistemas hipermídia é a distinção entre estrutura e conteúdo. 

Conteúdo se refere à informação armazenada no documento gerenciado por uma aplicação. 

Estrutura corresponde ao conjunto de âncoras e ligações que interligam conteúdos de 

documentos. A partir desses dois conceitos, consegue-se distinguir sistemas hipermídia 

fechados de sistemas hipermídia abertos. 

Um sistema fechado é aquele que impõe um formato de modelo de dados específico 

a suas aplicações integradas, visto que suas aplicações precisam ser personalizadas para 

participarem deste tipo de ambiente. A partir dessa perspectiva, a Web é considerada um 

sistema hipermídia fechado por impor o formato HTML (Raggett et al., 1998) às aplicações 

que desejem integrar-se a sua infra-estrutura. Quando o documento gerenciado por uma 

aplicação não está no formato HTML, ele precisa ser primeiramente convertido para esse 

formato antes de ser utilizado no contexto da Web. Como conseqüências imediatas, têm-se 

que aplicações integradas: 

• não podem ser facilmente estendidas com novos tipos de documentos, exigindo, 

no mínimo, um extenso processo de reescrita da maioria dessas aplicações (van 

Ossenbruggen et ai., 1998); 

• são impedidas de reconhecer ligações hipermídia codificadas em outro formato que 

não seja em HTML; e 

• não podem definir a forma de apresentação de novos tipos de documentos. 

Em contrapartida, um sistema hipermídia aberto impõe apenas um formato específico 

da estrutura hipermídia a suas aplicações integradas. Conseqüentemente, 

1. documentos manipulados por aplicações hipermídia habilitadas permanecem em 

seus formatos nativos; 

2. podem ser utilizadas estruturas de ligação comuns entre diferentes formatos de docu-

mentos; e 

3. podem ser definidas formas alternativas de apresentação do conteúdo dos docu-

mentos manipulados pelas aplicações integradas sob a forma de folhas de estilo. 



A Figura 2.1 ilustra as abordagens de sistemas de estruturas embutidas utilizada na 

Web (à esquerda) e de estruturas externas ao conteúdo dos documentos manipulados 

por aplicações integradas a OHSs. Na abordagem utilizada na Web, âncoras e ligações 

são armazenadas no conteúdo dos documentos manipulados pelas aplicações integradas à 

infra-estrutura Web. Além disto, as ligações são unidirecionais e binárias. Na abordagem 

utilizada em OHSs, informações sobre âncoras e ligações são armazenadas e acessadas 

separadamente do conteúdo dos componentes ligados. Desta forma, ligações podem ser 

bidirecionais e ter grau de conexão ponto-multiponto e vice-versa. 

Abordagem Web 
Estruturas Embutidas 

Abordagem OHS 
Estruturas Externas 

Objeto Ligação - 

Figura 2.1: Estruturas de ligação na Web e em OHSs (Grønbk et ai., 1997) 

2.3 Requisitos de Aplicações em OHSs 

Aplicações integrantes de sistemas hipermídia abertos gerenciam seu próprio conjunto de 

documentos e usufruem de funcionalidades hipermídia fornecidas pelo servidor de ligações 

hipermídia, elemento central de OHSs. São apresentados a seguir um conjunto de requi-

sitos que essas aplicações devem atender para participar de OHSs. Um estudo mais 

detalhado destes requisitos pode ser encontrado em Miotto (2001). 

1. Separação explícita entre estrutura e conteúdo da informação: caracte-

rística básica de aplicações em OHSs. Nenhuma informação sobre ligações deve 

estar embutida no conteúdo de documentos, permitindo que estes documentos sejam 

analisados, processados e manipulados pelas aplicações que os criaram em seus 

formatos originais. 

2. Documentos em diferentes formatos: as funcionalidades hipermídia fornecidas 

podem ser utilizadas por um conjunto em aberto de aplicações, cada qual com seu 

formato de documento. 



3. Bases de ligações externas: informações sobre ligações são mantidas em bases 

de ligações externas que podem ser públicas, como na Web, ou privadas, na qual 

um usuário leitor pode configurar seu próprio conjunto de ligações. 

4. Ligações "de" e "para" informações read-only: uma vez que âncoras e ligações 

são superpostas ao conteúdo de documentos em tempo de apresentação, é possível 

que ligações sejam criadas em documentos de diferentes origens, incluindo read-only. 

5. Ligações em termos da semântica da informação: ligações a informações com 

a mesma semântica podem ser suportadas nas aplicações em OHSs independente-

mente da identidade dos documentos que encapsulam essas informações. 

6. Documentos multi-relacionados: aplicações em OHSs podem suportar dife-

rentes tipos de ligações, segundo Davis et al. (1994), tais como: 

Específicas. Possuem uma única âncora-fonte e uma única âncora-destino, geral-

mente utilizadas para fornecer informações detalhadas sobre um assunto espe-

cífico. São as ligações suportadas pela infra-estrutura da Web. 

Bidirecionais. Ligações específicas que podem ser navegadas em ambas as direções, 

não havendo distinção entre âncoras-fonte e destino. 

Locais. Uma vez inseridas, são refletidas automaticamente em toda ocorrência da 

âncora-fonte no documento de origem. Podem ser utilizadas para relacionar 

uma explicação a uma palavra usada de modo particular em um documento. 

Globais. Uma vez inseridas, são refletidas automaticamente em toda ocorrência 

da âncora-fonte em todo documento que for visualizado. Podem ser utilizadas 

para relacionar uma explicação de um termo técnico em um glossário. 

Computadas. Permitem que algum texto seja selecionado a partir de um docu-

mento de origem e sejam encontrados outros documentos que contêm uma alta 

ocorrência das palavras significativas na seleção. Dessa forma, são geradas 

ligações de forma automática para esses documentos. 

7. Distribuição: aplicações em OHSs podem ser armazenadas e executadas em dife-

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

Desta forma, durante a especificação dessas aplicações, questões relacionadas à 

distribuição de conteúdo e de estruturas de ligação devem ser consideradas. 

8. Cooperação: tanto conteúdo quanto estrutura de aplicações em OHSs podem ser 

desenvolvidos de maneira cooperativa assíncrona ou sincronamente. 
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A Tabela 2.1 apresenta de forma reduzida as diferenças de projeto entre as aplicações 
que utilizam a infra-estrutura Web e aquelas que utilizam a abordagem de OHSs: 

Tabela 2.1: Infra-estrutura Web versus Infra-estrutura em OHSs (Grønba± et ai., 1997 
Infra-estrutura Web Infra-estrutura em OHSs 

Servidor de ligações Inexistente Elemento central 
Armazenamento de ligações Embutidas no conteúdo Externas ao conteúdo 
Tipo de conexão Binárias N-árias 
Semântica de ligações Sem tipos e atributos Com tipos e atributos 
Direção de ligações Unidirecionais Bidirecionais 
Domínio de ligações Privadas Públicas e privadas 
Ancoragem Textual, na maioria Figuras, ándio e vídeo, inclusive 
Versionamento de ligações Página inteira Conteúdo e estrutura 
Cooperação sobre ligações Assíncrona Assíncrona e síncrona 
Distribuição Apenas de conteúdo Ligações e âncoras, inclusive 

2.4 Comunidade de Pesquisa de OHS 

Mediante a necessidade de diretrizes e padrões para a interoperabilidade entre OHSs e 
suas aplicações integradas, a comunidade de pesquisa em OHSs criou o Grupo de Trabalho 
de Sistemas Hipermídia Abertos (OHSWG - Open Hyperrnedia Systems Working Group) 
(OHSWG, 2001). As atividades do OHSWG são divididas em três frentes de pesquisa: 
Grupo de Cenários, Grupo de Arquiteturas de Referência e Grupo de Protocolos. 

O Grupo de Cenários tem como propósito apresentar exemplos práticos da utilização de 

OHs em diversos domínios de aplicação, incluindo bibliotecas digitais, projetos de enge-
nharia, engenharia de software e ambiente educacional (Grønbak et al., 2000; Hall et ai., 
1993; Trigg and Grønbak, 1997; Wiil, 1995). Cenários diversos podem ser encontrados 
em Grønbak and Trigg (1999) e no site Web do OHSWG (OHSWG, 2001). 

O Grupo de Arquiteturas de Referência tem por finalidade definir uma arquitetura de 
referência para OHSs. A comunidade de OHSs decidiu utilizar o Modelo Dexter (Halasz 
and Schwartz, 1990) como ponto de partida para a maioria das decisões relacionadas ao 
projeto de OHSs por este representar a agregação das concepções de projeto dos principais 
sistemas hipertexto de 1a  e2 a   gerações. Além do Modelo Dexter, existem outros modelos 
e arquiteturas propostos para OHSs, como a arquitetura em camadas do Framework DHM 
(Devise Hypermedia Framework) (Grønbak et ai., 1994), que estendeu o Modelo Dexter 
original. 



O Grupo de Protocolos trata dos aspectos de comunicação entre OHSs e suas aplicações 

integradas. A partir da experiência adquirida durante o desenvolvimento dos OHSs 

Microcosm (Davis et al., 1992) e Multicard (Rizk and Sauter, 1992), e da necessidade de 

interoperabilidade entre aplicações hipermídia habilitadas, Davis et ai. (1996) propuseram 

um protocolo de comunicação, denominado Protocolo Hipermídia Aberto (OHP - Open 

Hypermedia Protocol). Em especial, o grupo de protocolos do OHSWG está diretamente 

relacionado ao presente trabalho, uma vez que é necessária a definição de um protocolo 

de comunicação entre o serviço de ligação WLS e suas aplicações integradas. 

2.5 Modelo de Referência Hipertexto de Dexter 

O Modelo de Referência Hipertexto de Dexter resulta na composição das melhores decisões 

de projeto dos principais sistemas hipertexto existentes até o final da década de 80. Este 

modelo estabelece que a arquitetura de um sistema hipertexto deve ser organizada em 

três camadas: apresentação, armazenamento e componentes, conforme descrito na Figura 

2.2. O Modelo Dexter enfatiza a camada de armazenamento, uma vez que esta modela a 

estrutura de rede ligações/nós básica, essência do sistema hipertexto. 

CAMADA DE 
APRESENTAÇÃO 

, CAMADA DE 
ARMAZENAMENTO 

CAMADA DE 
COMPONENTES 

Apresentação do Banco de dados a Estrutura/conteúdo 
hipertexto, interaçao contendo uma rede de internos aos nós 

com o usuário nós e ligações : 

Figura 2.2: Sistema de camadas do Modelo Dexter (Halasz and Schwartz, 1990) 

A camada de componentes se preocupa com a estrutura e o conteúdo internos dos 

componentes da rede hipertexto. Componentes podem ser atômicos (nós), ligações ou 

composições (conjunto de componentes que forma um grafo acíclico dirigido). 

O enfoque da camada de armazenamento reside nos mecanismos através dos quais 

ligações e nós são agregados para formar a malha de hipertexto. Halasz and Schwartz 

(1994) descrevem a camada de armazenamento com destaque para as entidades correlatas, 

como componente atômico, ligação, de composição, âncora e ponto final (Eridpoirit); 

os campos associados a estas entidades; e as funções de resolução de localização de 

componentes e de âncoras. 
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A interface entre as camadas de armazenamento e de componentes compreende o 

mecanismo de ancoragem, utilizado para o endereçamento das localidades ou ítens internos 

de um componente individual. 

Funcionalidades de acesso, visualização e manipulação da malha de hipertexto são 

capturadas pela camada de apresentação. Tais funcionalidades capturam a essência 

dos aspectos interativos e dinâmicos dos sistemas hipertexto, mas não tentam cobrir os 

detalhes da interação do usuário com o hipertexto. 

A interface entre as camadas de armazenamento e de apresentação é obtida através 

das especificações de apresentação que representam mecanismos através dos quais um 

componente deve ser exibido ao usuário juntamente com a malha de hipertexto associada. 

O Modelo Dexter tem sido utilizado para o desenvolvimento de padrões de intercâmbio 

de hipertexto. Fatores que podem influenciar no intercâmbio estão relacionados com 

as noções de composição e direção e semântica das ligações suportadas pelos sistemas, 

conforme discutido em Leggett and Schnase (1994). 

2.6 Protocolo Hipermídia Aberto - OHP 

O OHP é um protocolo padrão de comunicação bidirecional ponto-a-ponto, através do qual 

OHSs e suas aplicações integradas podem se comunicar através do envio e recebimento de 

mensagens. 

A partir de análises realizadas sobre as extensões do Modelo Dexter em Grønbak and 

Trigg (1996) e dos modelos de dados formulados em Davis et ai. (1996), Grønbak (1998) 

propôs o modelo de dados navegacional do OHP. O objetivo deste modelo, assumido como 

padrão pelo OHSWG, consiste em garantir máxima interoperabilidade entre diferentes 

OHSs tanto na interface de comunicação quanto no intercâmbio de estruturas hipermídia 

entre OHSs. O modelo de dados navegacional do OHP é apresentado na Figura 2.3. 

A hierarquia de classes apresentada na Figura 2.3 mostra as classes gerais que contêm 

propriedades compartilhadas por todos os objetos definidos no modelo. Os objetos hiper-

mídia das classes especializadas (Context, Link, Endpoint, Anchor, Node, Computation 

e PSpec) herdam os atributos das classes gerais e possuem atributos específicos a sua 

localização física (localização de conteúdo e localização de âncoras). 
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Figura 2.3: Modelo de dados navegacional segundo OHP (Grønbk, 1998) 

Âncoras contêm um atributo parentld, um identificador do objeto HMObject; isto 

permite a generalidade na qual tanto um objeto Link quanto um objeto Context podem ser 

pais de um objeto Anchor. LocSpec é uma classe que introduz o conceito de especificador 

de localização (Grønbk and Trigg, 1996); um LocSpec corresponde ao valor de uma 

âncora no Modelo Dexter. Context é uma classe de objetos similar aos hipertextos no 

Modelo Dexter. 

As subclasses PSpec e Computation possibilitam a especificação do comportamento de 

aplicações hipermídia habilitadas em tempo de apresentação. PSpec é uma classe que tipi-

camente armazena uma especificação de atributos peculiares a uma aplicação que regem 

a apresentação de um objeto hipermídia em tempo de execução. Já a classe Computation 

envolve objetos que armazenam código em alguma linguagem de programação para ser 

executado em tempo de execução por algum interpretador ou máquina virtual. 

Segundo Grønbk et al. (1999), os objetos hipermídia das classes especializadas de 

H M Obj se associam através de relacionamentos 1:1, 1 :N e N :N, e assim, representam as 

diversas formas de configuração dos objetos a serem manipulados em um OHS. 
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O OHP pode ser implementado sob diversas formas. Uma implementação simples 

do OHP utiliza sockets TCP/IP usando a linguagem XML para codificar as mensagens 

e os parâmetros do protocolo que devem ser interpretados tanto por OHSs quanto por 

suas aplicações integradas. Este tipo de implementação do OHP ó encontrado no sistema 

hipermídia aberto DHM. Maiores detalhes sobre a utilização do OHP no DHM podem ser 

encontrados na Seção 2.7. 

Sob uma visão geral, existem mensagens do OHP que são enviadas unicamente pelo 

OHS e outras que são enviadas apenas pelas aplicações integradas a este. Basicamente, 

existem quatro subconjuntos de mensagens definidos no OHP, segundo Grønbak and 

Trigg (1999): 

1. Subprotocolo de conexão: conjunto de mensagens responsável pelo estabeleci-

mento de conexões entre OHSs e suas aplicações integradas. 

2. Subprotocolo de ligação: conjunto de mensagens responsável pelo suporte à 

criação, remoção e percurso de ligações em documentos manipulados por aplicações 

integradas a OHSs. 

3. Subprotocolo de navegação estendida: conjunto de mensagens que permite 

a manipulação de estruturas hipermídia diretamente da interface das aplicações 

integradas a OHSs. Este subprotocolo é opcional. 

4. Subprotocolo multiusuário: conjunto de mensagens que fornecem suporte a 

bloqueios e notificações de eventos em ambiente multiusuá.rios cooperativos. 

2.7 Principais OHSs 

Esta seção descreve alguns dos principais OHSs, sendo abordados o Serviço de Ligação da 

Sun (Pearl, 1989), o Microcosm (Lowe and Hall, 1999) e o Devise Hyper'media (Grønbak 

and .Trigg, 1994). Embora existam outros OHSs na literatura, o Serviço de Ligação da 

Sun foi escolhido por ser considerado a primeira implementação prática de um serviço 

de ligações na história dos sistemas hipertexto, segundo Carr et al. (1999). Microcosm e 

Devise Hypermedia complementam a lista de sistemas discutidos nesta seção pelo fato de 

seus projetistas serem os principais pesquisadores em sistemas hipermídia abertos. 
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Serviço de Ligação da Sun 

2.7.1 SLS - Serviço de Ligação da Sun 

O Serviço de Ligação da Sun (Sun's Link Service) foi projetado em 1989 pela Sun 

Microsystems, sendo comercializado com o pacote de Software de Rede da Sun. O objetivo 

do SLS é integrar cada aplicação que roda em estações de trabalho da Sun através do 

fornecimento de ligações hipermídia. 

O SLS deu início à implementação de sistemas e aplicações que utilizam a abordagem 

de OHSs. No entanto, é importante frisar que autores como GrØnba± et al. (1997) 

defendem que o sistema Intermedia (Meyrowitz, 1986) tenha sido o primeiro sistema 

hipertexto a introduzir os primeiros conceitos de OHSs, como o suporte a ligações multi-

ponto, bidirecionais e externas ao conteúdo de documentos. 

O SLS inclui a especificação de um protocolo de comunicação com suas aplicações 

integradas, um software servidor de ligação, uma biblioteca para integração de novas 

aplicações e utilitários para o gerenciamento das bases de ligações. Como aplicações 

integradas ao SLS, têm-se os editores de texto textedit e vi dos sistemas da Sun e Unix, 

respectivamente. A Figura 2.4 descreve a arquitetura do SLS. 

Aplicação A Aplicação 8 
Documento Documento Biblioteca Biblioteca 
armazenado de ligação de ligação armazenado 

Base de 
jigaçÕes -, 

Figura 2.4: Arquitetura do Serviço de Ligação da Sun (Pearl, 1989) 

A interface do usuário com o SLS se dá através de um painel de comandos principal, 

conforme mostra a Figura 2.5. Este painel consiste, em parte, do processo servidor de 

ligação que roda na máquina do usuário, servindo como mediador entre o SLS e suas 

apliações integradas. Para criar uma ligação, o usuário deve selecionar um objeto em uma 

aplicação integrada ao SLS e acionar as operações Start Link (que muda depois para End 

Link) e End Link para indicar os pontos finais fonte e destino da ligação, respectivamente. 
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Por questões de consistência, o SLS fornece um ícone particular, conforme visto na Figura 

2.5. Para percorrer a ligação criada, o usuário ativa a operação Display. 

Figura 2.5: Painel de comandos do SLS e ligação na aplicação textedit (Pearl, 1989) 

A biblioteca de ligação é utilizada pelas aplicações para que estas sejam integradas e 

se comuniquem com o SLS com mínimo esforço computacional. Esta biblioteca também 

faz parte do processo servidor de ligação. As aplicações se comunicam com o processo 

servidor de ligação central que controla o acesso às bases de ligações, como ilustra a Figura 

2.4. Esta comunicação implementa o protocolo do SLS e envolve operações de criação, 

remoção e percurso de ligações. O SLS envia três tipos de mensagens a suas aplicações 

integradas: uma que forneça o identificador do objeto correntemente selecionado; uma 

que exiba o objeto com tal identificador e; outra que valide a existência desse objeto. 

O modelo de ligações fornecido pelo SLS envolve ligações unidirecionais, não-valoradas 

e, normalmente binárias, podendo também serem n-árias. Neste caso, ao percorrer objetos 

que referenciam mais de um objeto, uma caixa de diálogo é mostrada ao usuário indicando 

os pontos finais daquela ligação, permitindo que este escolha o destino desejado. 

Ligações hipertexto podem tornar-se invalidas, por exemplo, pela remoção de um de 

seus pontos finais. O SLS não suporta ligações inválidas, mas traz consigo dois mecanismos 

para identificar esta classe de ligações: implícito e explicito. O mecanismo implícito 

ocorre quando o usuário tenta atravessar uma ligação cujo destino é inválido. O SLS 

informa ao usuário que a ligação não é mais válida e sugere a remoção da mesma. Porém, 

quando ambos os pontos finais de uma ligação são inválidos, o SLS necessita do mecanismo 

explícito: um mecanismo de coleta de lixo que percorre todas as bases de ligações à procura 

de ligações inválidas, removendo-as quando as encontra. 
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2.7.2 Microcosm 

O sistema hipermídia aberto Microcosm foi desenvolvido na Universidade de Southamp-

ton, Inglaterra. O Microcosm consiste em um serviço de ligação desenvolvido, inicial-

mente, para fornecer a alunos e professores um ambiente hipertexto para a apresentação 

de bibliotecas de sons, imagens e vídeos, bem como de documentos textuais. A primeira 

aplicação a integrar-se ao Microcosm foi o Microsoft Word, devido a sua alta capacidade de 

programação fornecida pela linguagem Visual Basic. Além de ser utilizado na educação, 

o Microcosm foi integrado a aplicações do ramo da multimídia, engenharia, planilhas 

eletrônicas e sistemas gerenciadores de bancos de dados (Crowder and Hall, 1992). 

O Microcosm utiliza uma abordagem diferente para o armazenamento de estruturas 

hipermídia: âncoras são embutidas no conteúdo do documento, enquanto ligações arma-

zenam em bases de dados externas as informações referentes à posição física (expressa em 

número de bytes) das âncoras nesse documento (Davis et al., 1992). 

A arquitetura do Microcosm consiste em duas camadas distintas, como mostra a 

Figura 2.6. Como descrito em Davis et al. (1992), a arquitetura do Microcosm não 

é cliente-servidor; há uma distribuição das várias funções hipertexto a uma cadeia de 

processos que se comunicam por passagem de mensagens. Visualizadores e editores de 

documentos são simplesmente instâncias específicas de processos hipertexto na cadeia de 

processos e, da mesma forma, comunicam-se por passagem de mensagens. 

Figura 2.6: Arquitetura do Microcosm (Davis et ai., 1994) 

Segundo a Figura 2.6, usuários vêem a interface que corresponde a suas aplicações, 

referenciadas como visualizadores de conteúdo. A partir dessa interface, usuários podem 

fazer seleções e escolher uma ação a partir de um menu (por exemplo, a opção FoIIow 

Link), indicado por (1) na Figura 2.6. Uma aplicação tem por responsabilidades: 
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1. exibir um menu de ação (com operações FoIIow Link, Start Link, End Link, etc.); 

2. identificar a seleção realizada pelo usuário, bem como a posição física desta no 

conteúdo do documento; 

3. identificar a posição física do documento corrente; 

4. empacotar todas essas informações em uma mensagem; e 

5. transmitir essa mensagem, indicada como (2) na Figura 2.6, ao Sistema de Controle 

de Documentos (DCS - Documerit Control System). 

O DCS, ao receber a mensagem oriunda da aplicação, repassaa ao Sistema de Geren-

ciamento de Filtros (FMS - Filter Mariagemerit System) que decide que ações tomar 

(por exemplo, verificar que ligações estão disponíveis), indicado como (3) na Figura 2.6. 

Pequenos processos, chamados filtros, realizam a computação necessária e retornam ao 

FMS o resultado da ação solicitada pelo usuário. Se estes filtros têm uma ligação que 

confere com a âncora-fonte na mensagem Foflow Link, eles enviam uma mensagem ao 

FMS que, por sua vez, direciona-a ao DCS, indicada como (4) na Figura 2.6, solicitando 

a execução da aplicação apropriada para que o usuário possa visualizar o ponto final da 

ligação. 

Enquanto o DCS implementa um protocolo aberto para a coordenação de visões de 

documentos, o FMS não implementa funções hipertexto em si, mas oferece um protocolo 

similar para o controle dos filtros que implementam funções particulares. Isto permite o 

crescimento irrestrito das funcionalidades que o Microcosm pode fornecer. Três filtros se 

destacam na arquitetura do Microcosm: 

Filtros Linkbase. Comunicam-se diretamente com as bases de ligações. 

Filtro Linker. Manipula mensagens para criar e terminar ligações. A informação sobre 

os pontos finais de ligações estão armazenadas em arquivos de bases de ligações. 

Filtro Computed Linker. Utiliza um índice de um conjunto de arquivos de texto, cri-

ado previamente, para aplicar técnicas de recuperação de informação para fornecer 

ligações computadas. 

O formato dos arquivos de bases de ligações é de fundamental importância por consti-

tuírem o formato das mensagens do protocolo de comunicação com as aplicações integradas 
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ao Microcosm. O formato desse arquivo representa cada ligação como um conjunto de 

marcações, que identificam cada arquivo referenciado pela ligação, assim como o conteúdo 

e posição das âncoras-fonte e destino. A ausência de algumas dessas informações no 

arquivo da base de ligações permite a configuração de ligações locais e globais. 

Conclui-se, assim, que o protocolo de comunicação entre o Microcosm e suas aplicações 

integradas consiste em: 

1. executar aplicações para visualização de documentos que são pontos finais de destino 

de uma ligação; 

2. exibir âncoras em documentos segundo informações de apresentação de aplicações 

integradas; 

3. verificar a integridade de ligações; e 

4. responsabilizar aplicações quanto às habilidades que estas devem apresentar. 

Uma vez que usuários podem editar documentos sem utilizar as funcionalidades hiper-

mídia fornecidas pelo Microcosm, âncoras podem estar em novas posições nos seus respec-

tivos documentos. Quanto à manutenção da consistência da base de ligações, o Microcosm 

utiliza o procedimento de comparação das datas de última modificação dos documentos e 

das ligações existentes sobre esses documentos, por exemplo, no caso de solicitação de uma 

operação FoIIow Link pelo usuário. As aplicações devem ser capazes de reposicionar suas 

âncoras em caso de haver inconsistências para que, posteriormente, as bases de ligações 

possam ser atualizadas. 

O OHS Microcosm foi implementado primeiramente para a plataforma Windows, mas 

outras versões foram criadas para Macintosh, X-Windows e uma integrada à infra-estrutura 

Web, chamada DLS Microcosm (Distributed Link Seruice) (Carr et ai., 1995). 

O DLS Microcosm suporta bases de ligações mantidas em diferentes servidores, assim 

como mecanismos de localização dessas bases. O DLS é disponibilizado através de um 

menu pop-up acoplado à barra de título do browser da Netscape, como ilustra a Figura 2.7. 

Esse menu permite que usuários conectem as bases de ligações do Microcosm à Internet, 

possibilitando-lhes criar e percorrer ligações armazenadas externamente aos documentos 

Web. Antes que documentos sejam apresentados no browser, estes são processados pelo 

DLS para combiná-los com ligações externas. 
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Figura 2.7: Percurso de ligação no DLS Microcosm (Carr et ai., 1995) 

O modelo de ligação do DLS segue o mesmo do Microcosm, isto é, ligações locais, 

genéricas, específicas e apenas unidirecionais. A heurística de detecção de inconsistências 

nas ligações também é igual à do Microcosm. As peculiaridades do DLS consistem na uti-

lização de URLs para identificar documentos Web e do protocolo HTTP na comunicação 

entre aplicações e o DLS, urna vez que este se encontra no ambiente Web. 

Recentemente, pesquisadores de Southampton estão trabalhando no desenvolvimento 

de um framework para OHSs distribuídos utilizando o DLS Microcosm como base, nome-

ado Microcosm TNG (Goose et al., 2000). Este framework visa atender a requisitos 

básicos de OHSs distribuídos: compartilhamento e organização de informação distribuída 

e serviços configuráveis distribuídos. As peculiaridades do Microcosm TNG residem na 

possibilidade de ligação entre aplicações de diferentes plataformas computacionais. 

2.7.3 DHM - Devise Hypermedia 

Pesquisadores da Universidade de Aarhus, Dinamarca, trabalharam em um projeto que 

desenvolvia ferramentas para fornecer suporte computacional a projetos de engenharia. 

As características cooperativas e abertas dos ambientes de projetos de engenharia criaram 

demanda além do tradicional percurso de ligações suportado pela hipermídia da época, 

o que incluía um banco de dados compartilhado, acesso multiplataforma, portabilidade, 

extensibilidade e adaptabilidade (Grønba± and Trigg, 1994), ratificando as questões levan-

tadas por Halasz (1988) para o projeto de futuros sistemas hipermídia. 

O grupo de Aarhus utilizou o Modelo Dexter como ponto de partida e o transformou 

para uma visão orientada a objetos, gerando o protótipo de implementação DHM (Devise 
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Figura 28: Framework DHM (Grønbak and Trigg, 1999) 

Hypermedia). O ambiente de programação utilizado consiste no Sistema Mjølner Beta 

com suporte à linguagem de programação orientada a objetos BETA. A Figura 2.8 

descreve o Framework DHM, subdividindo-o em quatro camadas com suas respectivas 

responsabilidades. 

O Framework DHM, baseado em um sistema de objetos distribuídos, fornece vários 

tipos de processos cliente-servidor que correspondem às camadas descritas no Modelo 

Dexter. São descritos em seguida, os processos envolvidos no Framework DHM. Cada 

classe de processos atua cm uma camada do Framework DHM, exibido na Figura 2.8: 

Processos editores. Manipulam as mídias suportadas pelo DHM (texto, gráficos e vídeo) 

que implementam a camada de componentes do Modelo Dexter; 

Processos rin-time. Fornecem o serviço hipermídia de ligação e ancoragem ao con-

junto de processos editores utilizados pelo usuário. Tornam-se processos servidores 

para os processos editores, e clientes do servidor de banco de dados. Processos 

run-time implementam a camada de apresentação e parte da camada de armazena-

mento do Modelo Dexter. 
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Processo servidor de banco de dados. Fornece o armazenamento físico permanente 

dos objetos hipermídia. Os objetos armazenados são instâncias das classes genéricas, 

implementando assim, os conceitos da camada de armazenamento do Modelo Dexter. 

O banco de dados utilizado no DHM foi melhorado com suporte a transações, 

técnicas de bloqueio e mecanismos de notificações de eventos. 

O DHM estendeu o Modelo Dexter ao distinguir três tipos de âncoras independen-

temente do tipo de componente que as pertence: âncoras whole-component, quando o 

resultado do percurso de uma ligação é o componente inteiro; âncoras marcadas, quando 

um objeto está embutido no conteúdo do componente; e âncoras não-marcadas, quando 

sua localização deve ser calculada dentro de um componente. 

Pesquisadores do DHM concluíram que os tipos de direção de ligação suportados pelo 

Modelo Dexter eram insuficientes para modelar a forma como as pessoas interpretam 

a direção de uma ligação. Assim, o DHM introduziu as noções de direção semântica, 

de percurso e de criação (Grønbk and Trigg, 1994). Direção semântica corresponde 

ao relacionamento semântico entre os componentes ligados, por exemplo, quando uma 

ligação tem uma direção na qual é normalmente lida. Direção de criação corresponde à 

ordem na qual as extremidades das ligações foram criadas, isto é, a origem da ligação é a 

primeira extremidade criada. Por fim, direção de percurso especifica como a ligação pode 

ser percorrida. No DHM, ligações podem ser bidirecionais. 

A Figura 2.9 apresenta a interface de uma das aplicações integradas ao DHM. À 

esquerda, o usuário está criando uma ligação (operação New Link) na extremidade de 

origem (Source); à direita, o usuário está percorrendo uma ligação (operação FoIIow Link) 

no sentido da origem para o destino (Forward). 

______ Anchors Coznponents Links Anchors Co1onent3 

  

New Link 

Browse Hypertext Links  Backward *B 

BroWae Component L.tnks  AU 

Figura 2.9: Criação e percurso de ligações no DHM (Grønbk and Trigg, 1999) 
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Em uma situação comum de ligação inválida no DHM, indesejável no Modelo Dexter, 

o OHS solicita ao usuário a remoção da ligação, ou a remoção do ponto final inválido, ou 

ainda a associação dessa ligação com outro destino, O DHM defende quatro diferentes 

situações que justificam a implementação de ligações inválidas: 

1. um dos pontos finais da ligação está em um componente que foi removido; 

2. uma âncora é removida; 

3. objetos de dados relevantes ao conteúdo do componente estão indisponíveis; e 

4. o valor da âncora é inválido, devido a edições fora do controle do OHS. 

Na década de 90, surgiram implementações do DHM para várias plataformas opera-

cionais, destacando-se as versões para Unix multiusuário, para Macintosh monousuário, 

em rede para Windows 95 e NT e integrada à infra-estrutura Web, chamada DHM/WW'W 

(Grønbk et al., 1997). Como evolução do DHM/WTW, pesquisadores de Aarhus 

criaram o OHS Webvise (Grønbk et al., 1999), um dos tópicos estudados no Capítulo 4. 

2.8 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou conceitos relativos à teoria de sistemas hipermídia abertos, 

com destaque para o Protocolo OHP e uma descrição de alguns dos principais OHSs. 

Características necessárias a aplicações em OHSs nortearam o projeto e implementação 

do serviço de ligações WLS proposto neste trabalho, como a existência de um servidor 

de ligações que gerencie bases de estruturas hipermídia externas e forneça suporte a um 

modelo de ligação que estenda o tradicional modelo utilizado na Web. 

O Modelo Dexter contribui com o desenvolvimento da infra-estrutura hipermídia 

do WLS à medida que delineia as responsabilidades de sistemas hipermídia e de suas 

aplicações integradas no tocante aos aspectos de armazenamento e apresentação. 

O modelo de dados conceitual do WLS foi definido seguindo o modelo de dados 

navegacional do OHP apresentado na Figura 2.3. Para a definição da infra-estrutura 

hipermídia fornecida pelo WLS são utilizadas mensagens do protocolo OHP codificadas 

na linguagem XML, contribuições do DLS Microcosm e do DHM. 
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Capítulo 3 

Papel de Padrões XML em OHSs 

3.1 Considerações Iniciais 

Ao abstrair a entidade "documento", pode-se imaginá-la sob as seguintes dimensões: 

conteúdo, estrutura, apresentação, semântica, metadados' e malha de hipertexto.2  Um 

documento XML representa, basicamente, duas dimensões de informação: o conteúdo 

propriamente dito e a estrutura organizacional deste conteúdo. A Recomendação XML 

(Bray et ai., 1998) possibilitou a definição de especificações que representam as demais 

dimensões de informação de um documento. 

Paralelamente ao trabalho do W3C (World Wide Web Consortium), desenvolveram-se 

várias pesquisas na comunidade de hipermídia aberta (OHSWG, 2001) que visavam 

estender a infra-estrutura da Web com serviços que armazenam as informações de ligação 

externamente ao conteúdo dos documentos. Para Carr and Hall (1998), OHSs como o DLS 

Microcosm e o DHM fizeram surgir questões relevantes para a comunidade de hipermídia 

aberta sobre serviços de ligação, como: 

• Definição dos tipos de interface com o usuário para a apresentação de ligações; 

• Variedade de comportamentos relacionados a ligações; e 

• Semântica associada a conjuntos de ligações que interligam hiperdocuincntos, etc. 

'Por exemplo, bibliotecas usam como metadados: autor, título, assunto, editora e a localização física 
de cada livro. 

2Referências a sumário, índices de tabelas e figuras, notas de rodapé e bibliografia podem ser 
consideradas como malha de hipertexto sobre documentos, em geral. 
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Nesse contexto, o Grupo de Trabalho em Tecnologia XML do W3C e o OHSWG 

trabalham paralelamente com o objetivo de atingir a meta de projeto de OHSs: introduzir 

funcionalidades hipermídia em aplicações e componentes de ambientes computacionais, 

desenvolvendo-os gradualmente até atingirem o estado de um ambiente hipermídia unifi-

cado de alcance mundial e mutiplataforma (van Ossenbruggen et al., 1998). Este capítulo 

apresenta as contribuições que a família de padrões baseada na linguagem XML traz ao 

desenvolvimento de OHSs integrados à infra-estrutura da Web, e à infra-estrutura do 

serviço de ligações hipermídia WLS (Web Linking Service) proposto neste trabalho. 

3.2 XML - Linguagem de Marcação Extensível 

A linguagem XML é apropriada para a representação de dados, documentos e demais 

entidades (relatório, protocolo, script, folha de estilo, etc), cuja essência se fundamenta na 

capacidade de agregar informações. Por conseguinte, aplicações podem associar semântica 

a dados e campos de documentos, e viabilizar o processamento automático de seus docu-

mentos manipulados. XML é Recomendação W3C desde fevereiro de 1998. 

Atualmente, a linguagem XML é utilizada como formato padrão de intercâmbio de 

dados estruturados na Web. Assim, evita-se que toda aplicação que envolve intercâmbio 

eletrônico de dados (EDI - Electronic Data Interchange) precise definir e implementar 

suas próprias extensões ao HTML. Ramos de negócios que utilizam XML como formato 

de intercâmbio de dados na Web incluem: comércio eletrônico, canais de notícias, segura-

doras, bancos, etc. Aplicações de EDI precisam, em geral, de um mecanismo de validação 

das informações que estão sendo trocadas. Validação é um processo opcional no qual 

é verificado se o conteúdo e a estrutura das informações XML seguem suas regras de 

formação definidas em sua gramática. Há dois tipos de gramáticas para XML, DTD 

(Document Type Definition) e Esquema XML (XMLSchema, 2001). Embora este tenha 

vantagens sobre DTD quanto às regras de formação de entidades XML, gramáticas DTD 

são suportadas pelos principais browsers, enquanto que o Esquema XML não. 

Um documento XML, em sua forma básica, apresenta duas dimensões de informação: 

conteúdo e estrutura. Apresentação, semântica, metadados e modelo de ligação hipertcxto 

são fornecidos por padrões derivados da linguagem XML, conformo apresentado na Tabela 

3.1. Isto se deve à capacidade de XML fornecer recursos para a definição de gramáticas que 

caracterizam essas especificações para classes de documentos específicos com elementos, 

atributos e regras bem determinadas. 
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Padrões baseados em XML são apresentados na Tabela 3. 1, que mostra o relacio-

namento entre HTML, SGML (1S08879, 1986) e XML como padrões para documentos 

estruturados na Web. Segundo a Tabela 3.1, a maioria da informação contida em um 

documento é codificada em XML. Dessa forma, o parser XML assume um papel de 

destaque em um OHS baseado em XML, destituindo o browser do papel de aplicação 

mais importante em ambientes computacionais baseados na Web. 

.1: Jiocumentos estruturados na vve 
Família HTML - Família XML Família SGML 

Marcação HTML 	-, XML SGML 
Validação DTD DTD e Esquema XML DTD 

Ligação HTML XLink HyTime 

Ancoragem HTML XPointer TEI 

Semântica e metadados HTML RDF e Esquema RDF DSSSL 

Estilo e apresentação HTML e CSS CSS e XSL DSSSL 

Várias pesquisas na comunidade de hipermídia aberta visam estender a infra-estrutura 

da Web com serviços que armazenam as informações de ligação externamente ao conteúdo 

de documentos. O sistema hipermídia aberto DHM utiliza a linguagem XML como 

formato de intercâmbio das estruturas de dados hipermídia por ele manipuladas. O OHS 

Webvise, versão para Web do DHM, também utiliza XML para a codificação de suas 

estruturas de dados (Grønbak et al., 2000). O protocolo OHP XML do Webvise é visto 

em detalhes no Capítulo 4. 

3.3 XSL - Linguagem de Folha de Estilo Extensível 

Documentos XML, em sua forma básica, não apresentam quaisquer informações rela-

cionadas a sua apresentação. O domínio da forma de apresentação de documentos XML 

é de responsabilidade do XSL (Extensible Style Sheet Language). A linguagem XSL, 

Recomendação W3C desde outubro de 2001, consiste de três componentes: XPath (Clark 

and DeRose, 1999), XSLT (Clark, 1999) e XSL FO (XSL, 2001). 

O principal propósito da linguagem XPath (XML Path Lan guage) consiste em ende-

reçar todos os elementos e respectivos atributos da árvore de documentos XML em 

diferentes níveis de granulosidade, a partir de uma sintaxe baseada em strings compacta 

e simples. A linguagem XPath é Recomendação W3C desde novembro de 1999. 

XSLT (XSL Transforrnations) é uma linguagem para transformar documentos XML 
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em outros documentos XML de estrutura mais simples, ou em outro tipo de documento 
reconhecível por um browser, através de associações de regras de estilo a elementos da 
estrutura hierárquica de documentos XML. Por exemplo, XSLT permite transformar 
elementos XML em HTML. A linguagem XSLT é Recomendação W3C desde novembro 
de 1999. 

Após a transformação de documentos XML por uma folha de estilo XSLT, pode-se 
associar um conjunto de objetos e propriedades de formatação que compõem a especi-
ficação XSL FO (XSL Formatting Objects). Assim, pode-se gerar, a partir de um único 
documento XML, vários formatos de documentos, como PostScript, Acrobat PDF, etc. 

Sob uma perspectiva orientada a documentos, a combinação XML/XSL tem como 
vantagens a manipulação e transformação das estruturas de dados hipermídia de OHSs 
para outros formatos, o que possibilita uma maior variedade de tipos de documentos 
suportados por OHSs. Dessa forma, aspectos de apresentação podem ser fornecidos não 
somente por aplicações hipermídia habilitadas, mas também pelo serviço de ligações, se 
necessário. 

Nesse mesmo contexto, a apresentação de documentos manipulados por aplicações 
integradas a OHSs colaborativos pode ser personalizada, segundo o usuário ou grupo de 
usuários que requisita esses documentos, por exemplo. 

Uma vez que o browser assume um papel menos importante em OHSs, as trans-
formações de documentos XML devem ocorrer, preferencialmente, no servidor. Isto 
permite a geração de um maior número de formatos de documentos participantes em 
OHSs. 

3.4 XLink - Linguagem de Ligação XML 

Com o objetivo de atender às necessidades de sistemas hipermídia mais robustos, dentre 
estes, os sistemas hipermídia abertos, a especificação XLink (Extensible Linking Language) 

(DeRose et al., 2001b) representa um dos componentes responsáveis pelo domínio da 
malha de hipertexto para documentos XML. XLink é Recomendação W3C desde junho 
de 2001. XLink é uma tecnologia que fornece a documentos XML construtores de hiper-
texto mais poderosos que aqueles fornecidos pelo simples modelo de ligação do HTML. 
Resumidamente, XLink fornece suporte a ligações externas, n-árias e multidirecionais. 
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Ao armazenar a malha de hipertexto externamente ao conteúdo de documentos XML, 

XLink permite fazer filtragem, ordenação, análises e processamento de bases de ligações. 

Ainda, ligações podem ter títulos descritivos e papéis semnticos associados a cada um dos 

pontos finais interligados. Comportamentos associados ao percurso de ligações também 

são fornecidos por XLink, tratando-os como objetos de primeira classe. Maiores detalhes 

sobre XLink podem ser encontrados em DeRose et al. (2001b). 

Como exemplo de aplicação da especificação XLink, foi desenvolvida pelo W3C a 

ferramenta de autoria e navegação Amaya (Amaya, 2001). Esta ferramenta é integrada 

ao serviço de anotações colaborativo Annotea (Kahan et al., 2001) que, por sua vez, 

permite criar anotações sobre objetos contidos nos documentos manipulados pelo Amaya 

sem modificar o conteúdo destes documentos. As anotações são apresentadas como ícones 

sobrepostos aos documentos Web com atributos XLink anexados a estes. Atualmente, 

Amaya suporta apenas ligações XLink simples, semelhantes às fornecidas pelo HTML. 

A característica do XLink que o candidata a ser utilizado em OHSs consiste em 

seu suporte à separação explícita entre o conteúdo de documentos XML e devido a 

informações relacionadas ao grafo de hipertexto associado a estes documentos. Isto 

permite que aplicações usufruam de poderosos construtores de hipertexto oferecidos por 

essa especificação. 

Segundo van Ossenbruggen et al. (1998), XLink é uma tecnologia que fornece suporte 

para a definição de um formato padrão para um serviço de ligações de OHS baseado 

em XML. Carr and Hall (1998) descrevem cenários de ambientes hiperrnídia onde os 

documentos são baseados em componentes XML. Em um desses cenários, documentos 

XML estão ligados a outros nós através de ligações externas fornecidas por um serviço de 

ligações baseado em XLink. 

Halsey and Anderson (2000) demonstraram, através do applet LinlcMap, que o XLink 

pode ser utilizado para capturar estruturas de ligações manipuladas por OHSs, no caso 

específico, o OHS Chimera. O LinlcMap tem a capacidade de exibir imagens com ligações 

defiiïidas pela especificação XLink. 

Por fim, o projeto da especificação XLink teve importantes contribuições de padrões 

e sistemas hipermídia consagrados, dentre estes, a linguagem HTML, os padrões HyTime 

(DeRose and Durand, 1994) e TEI (Sperberg McQueen and Burnard, 1994), o Modelo 

Dexter (principal modelo de referência para OHSs), o OHS Microcosm e um dos sistemas 

precursores de OHSs, o Intermedia. 
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3.5 XPointer - Linguagem de Ponteiros XML 

O simples modelo de ligação e ancoragem hipertexto da Web permite somente a existência 

de ligações ponto-a-ponto e ponto-a-nó. Níveis de granulosidade mais refinados, como 

ligar a 1a sentença do 70  parágrafo em um documento, requer que o usuário insira 

manualmente âncoras no arquivo de destino da ligação. Isto pode ser feito apenas se 

houver permissão de escrita para o documento que se deseja referenciar. Para atender aos 

anseios de sistemas hipermídia avançados, dentre estes, os sistemas hipermídia abertos, 

o W3C desenvolveu a especificação XPointer (Extensible Pointer Language), responsável 

pelo modelo de ancoragem de documentos XML (DeRosc et ai., 2001a). XPointer se 

encontra no estágio de cLast Cail Working Draft" pelo W3C desde janeiro de 2001. 

Embora seja responsável pelo domínio de ancoragem de documentos XML, XPointer 

não restringe a sintaxe ou semântica de referências por URIs (Universal Re.source Identi-

fier) a recursos de outros tipos de mídia. Ao suportar o endereçamento da estrutura 

hierárquica de documentos XML, XPointer permite analisá-la c escolher suas partes 

internas baseado cm várias propriedades, como: 

• localizações internas específicas de documentos, mesmo quando seu autor no fornece 

quaisquer atributos identificadores a estas localizações; 

• nível de endereçamento de fina granulosidade sobre elementos que compõem a estru-

tura de documentos, utilizando-se de posicionamento relativo, seleção de cadeias de 

caracteres c contexto de seleção; e 

. referência a elementos com atributo identificador ID. 

A sintaxe da linguagem XPointer utiliza a sintaxe da linguagem XPath, adicionando-lhe 

algumas novas funcionalidades, tais como a introdução de funções de localização de strings. 

Dessa forma, o XPointer consegue endereçar toda a árvore de documentos XML. Maiores 

detalhes estão disponíveis em (DeRosc et ai., 2001a). 

A ferramenta Amaya utiliza a sintaxe do XPointer para o endereçamento de anotações 

criadas sobre documentos Web. As informações dessas anotações são armazenadas em 

arquivos externos, não havendo a necessidade de editar o conteúdo dos documentos. A 

seguir, têm-se dois exemplos de anotações feitas sobre o documento AmayaPage.htmL 

O primeiro exemplo retrata uma anotação que referencia todo o documento HTML; o 

segundo exemplo representa uma anotação realizada sobre uma seleção de 3 caracteres 
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cujo conteúdo é "W3C", localizada no primeiro parágrafo a uma distância de 11 caracteres 

do início do parágrafo em questão. 

1. AmayaPage.html#xpointer(/HTML[1]) 

2. AmayaPage.htm1#xpointer(stringrange(/HTML[1]/BODy[1]/DIV[1] /P [1], "W3C" ,1 1,3)) 

A principal característica do XPointer que o candidata a ser utilizado em OHSs 

consiste em sua capacidade de endereçar toda a estrutura hierárquica de documentos 

XML, fornecendo variados níveis de granulosidade ao serviço de ligação utilizado. 

van Ossenbruggen et al. (1999) destacam que, em virtude dos incompatíveis mode-

los de endereçamento existentes na Web, como âncoras HMTL, seletores CSS (CSS2, 

1998) e XSL e notação XPointer, é imprescindível que o W3C desenvolva um modelo 

de endereçamento comum. Para van Ossenbruggen et al. (1998), XPointer é um forte 

candidato para a linguagem de ancoragem de documentos manipulados por aplicações em 

OHSs. 

Assim como no projeto de XLink, os componentes de endereçamento de XPointer 

também tiveram contribuições substanciais de vários padrões e sistemas hipermídia esta-

belecidos, como a linguagem HTML, os padrões HyTime e TEI, o sistema Intermedia, o 

Modelo Dexter e o OHS Microcosm. 

3.6 RDF - Framework para Descrição de Recursos 

Ao não ser extensível, a linguagem HTML impede que desenvolvedores Web criem seus 

próprios elementos para refletir relações de semântica do conteúdo. Tarefas, como a 

utilização de um serviço de busca na Web, resultam em uma enorme quantidade de docu-

mentos cujos assuntos discutidos não estão intimamente relacionados ao tópico solicitado, 

necessitando de uma extenuante filtragem manual por parte do usuário. Isto se deve ao 

fato da linguagem HTML embutir informações com metadados. Se considerados em sua 

forma básica, documentos XML contêm pouca semântica e metadados sobre suas unidades 

de informação. 

Com o objetivo de tornar a informação distribuída na Web compreensível não somente 

por humanos, mas também por máquinas e, conseqüentemente, facilitar a automatização 

de tarefas na Web, o W3C trabalhou no desenvolvimento de um mecanismo que permite a 
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descrição de metadados relacionados a qualquer recurso Web: o RDF (Resource Descrip-

tion Framework), Recomendação W3C desde fevereiro de 1999 (Lassila and Swick, 1999). 

O estudo do RDF envolve três grandes componentes: modelo de dados, esquema e sintaxe 

para intercâmbio de metadados. 

O modelo de dados do RDF consiste em três tipos de objetos: recursos, propriedades 

e declarações. Recursos são quaisquer objetos que possam ser referenciados por uma 

por exemplo, páginas HTML. Propriedades são características utilizadas para descrever 

um recurso, por exemplo, a data de revisão de páginas HTML. Declarações são triplas 

formadas por recursos, propriedades e valores das propriedades, por exemplo, "a data de 

revisão de http://www.wS.org/XML/Schema#dev  possui valor 2001/06/14". 

RDF é uma forma padronizada de representar grafos dirigidos rotulados, chamados 

de "diagramas de nós e arcos". Um recurso é normalmente representado por um nó oval; 

o valor da propriedade, por um nó retangular; e a propriedade, por um arco que conecta 

o recurso ao valor da propriedade. A Figura 3.1 apresenta a representação da declaração 

RDF descrita nesta seção. 

http:llwww.w3.orglSchemai#dev 
data de revisão 	

2001/06/14 

Figura 3.1: Declaração RDF segundo a representação de grafo 

O modelo de dados do RDF não fornece qualquer mecanismo para declarar pro-

priedades, nem para definir os relacionamentos existentes entre estas propriedades e 

outros recursos. Comunidades de descrição de recursos, como o Dublin Core (DC, 1999), 

precisam de elementos que permitam descrevê-los: este á o papel da especificação Esquema 

RDF, Recomendação Candidata do W3C desde março de 2000 (Brickley and Guha, 2000). 

Esquema RDF oferece mecanismos para: 

1: descrever a semântica de propriedades de recursos 

2. definir as classes de recursos às quais essas propriedades pertencem; 

3. restringir possíveis combinações de classes e relacionamentos; e 

4. detectar violações dessas restrições. 

Atualmente, RDF e Esquema RDF são as principais especificações W3C que fazem 

parte de uma frente de pesquisa chamada Web Semântica (Berners-Lee et al., 2001). 
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A Web Semântica é uma extensão da Web atual na qual aplicações Web trocam e 

processam informações com semântica associada. Para isto, RDF utiliza XML como 

sintaxe para intercâmbio das descrições dos recursos Web, embora tais recursos possam ser 

XML ou não. A declaração "a data de revisão de http://www.w3.org/XML/Schema#dev  

possui valor 2001/06/14" é representada segundo a sintaxe do RDF como segue: 

<?xml version-" 1. O" encoding-"IsO-8859-1 "> 

<rdf:RDF xmlns:rdÍ."http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#  

xmlns:s-http://description.org/schema/'> 

<rdf :Description rdf:about-llhttp://wvw.w3.org/XML/Schema#dev"> 

ctatarevisão>2001/06/14</s :datarevjsão> 

</rdf :Description> 

</rdf :RDF> 

A descrição semântica do recurso, da propriedade e do relacionamento existente entre 

estes é fornecida por uma especificação em Esquema RDF cujos detalhes não serão 

explicitados neste capítulo. O Capítulo 5, referente ao projeto e implementação do serviço 

WLS, descreve com detalhes a sintaxe, funcionalidade e utilização de Esquema RDF. 

Quando largamente utilizadas, as especificações W3C RDF e Esquema RDF garantirão 

interoperabilidade entre aplicações diversas que trocam metadados, como aquelas que: 

• fazem classificação de conteúdo, oferecendo melhores capacidades às máquinas de 

busca; 

• realizam mapas de sites, para descrever o conteúdo e os relacionamentos de conteúdo 

disponíveis em um site Web particular, página ou biblioteca digital; 

• trocam e compartilham conhecimento em redes semânticas, como agentes de soft-

ware inteligentes; 

• expressam as preferências de privacidade de um usuário, assim como as políticas de 

privacidade de um site Web, etc. 

Para Grønbak et al. (2000), RDF e OHSs podem trabalhar cm conjunto, uma vez 

que ambos são formas de descrever relacionamentos entre entidades de tipos quaisquer, 

são armazenados externamente aos documentos que se referem, além de fornecerem ao 

usuário um valor ou mecanismo de estruturação adicionais. Embora utilize um esquema 

de endereçamento limitado baseado em URIs, RDF pode ser combinado com esquemas de 

endércçamcnto de níveis de granulosidade mais refinados, como XPointcr, mais adaptado 

às necessidades de OHSs. 
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3.7 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou o relacionamento existente entre a família de padrões XML 

e sistemas hipermídia abertos, especialmente no tocante aos aspectos de intercâmbio, 

apresentação, semântica, metadados, ligação e ancoragem hipertexto. 

A família de padrões XML traz importantes contribuições ao projeto e implementação 

do serviço de ligações WLS proposto neste trabalho. Por ser uma meta-linguagem, XML 

é utilizada como formato de intercâmbio das mensagens do protocolo OHP que contêm 

as estruturas manipuladas pelo WLS. Cada uma destas mensagens são validadas segundo 

sua própria gramática. Embora XSL tenha um importante papel na apresentação de 

documentos XML em OHSs, o servidor de ligações WLS não a utiliza, dando às aplicações 

que utilizam o serviço a liberdade de apresentar seus respectivos documentos conforme 

desejado. 

XLink contribui com o presente trabalho através de sua idéia de separação entre o 

conteúdo do documento e sua malha de hipertexto, premissa básica de OHSs, e a utilização 

de atributos que incorporam semântica às ligações e recursos ligados. XPointer é utilizado 

como modelo de endereçamento da estrutura interna dos documentos manipulados por 

aplicações integradas ao serviço de ligação WLS. 

Por fim, a especificação RDF contribui com o projeto e implementação do serviço 

WLS através da definição dos relacionamentos entre as estruturas de dados manipuladas 

pelo WLS e os documentos gerenciados por aplicações, e do fornecimento de metadados 

referentes a essas estruturas e seus relacionamentos. 
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Capítulo 4 

Implementações de Serviços de 

Ligação 

4.1 Considerações Iniciais 

No início da década de 90, percebe-se uma mudança de projeto de sistemas monousuários e 

monolíticos para sistemas multiusuários, distribuídos e abertos. Esta transição foi funda-

mentalmente influenciada pela premissa básica do Modelo Dexter: a separação explícita 

entre a rede de hipertexto e o conteúdo dos documentos gerenciados por aplicações. Várias 

implementações de sistemas hipermídia abertos surgiram ao longo da história, sendo que 

muitas destas implementações foram integradas à infra-estrutura da Web, como os OHSs 

DLS Microcosm e DHM/WWW. 

Paralelamente, a comunidade de pesquisa W3C desenvolveu duas especificações 

responsáveis por fornecer o domínio de ligação e ancoragem sobre documentos XML, 

denominadas XLink e XPointer, respectivamente. Estas especificações se utilizam de 

várias características desejáveis a OHSs, tornando-se candidatas à infra-estrutura de 

ligação e ancoragem de OHSs baseados em tecnologia XML. Este capítulo apresenta duas 

implementações de serviços de ligação, o Webvise e o XLip, descreve suas características 

de projeto e implementação e, por fim, discute as diferenças e contribuições desses serviços 

para com o serviço de ligações WLS. 
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4.2 Webvise 

O Webvise é um sistema hipermídia aberto que tem por objetivo expandir a infra-estrutura 

hipermídia da Web com serviços de OHSs (Grønbk et ai., 1999). O Webvise suporta 

a criação e manipulação de estruturas hipermídia armazenadas em bases de dados ex-

ternas fundamentadas no Framework DHM (Grønbk and Trigg, 1994). As estruturas 

hipermídia suportadas são contextos, nós, ligações, âncoras, anotações e roteiros guiados.' 

O Webvise é integrado a um conjunto de aplicações comumente utilizadas em um 
ambiente desktop sob plataforma Windows: o Microsoft Internet Explorer, o Microsoft 

Word e o Microsoft Excel? Dessa forma, é possível a criação de ligações entre documentos 

nos formatos suportados por essas aplicações, sem alterar o conteúdo de seus documentos. 

Ao longo desta seção, são descritas a arquitetura do OHS Webvise, a criação e manipulação 

de estruturas hipermídia suportadas por este, suas limitações e, por fim, suas principais 
características. 

4.2.1 Arquitetura do Webvise 

O OHS Webvise consiste de dois componentes principais: o Webvise-servidor (Webvise 
Server) e o Webvise-ciente (Webvise Client). O núcleo da arquitetura do OHS Webvise 

é a aplicação Webvise-cliente que permite que os usuários usufruam de funcionalidades 

hipermídia a partir da interface de suas aplicações integradas, O Webvise-cliente roda 

na estação do usuário atuando como uma camada de software intermediária entre suas 

aplicações integradas e um ou mais servidores de estruturas que acessaan diretamente as 

bases de estruturas hipermídia, conforme mostra a Figura 4.1. 

A criação e apresentação de âncoras em documentos manipulados pelas aplicações 

integradas ao Webvise é dependente da capacidade de programação destas aplicações. 

A técnica utilizada para integrar o Webvise-cliente às aplicações MSIE, Word e Excel 
foi a Automação OLE (Object Linking and Embedding) da plataforma Windows. O 

Webvise-ciente expõe os serviços hipermídia abertos através de uma interface COM 

(Component Object Model), chamada de IWebviseApplObj. Maiores detalhes sobre esta 

interface podem ser encontrados em (Grønbk et ai., 1999). A interface IWebviseApplObj 

pode ser utilizada por quaisquer aplicações que suportem Automação OLE. 

'Roteiros guiados são nós de composição que contêm outros nós e um grafo que os conecta. 
2Por motivos de simplificação, tais aplicações serão chamadas de MSIE, Word e Excel. 
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Figura 4.1: Arquitetura do OHS Webvise, adaptado de (Grønbk et ai., 1999) 

Applets Java, chamados Navlets, foram implementados para acesso direto aos servi-

dores de estruturas sem a comunicação com o Webvise-ciente. Por serem miniaplicativos 

Java, estes podem ser embutidos em documentos Web manipulados tanto pelo MSIE 

quanto pelo browser Netscape Navigator. 

A comunicação entre o Webvise-ciente e o(s) servidor(es) de estrutura(s) é fornecida 

por uma API cliente que implementa as operações necessárias para enviar solicitações a um 

ou mais servidores de estruturas, e para receber notificações dos servidores de estruturas. 

A troca de mensagens necessária a essa comunicação é compatível com o protocolo 

OHP, implementado como protocolo textual sobre TCP/IP, no qual as mensagens são 

codificadas utilizando XML. O Webvise-servidor necessita de conexão com a Internet para 

validar as mensagens XML trocadas entre o Webvise-ciente e os servidores de estruturas. 

O processo de validação desse conjunto de mensagens é realizado mediante uma gramática 

em DTD. 

Para cada aplicação integrada ao Webvise, a aplicação Webvise-cliente implementa 
uma aplicação wrapper que trata da comunicação com sua aplicação correspondente. Isto 

inclui: rodar a aplicação e solicitar a esta a abertura e exibição de um documento. O 

MSIE é a aplicação que melhor se integra ao Webvise-cliente devido às interfaces do 
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Modelo de Objeto de Documentos (DOM - Document Object Model) (DOM, 1998). 

A principal funcionalidade oferecida pelo DOM é tratar cada elemento HTML como 

um objeto programável, associando-lhe estados e operações, além de um conjunto de 

eventos associados. Isto permite que o Webvise-cliente solicite informações de âncoras 

de documentos HTML diretamente via DOM. Portanto, quando um documento Web é 

carregado, um evento é gerado e, se uma ligação deve ser inserida no documento, ela 

é inserida pelo Webvise-cliente percorrendo a árvore DOM, encontrando a localização 

apropriada e inserindo a ligação dinamicamente. 

As bases de estruturas hipermídia do OHS Webvise foram implementadas a partir de 

seu modelo de dados conceitual, definido com base na especificação dos relacionamentos 

entre os objetos do modelo navegacional do protocolo OHP. Para que as estruturas criadas 

pelo Webvise.cliente possam ser acessadas por quaisquer browsers Web, essa comunicação 

pode se dar através de um servidor proxy. O usuário deve configurar seu browser Web 
para sempre acessar o servidor proxy que fornece as seguintes funcionalidades: 

• inserção de elementos <A> da linguagem HTML para representar os pontos finais 

de uma ligação criados com o Webvise-cliente; 

• inserção de código JavaScript para permitir a exibição de anotações criadas com o 
Webvise-cliente em uma janela pop-up sobre o texto anotado; 

• busca de ponto final de ligação global baseada em uma seleção de texto; e 

• reestruturação da hierarquia de frames na qual o documento referenciado se encon-

trava quando estruturas foram criadas. 

O servidor proxy verifica em cada documento navegado pelo browser Web a existência 

de estruturas externas a serem sobrepostas. Se tais estruturas são encontradas, estas 

são compiladas no documento, conforme suas funcionalidades anteriormente citadas. O 
servidor proxy não suporta ligações entre documentos locais do Word e do Excel, ape-

nas entre documentos Web manipulados diretamente por browsers Web. Para isso, 

estes documentos teriam de ser copiados de um servidor Web e manipulados através 
do Webvise-ciente. 
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4.2.2 Webvise-cliente e Aplicações Integradas 

A interface da aplicação Webvise-cliente pode ser visualizada na Figura 4.2. É im-

portante observar que a versão do Webvise utilizada neste trabalho é a 3.0 para Win-

dows 98/NT/2000.3  Dessa forma, pode haver algumas diferenças entre as interfaces das 

aplicações envolvidas apresentadas nas figuras desta subseção e as provenientes de versões 

anteriores do Webvise. 

Figura 4.2: Interface da aplicação Webvise-cliente 

A partir da interface do Webvise, contextos podem ser criados e editados. Contextos 

abertos estão disponíveis na caixa de listagem Contexts. Os nós hipermídia contidos no 

contexto corrente são listados no quadro Node. Nós são inseridos nesse quadro através 

do acionamento da opção Create Node na interface das aplicações integradas, ou através 

do menu Nodes. Um duplo dique sobre o nome do nó ativa sua aplicação associada e seu 

conteúdo é exibido. Para mostrar as ligações que referenciam um dado nó, o usuário deve 

acionar a opção Links - Show Links do menu exibido ao se clicar com o botão direito sobre 

o nó hipermídia. As ligações são exibidas no quadro Link. Roteiros guiados são também 

criados a partir do menu Nodes no Webvise-cliente. 

Nós, ligações e âncoras são criados a partir das interfaces das aplicações MSIE, Word 

e Excel, em virtude do conjunto de extensões escrito para cada aplicação integrada 

ao Webvise. Essas aplicações suportam tipos de estruturas hipermídia específicos. O 

MSIE, por exemplo, foi estendido com um menu para criar ligações ancoradas, globais e 

anotações, conforme indicado na Figura 4.3. O processo de criação de ligações ancoradas 

'Disponível para download em http://www.daimi.aau.dk/les/webvisestuff.htm  
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no MSIE é bastante simples. A partir da interface do MSIE, o usuário deve: 

1. selecionar o texto que servirá de ponto final de origem para a ligação; 

2. clicar com o botão direito sobre a seleção e acionar a opção New Link. A seleção é 

dinamicamente marcada como uma âncora HTML tradicional; 

3. selecionar outros textos que servirão de pontos finais de destino no mesmo ou em 

outro documento; 

4. clicar com o botão direito sobre a seleção e acionar a opção Add Anchor; 

Após esses passos, o usuário pode percorrer a ligação de forma semelhante às ligações 

HTML tradicionais, ou através da opção FoIlow Link ao clicar com o botão direito sobre 

a seleção do ponto final de origem. 

Figura 4.3: Criação de ligação ancorada no MSIE 

Funcionalidades hipermídia no Excel e no Word são disponibilizadas ao usuário através 

da inclusão de menus e barras de ferramentas às suas interfaces. Enquanto que no Excel 

apenas ligações ancoradas são suportadas, no Word podem ser criadas ligações ancoradas 

e globais, herança do OHS Microcosm. O processo de criação de ligações globais no Word 

é bastante simples. Como indicado na Figura 4.4, ao utilizar a interface do Word, o 

usuário deve: 

1. selecionar o texto que servirá de ponto final de destino para a ligação; 
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2. clicar com o botão direito sobre a seleção e acionar a opção New Link - Global do 

menu. Isto cria automaticamente o ponto final de destino e a ligação global; 

3. selecionar cada um dos textos que servirão de pontos finais de origem no mesmo ou 

em outro documento; 

4. clicar com o botão direito sobre cada seleção e acionar a opção Add Anchor - Global; 

Para percorrer uma ligação global, o usuário deve selecionar um dos pontos finais de 

origem e acionar a opção Follow Link - Global do menu Hypermedia. Cada um dos pontos 

finais de origem selecionados apontam para a seleção do ponto final de destino. 
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Figura 4.4: Criação de ligação global no Microsoft Word 

4.2.3 Protocolo OHP XML 

A partir do modelo de dados do protocolo OHP, foi derivada uma gramática DTD para 

a validação das mensagens XML trocadas entre o Webvise-cliente e o(s) servidor(es) 

de estrutura(s). Dessa forma, quaisquer parsers em conformidade com o padrão XML 

conseguem exportar e importar as estruturas hipermídia gerenciadas pelo Webvise. 

O formato de dados derivado do protocolo OHP é chamado de OHIF (Open Hyper-

media Interchange Format) (Grønbk et al., 2000). Cada arquivo OHIF representa um 

objeto Contexto do modelo de dados do OHP. Um contexto é uma colêção indexada de 

objetos hipermfdia (nós, âncoras, ligações e pontos finais). Assim, o Webvise permite que 

o objeto Contexto seja ancestral direto de todos os demais objetos. 
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O ponto mais importante do protocolo XML do Webvise consiste na representação 

de suas ligações. Ligações hipermídia no OHIF são, normalmente, relacionamentos N:M, 

portanto, uma coleção de pontos finais. A seguir, é mostrada a representação de um trecho 

de um arquivo OHIF ilustrando uma ligação entre dois pontos finais representados por 

seus respectivos identificadores. Cada ponto final tem atribuído a si os identificadores da 

ligação e da âncora às quais pertencem e a direção associada à ligação (fonte, destino ou 

bidirecional). A remoção explícita de pontos finais de ligações, quer sejam nós ou âncoras, 

não provoca a remoção automática dessas ligações. 

<LINI( id daimi .4.995631274 type-LINK name- Link4> 
<ENDPOINTIDSET> 

<ID>daimi .7.995631274</ID> 
<ID>daimi .9.995631669</ID> 

</ENDPOINTIDSET> 

</LINK> 

<ENDPOINT id&daizni .7.995631274° type&ENDPOINT" name&'Projeto InCA-SERVE" 

1ink1d'daimi .4.995631274" anchorid-daimi .6. 995631274 djrection&'DESTINATION"> 
</ENDPOINT> 

<ENDPOINT 1d"daimi .9.995631669" type-'ENDPOINT" name-InCA-SERVE' 

linkid-"daimi.4.995631274" anchorid&daimi.8.995631669" direction&'SOURCE'> 
</ENDPOINT> 

Âncoras representam localizações internas no conteúdo de nós hipermídia. Uma âncora 

pode ser, ao mesmo tempo, ponto final de origem e destino de diferentes ligações. Como 

técnica de armazenamento de informações de âncoras, o Webvise utiliza os atributos 

Seleção, que corresponde à seleção textual realizada pelo usuário para criação de âncoras; 

e Contexto da Seleção, atributo que armazena a porção de texto que envolve o conteúdo de 

Seleção. Com  base nessas informações, o Webvise consegue gerenciar a integridade entre 

o conteúdo do documento e as estruturas hipermídia externas relacionadas, evitando o 

problema de âncoras inconsistentes e ligações inválidas. Na verdade, apenas a informação 

Seleção é suficiente para determinar uma localização no conteúdo de um documento. No 

entanto, para detectar a âncora com maior precisão, utiliza-se a informação redundante 

Contexto da Seleção, uma vez que Seleção pode ocorrer mais de uma vez no documento 

(Davis, 1998). Apresenta-se, a seguir, uma representação de âncora no formato OHIF. 

<ANCHOR id.'da1mi.8.995631669" type-ANCHQR"> 
<SIMPLELOC> 

<SELECTION>InCA-SERVE</SELECTION> 
<SELECTIONCONTEXT>Proj eto InCA-SERVE</SELECTIONCONTEXT> 

</SINPIELOC> 

</ANCHOR> 
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Por fim, o Webvise suporta o compartilhamento de estruturas hipermídia ao utilizar 

o protocolo WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning) (Goland 

et ai., 1999). O WebDAV consiste em um conjunto de extensões ao protocolo HTTP 

que possibilita a colaboração assíncrona sobre documentos Web. Dessa forma, arquivos 

OHIF (contextos) são enviados a um servidor Web que contém o módulo do WebDAV 

embutido. O Webvise e suas aplicações integradas  funcionam como aplicações-cliente 

para o servidor WebDAV ao enviar solicitações de bloqueio, desbloqueio, recuperação de 

propriedades e alteração do conteúdo dos contextos compartilhados. 

4.2.4 Características do Webvise 

Baseado nas funcionalidades oferecidas pelo OHS Webvise a suas aplicações integradas, 

as seguintes características podem ser identificadas: 

• atua como servidor de ligações e anotações hipermídia; 

• estende o modelo OHP ao fornecer nós de composição do tipo roteiro guiado; 

• permite que estruturas hipermídia atuem como camadas transparentes, sobrepostas 

a documentos no momento de sua apresentação; 

• permite a variabilidade de formatos de documentos em seu ambiente computacional; 

• permite que usuários criem ligações sem escrever comandos HTML em documentos 

cuja autoria não lhes pertence; e 

• permite que usuários compartilhem suas estruturas hipermídia. 

Apesar de suas muitas funcionalidades, o OHS Webvise apresenta a limitação de ser 

restrito à plataforma Windows. Outra: limitação consiste na apresentação de uma âncora, 

por exemplo, após o percurso de uma ligação, por basear-se na 1' ocorrência do par de 
atributos Seleção e Contexto de Seleção. Erroneamente, é possível obter a localização 
de uma âncora cujo texto é idêntico ao armazenado em Seleção, e o texto que o envolve 
também igual a Contexto de Seleção. Isto ocorre quando usuários editam documentos 

fora do gerenciamento do Webvise e inserem o texto igual ao anteriormente selecionado 
antes deste, por exemplo. 

'As aplicações Word e Excel, a partir da versão 2000, suportam o protocolo WcbDAV. 
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4.3 XLip 

O processador XLip é uma implementação, desenvolvida pela Fujitsu Ltd., das especi-

ficações W3C XLink e XPointer (XLip, 2000). Atualmente, o XLip pode ser adquirido 

em conjunto com a aplicação XLink Tree, um browser Java que serve de interface do 

processador XLip com o usuário.' Tanto o XLip quanto o XLink Tree foram escritos na 

linguagem Java podendo, assim, serem executados em várias plataformas computacionais 

que suportam o Ambiente de Execução Java (JRE - Java Runtime Environment) com 

pacote JDK (Java Development Kit) versão 1.2.2 ou superior. Ao longo desta seção, são 

apresentados exemplos de implementação do XLip referente a funcionalidades oferecidas 

pelas especificações XLink e XPointer, assim como serão discutidas limitações do XLip 

na implementação dessas especificações e as principais características deste processador. 

4.3.1 XLip e Ligação/Ancoragem XML 

O processador XLip está em conformidade com as especificações XLink e XPointer quando 

estas se encontravam no estágio de Recomendação Candidata pelo W3C em 2000. Quanto 

ao modelo de ligação de documentos XML provido pelo XLip, tem-se o suporte ao percurso 

de ligações simples e estendidas com seus respectivos atributos. Ligações simples são 

semelhantes às ligações encontradas na Web, enquanto que as estendidas podem ser 

multidirecionais. Bases de ligações e elementos dos tipos locator, resource, arc e titie, 

todos com seus respectivos atributos, também são suportados pelo XLip. 

Quanto ao modelo de ancoragem de documentos XML fornecido pelo XLip, têm-se 

o suporte à forma de endereçamento de elementos com atributos do tipo ID (através da 

função id) e à forma de endereçamento que simula o percurso da estrutura de árvore de 

documentos XML (seqüência de inteiros separados por barras). Maiores detalhes sobre 

estas duas formas de endereçamento podem ser encontradas em (DeRose et ai., 2001a). 

O XLip é integrado ao XLink Tree cuja interface é mostrada na Figura 4.5. Para 

navegar em documentos XML no XLink Tree, o usuário deve acionar o botão Open a File. 

Assim que o arquivo XML é aberto, vê-se a árvore que representa a disposição hierárquica 

de seus elementos. Os subelementos de um nó podem ser visualizados ao serem clicados 

duas vezes. Ainda segundo a Figura 4.5, nós que apresentam informações de ancoragem e 

ligação estendem a janela da aplicação para exibir tais informações. Para percorrer uma 

'Disponível para download em http://www.labs.fujitsu.com/free/xlip/en/download.html.  

42 



ligação, o usuário deve selecionar o nó que representa o ponto final de origem de uma 

ligação (ícone de cor vermelha) e acionar a opção Traversal. 
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Figura 4.5: Interface da aplicação XLink Tree 

O processador XLip realiza o processamento de XLink e XPointer com DOM, o que 
o permite trabalhar com qualquer processador ou parser XML que trate elementos de 

documentos como objetos programáveis, na condição de que uma intérface apropriada 
entre o XLip e esse processador seja implementada. 

Um exemplo de ligação simples da especificação XLink é apresentado na Figura 4.6. À 

esquerda, o XLink Tree apresenta a estrutura hierárquica do documento XML destacando 
o ponto final de origem, (texto "a partir daqui"). O comportamento de percurso da 

ligação é determinado pela ativação da opção Traversal, com o ponto final de origem sendo 

substituído pelo de destino (à direita), definida pelo atributo XLink show= "replace". Um 
pequeno trecho desta ligação simples em XLink é apresentada a seguir. 

<ligação-simples xm1ns:x1ink=http://vvw.w3.org/1999/x1in  x1ink:type&'simp1e 

xlink :hraf&*biblio/2/3 xlink: actuate&onRequest" xlink: show-"replace" 

x1ink:tit1e&Referncia para o W3C XPointer'>a partir daqui. 
</ligação-simples> 

Segundo a notação do XPointer, o ponto final de origem aponta para o terceiro 

elemento de informação, filho do segundo elemento cujo pai tem como identificador biblio, 
identificado pelo atributo xlink:href="#biblio/2/3". Neste caso, o ponto final de destino é 
representado por <ref>http://www.w3.org/TR/xptr</ref>, conforme indicado na Figura 
4.6 (à direita). 
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Figura 4.6: Percurso de ligação simples interna com XLip/XLink Tree 

Um exemplo de ligação estendida bidirecional externa é apresentado na Figura 4.7. 

Imediatamente após ser carregado, o arquivo "dissertação.xml" obtém seu conjunto de 

âncoras e ligações armazenado no arquivo "baseiigação.xml". A notação XLink cor-

respondente ao carregamento da base de ligações de "dissertação.xml" armazenada no 
elemento carrega Base é mostrada a seguir. 

<carragaBase xmlns:xlink-llhttp://wvw.v3.org/lggg/xlink" x1in: type-"sirnple" 

x1ik:href&base_1igaçAo.zm1" xlink:actuate.onLoad" 

x1in]: arcrole&http: //www.w3.org/1999/x1ink/properties/1in]base ><p>carraga aqui</p> 
</carragaBase> 

) 

e- 
L> 

•• 	Lm 

4n hM 

 
-.. 
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Figura 4.7: Percurso de ligação estendida bidirecional externa com XLip/XLink Tree 
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Em "baseiigação.xml" são definidos os pontos finais da ligação bidirecional definida 

sobre "dissertação.xml". Esta ligação é obtida ao inverter seus pontos finais, não havendo, 

assim, distinção entre origem e destino. Seguindo o exemplo da Figura 4.7, a ligação é 

percorrida do primeiro elemento de <índice> para o primeiro nó do elemento <corpo> 

e vice-versa, ambos destacados na Figura 4.7. Os pontos de ancoragem dos respectivos 

pontos finais são toci e capi, conforme mostra a notação XLink seguinte: 

<ligação xlink: type-'extended"> 

<nó xlink type-'locator' xlink: label.'índice x1ink:rei-°dissertaço . xinl#tocl° 
xlink:title&'lndice. "1> 

<nó xlink:type-"locator" x].irik :label" contetdo' xlink :href -"dissertação. xinl#capl 
xlink:title-'Conteúdo. "1> 

<aresta xlink type-'arc xlink: from-"índice' xlink: to-°conteúdo" xlink; show-replace" 
xlink: actuate"onflequet' xlink:title-' Ida"!> 

<aresta xlink: type-arc' xlink: from' conteúdo' xlink: to"índice" xlink: show.replace" 
x1inkactuate-'onRequest" xlink:title-'Volta'/> 

</ligação> 

4.3.2 Características do XLip 

Baseado nas funcionalidades oferecidas pelo processador XLip, as seguintes características 

podem ser identificadas: 

o atua como servidor de ligação hipermídia; 

• é multiplataforma, por ter sido escrito na linguagem Java; 

• é compatível com as Recomendações Candidatas XLink/XPointer; 

• faz processamento de XLink e XPointer com DOM; e 

• não é restrito apenas a fornecer ligações a documentos XML. 

Embora o XLip seja, atualmente, um dos principais processadores para as especi-

ficações XLink e XPointer, o XLip apresenta algumas limitações quanto a sua imple-

mentação, como seu suporte parcial ao conjunto de comportamentos especiais para o 

percurso de ligações fornecido pelo XLink e às capacidades de endereçamento de docu-

mentos XML fornecidas pelo XPointer. 
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4.4 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou duas implementações de serviços de ligação que se encontram no 

mesmo contexto do serviço de ligações WLS proposto neste trabalho. Embora apre-

sentem diferentes propósitos, Webvise, XLip e WLS gerenciam estruturas hipermídia 

armazenadas externamente aos documentos referenciados. O XLip permite também 

utilizar especificações XLink internas aos documentos XML relacionados. 

Assim como o XLip, o WLS se preocupa em gerenciar ligações e âncoras hipermídia, 

abstendo-se de fornecer anotações como objetos de primeira classe, como o ~vise o 

faz. No contexto do projeto InCA-SERVE, há um serviço específico para fornecimento de 

anotações hipermídia chamado GroupNote (Izeki, 2001). Embora não tenha sido imple-

mentado em Java como o XLip, o WLS não é restrito a uma plataforma computacional, 

contrariamente ao ~vise, este restrito à plataforma Windows. 

O modelo de dados conceitual do WLS, assim como do ~vise, seguem o modelo de 

dados do OHP. No entanto, o modelo de dados do ~vise estende o OHP ao dar suporte 

a nós de composição, enquanto o WLS não os provê. O WLS não apresenta uma interface 

com o usuário, assim como Webvise e XLip. As funcionalidades hipermídia fornecidas 

pelo WLS são acessadas através da interface de suas aplicações integradas. 

Uma vez que o objetivo do WLS consiste em fornecer funcionalidades hipermídia a 

aplicações baseadas em tecnologia XML, o WLS, assim como o XLip, utiliza o XPointer 

para o endereçamento da estrutura hierárquica dos documentos gerenciados por suas 
aplicações integradas. 

O WLS não precisa ser ciente da especificação XPointer, como o• XLip, mas deve 

armazenar as informações referentes ao endereçamento das âncoras dos documentos mani-

pulados por suas aplicações integradas, e ser capaz de detectar e atualizar as âncoras que, 

porventura, venham a tornar-se inconsistentes. 
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Capítulo 5 

Projeto e Implementação do WLS 

5.1 Considerações Iniciais 

A partir de sua experiência com o sistema Notecards, Halasz (1988) contribuiu com 

sete questões de projeto a serem consideradas no desenvolvimento da futura geração de 

sistemas hipertexto. A infra-estrutura hipermídia da Web foi concebida sobre um conjunto 

de protocolos e padrões simples, como a sintaxe e o modelo de ligação fornecidos pela 

linguagem HTML. Contudo, questões como suporte à colaboração e versionamento não 

foram introduzidas na Web. Posteriormente, Bieber et al. (1997) discutiam os benefícios 

oriundos da adição de funcionalidades hipermídia a aplicações de sistemas de informação, 

bem como da extensão da infra-estrutura hipermídia da Web a partir de sua integração 

com sistemas hipermídia abertos. 

O serviço de ligações hipermídia WLS, proposto neste trabalho, visa prover funcionali-

dades hipermídia a aplicações XML em ambiente Web que desejem tornar-se hipermídia 

habilitadas, e possibilitar sua integração com essas aplicações formando um ambiente 

computacional aberto baseado em padrões XML. Este capítulo apresenta as questões de 

projeto que nortearam a definição da infra-estrutura do serviço de ligações WLS, assim 

como os principais aspectos envolvidos em sua implementação. 
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5.2 Modelagem do WLS 

Uma abordagem de sistemas hipermídia abertos foi utilizada como fundamentação teórica 
para o projeto e implementação do WLS utilizando como arquitetura de referência o 
Modelo Dexter e suas extensões (Grønbk and Trigg, 1994; Halasz and Schwartz, 1994). 
A principal contribuição do Modelo Dexter para o WLS consiste na separação de respon-
sabilidades do serviço de ligações WLS e de suas aplicações integradas. Segundo o modelo 
de três camadas de sistemas hipertexto proposto pelo Modelo Dexter, o gerenciamento 
da rede de estruturas é de incumbência do WLS, enquanto que o armazenamento e 
apresentação de documentos ficam sob a alçada de suas aplicações integradas. 

O modelo de dados conceitual do WLS foi definido seguindo o modelo navegacional do 
OHP, descrito na Seção 2.6. A definição dos relacionamentos entre os objetos das classes 
especializadas de H MObj consideram o suporte aos requisitos específicos do modelo de 
dados do WLS, representado em UML (Unfied Modeling Language) na Figura 5.1. 
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Figura 5.1: Modelo de dados conceitual do WLS 
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Todas as classes especializadas de HMObj definidas no modelo navegacional do OHP, 

exceto PSpec e Computation, foram incorporadas ao modelo conceitual do WLS. As classes 

PSpec e Computation são utilizadas para especificar o comportamento de uma aplicação 

hipermídia em tempo de apresentação. Embora seja uma característica interessante, 

optou-se por não suportá-la, uma vez que o enfoque do WLS não reside sobre aspectos 

de apresentação de documentos gerenciados por suas aplicações integradas. 

Grønbk and Trigg (1999) afirmam que, para ambientes colaborativos, objetos hiper-

mídia devem incluir informações que indiquem, por exemplo, seus respectivos criadores e 

últimos modificadores, além do momento em que foram criados e modificados pela última 

vez. Dessa forma, foram incluídas as propriedades proprietário, data de criação, data 

de modificação e último usuário a todas as classes do modelo conceitual do WLS. Tais 

extensões no modelo navegacional do OHP são garantidas, uma vez que o OHP foi definido 

como um modelo aberto, o que permite a especialização de novas classes de objetos e a 

introdução de novas propriedades às classes do modelo. 

No WLS, a classe Contexto representa uma agregação de objetos hipermídia, como nós, 

ligações e contextos aninhados. Esta classe possibilita que diferentes ligações hipermídia 

sejam aplicadas sobre um mesmo conjunto de informações, além do reuso de contextos 

criados previamente. A propriedade bloqueio foi introduzida às classes Contexto e Âncora 

para armazenar informações relativas ao bloqueio de estruturas hipermídia em diferentes 

níveis de granulosidade. Dessa forma, é possível o trabalho colaborativo não apenas sobre 

os documentos manipulados por aplicações hipermídia habilitadas, mas também sobre 

âncoras localizadas nesses documentos. Uma abordagem de OHS que fornece suporte à 

colaboração assíncrona sobre estruturas hipermídia foi implementada no OHS Webvise. 

Para suportar o histórico de modificações em estruturas hipermídia para posterior 

recuperação, foi incluída a propriedade versão às classes Contexto, Âncora e Ligação. O 

versionamento de estruturas hipermídia compreende um dos requisitos do OHS Hyper-

Disco (Wiil, 1995). 

A classe Nó corresponde aos documentos manipulados por aplicações hipermídia habi-

litadas. Esta classe possui a propriedade localização, que armazena a posição física de um 

documento, como URLs ou caminhos em sistemas de arquivos. Vale destacar que poucas 

informações sobre documentos precisam ser tratadas, já que o WLS representa um serviço 

de ligações hipermídia, não um sistema de hiperbase.' 

Sistema de hiperbase é um banco de dados que gerencia o armazenamento de objetos hipermídia e 
às vezes, seus respectivos conteúdos (Grønbk and Trigg, 1999). 
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Ligações entre nós hipermídia são definidas através das classes Âncora, Ponto Final e 

Ligação. A classe Âncora define uma localização interna no conteúdo de um nó hipermídia 

sobre o qual uma ligação é criada. Uma vez que o serviço WLS visa fornecer estruturas 

hipermídia a aplicações XML, seu modelo de ancoragem utiliza a especificação XPointer. 

A propriedade expressão armazena a localização de âncoras na sintaxe do XPointer. 

Mediante a modelagem dos relacionamentos entre as classes Âncora, Ponto Final e 

Ligação, o modelo do WLS oferece suporte a ligações n-árias e multidirecionais. A classe 

Ligação identifica associações existentes entre pontos finais. Ponto Final corresponde a cada 

extremidade de uma ligação com sua respectiva direção (fonte, destino ou bidirecional), 

expressa pela propriedade de mesmo nome. Segundo os relacionamentos definidos entre 

as classes Âncora e Ponto Final, uma âncora pode estar associada a vários pontos finais de 

ligações. Esta abordagem de projeto é relevante uma vez que esses tipos de ligações são 

suportados pelos principais OHSs, como Microcosm, DHM e ~vise. 

À classe Ligação foram acrescentadas propriedades que lhe incorporam semântica, tais 

como nome, título descritivo para a ligação, e palavras-chave, conjunto de palavras que 

auxilia na descrição do relacionamento existente entre os nós ligados. Em virtude da possi-

bilidade de extensão do modelo navegacional do OHP, foi inserida no modelo conceitual 

do WLS a classe Semântica. Esta classe tem como propósito fornecer os relacionamentos 

semânticos entre os pontos finais de ligações de forma explícita que, na maioria das vezes, 

não ocorre na Web. O WLS oferece aos usuários alguns tipos semânticos pré-definidos 

para ligações, influência direta de sistemas linguagens e aplicações hipermídia, conforme 

mostra a Tabela 5.1. 

Tabela 5.1: Tipos semânticos pré-definidos para ligações no WLS 
Tipo Semântico 	- 	 - Contribuição 

conselho, comentário, explicação e pergunta Serviço Annotea (Kahan et ai., 2001) 
bibliografia, citação, direitos autorais, email e índice Linguagem HTML (Bieber et ai., 1997) 
anotação e mudança Sistema Cuide (Brown, 1986) 
exemplo e informações adicionais Sistema MacWeb (Nanard and Nanard, 1991) 

Atributos e tipos semânticos a ligações podem ser utilizados para diversos fins compu-

tacionais, como buscas baseadas em estrutura de hipertexto, uma das melhorias sugeridas 

por Halasz (1988) e Bieber et al. (1997). Buscas baseadas em conteúdo de nós (como 

na Web) ignoram a estrutura de hipertexto. Todavia, buscas baseadas em estrutura 

examinam a rede de hipertexto procurando alguma sub-rede que atenda a um determinado 

padrão. Por exemplo, uma simples consulta poderia ser procurar por nós que sejam 

conectados por ligações que tenham como palavras-chave "XML" e "nível básico". Em um 
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cenário educacional, o conjunto de nós que atendem a essa consulta auxiliariam professores 

e alunos na condução de seus papéis no processo de ensino-aprendizagem. Um outro 

exemplo de possível consulta à base de ligações do WLS seria procurar por dois nós 

conectados por uma ligação do tipo semântico anotação onde o ponto final de origem 

contém a palavra OHS. 

Permitir associações semânticas explícitas entre nós hipermídia é de fundamental 

importância para o uso de hipermídia na educação, uma vez que humanos pensam e 

aprendem por associação. Segundo Lewis et al. (1999), ao fornecer as associações devidas 

entre os componentes de seu material didático hipermídia, o professor proporciona aos 

alunos um aprendizado mais profundo deste material através da navegação entre tais 

associações. É importante destacar que o serviço de ligações WLS não fornece um sistema 

de busca baseada em estrutura de hipertexto; o WLS apenas fornece unia infra-estrutura 

que suporta buscas dessa natureza. 

5.3 Arquitetura do WLS 

O presente trabalho está inserido no contexto do Projeto InCA-SERVE que envolve o 

desenvolvimento de um conjunto de aplicações de caráter de CSCL (Computer-Supported 

Collaborative Learning). O WLS tem a incumbência de gerenciar uma base externa de 

âncoras e ligações a partir da qual oferece funcionalidades hipermídia a essas aplicações 

que compõem o ambiente computacional do Projeto InCA-SERVE. 

A Figura 5.2 apresenta a arquitetura do WLS e sua comunicação com aplicações XML 

do Projeto InCA-SERVE. Aplicações que desejem tornar-se hipermídia habilitadas enviam 

mensagens ao WLS, baseado no protocolo OHP, de tal forma a solicitar operações, como 

criação e percurso de ligações sobre seus documentos gerenciados. Portanto, a arquitetura 

do serviço de ligações WLS compreende uma base externa de estruturas hipermídia, um 

protocolo de comunicação com suas aplicações integradas e um conjunto de operações na 

forma de uma API que gerencia essa base de dados. 
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Figura 5.2: Arquitetura do WLS e comunicação com aplicações XML 

Aplicações do Projeto InCA-SERVE podem usufruir do serviço de ligações fornecido 

pelo WLS. A CoWeb é um ambiente de autoria assíncrona colaborativa (Guzdial, 1999) 

utilizada como ferramenta de CSCL no ICMC-USP. A partir de um estudo realizado pelo 

autor deste trabalho (Macedo et al., 2001), foram levantados requisitos para a melhoria 

de sua infra-estrutura no suporte à autoria e ao ensino colaborativos. Com  base nesses 

requisitos, foi implementada a ferramenta CoTeia com tecnologias baseadas na linguagem 

XML para estruturação e apresentação de páginas Web (Arruda Jr and Pimentel, 2001). 

O WebNote consiste em um serviço colaborativo de anotações manipuladas como obje-

tos de primeira classe, de modo a •  possibilitar o compartilhamento de anotações entre 

aplicações que compreendem o ambiente computacional do projeto InCA-SERVE (Izeki, 

2001). Na implementação do ~Note são utilizadas tecnologias baseadas em XML para 

a estruturação, apresentação, controle de concorrência e fornecimento de semântica e 

metadados aos seus documentos gerenciados. 

As aplicações CoTeia e WebNote (e outras aplicações XML) podem usufruir das funcio-

nalidades oferecidas pelo WLS através de trocas de mensagens baseadas no protocolo 

OHP especificadas no formato XML. Cada uma destas mensagens corresponde a uma 

operação disponibilizada pela API (Application Programming Interface) do WLS que 

acessa diretamente a base de ligações hipermídia. 

S 
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A palavra-chave na abordagem de OHSs empregada no serviço de ligações WLS é 

integração. Assim, para que aplicações XML sejam integradas ao WLS, é necessário que 

estas sejam estendidas, como mostra a Figura 5.2, de forma a: 

1. fornecer a localização de cada um de seus documentos gerenciados; 

2. identificar e codificar âncoras em seus documentos no formato XPointer; 

3. empacotar e desempacotar essas informações em mensagens no formato XML; 

4. interpretar e validar os parâmetros associados a cada operação definida na API do 

WLS; e 

5. fornecer as funcionalidades hipermídia do WLS em suas interfaces com o usuário. 

5.4 Implementação do WLS 

Uma primeira decisão para o desenvolvimento do WLS foi sua disponibilização na forma de 

uma API simples, extensível e aberta para aplicações XML. Simples, quanto à legibilidade 

de suas funções e parâmetros; extensível, ao permitir que outros tipos abstratos de dados 

sejam inseridos com pouca ou nenhuma reescrita de código e; aberta, à medida que esta 

interface de comunicação é tornada pública. A utilização de uma API como abordagem 

de implementação possibilita o reuso do WLS em diferentes contextos, reduzindo o esforço 

de autoria de aplicações XML. 

A plataforma de software utilizada na implementação do WLS inclui o sistema opera-

cional Linux, o servidor Web Apache integrado a um interpretador PHP (Hypertext 

Preprocessor)2, o banco de dados MySQL' e especificações baseadas na linguagem XML. 

A implementação das operações projetadas na API do WLS foram escritas na linguagem 

PHP com acesso à base de âncoras e ligações implementada sobre o MySQL. MySQL e 

PHP compreendem as principais tecnologias utilizadas, atualmente, no desenvolvimento 

de aplicações para o ambiente Web. MySQL é um servidor de banco de dados compacto 

que apresenta uma API para a linguagem PHP que permite o acesso de clientes ao banco 

de dados. O banco de dados MySQL e interpretadores PHP estão disponíveis para diversas 

plataformas computacionais, desde Unix/Linux até Windows 95/98/2000. Sendo assim, 

o WLS não ó restrito a uma plataforma computacional. 

2http://www.php. net  
3http://www. mysql. com  
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Por ser uma meta-linguagem, XML foi utilizada como formato de& intercâmbio das 

mensagens do protocolo de comunicação entre o WLS e suas aplicações integradas. Dessa 

forma, cada solicitação das aplicações a operações do WLS é codificada em XML, bem 

como a resposta a cada solicitação. Associada a cada mensagem do protocolo de comu-

nicação entre o WLS e suas aplicações integradas, há uma especificação gramatical em 

DTD. Esquema XML poderá ser utilizado para validação de mensagens do protocolo 

assim que for plenamente suportado pelos principais browsers do mercado. Portanto, o 

WLS e suas aplicações integradas devem apresentar parsers validadores para a checagem 

da sintaxe e validação das mensagens XML trocadas. 

O modelo de ancoragem da estrutura interna de documentos gerenciados por aplicações 

integradas ao WLS é baseado na especificação XPointer. Aplicações integradas ao WLS 

precisam codificar a posição de âncoras segundo a sintaxe do XPointer, e transmití-la em 

uma mensagem XML ao WLS para posterior armazenamento na base de estruturas. O 

WLS não precisa entender a sintaxe do XPointer, apenas deve armazenar as informações 

referentes ao endereçamento de âncoras. 

Visto que os documentos gerenciados por aplicações estão fora do gerenciamento do 

WLS, é possível a falta de sincronização entre o conteúdo destes documentos (em virtude 

de edições posteriores) e as informações sobre âncoras e ligações destes documentos. O 

WLS tem scripts responsáveis pela detecção e atualização de informações de âncoras e 

ligações que, porventura, venham a tornar-se inconsistentes. A técnica utilizada é seme-

lhante à empregada no OHS Microcosm: a comparação das datas de última modificação 

de ligações e documentos. Se uma aplicação integrada ao WLS solicita o percurso de uma 

determinada ligação, o processo se daria da seguinte forma, em resumo: 

1. o WLS é solicitado pela aplicação para verificar SE o documento que serve como 

destino da ligação é válido; 

(a) se o documento é válido, o WLS verifica SE a data de última modificação da 

ligação é menor que a data de última modificação do documento encontrado 

(âncoras podem estar inconsistentes). Se este for o caso: 

i. a aplicação deve reposicionar as âncoras (se puder); e 

ii. o WLS deve atualizar a base de ligações. 

(b) SENÃO, caso o documento não tenha sido modificado sem conhecimento do 

WLS, a aplicação abre o documento de destino da ligação e posiciona o cursor 

na âncora que serve de ponto final de destino da ligação a ser percorrida. 
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2. SENÃO, caso o documento não seja válido, a aplicação solicita ao usuário que tome 

a providência de apagar a ligação, ou deixá-la inválida para posterior reuso. 

Por fim, as especificações W3C RDF e Esquema RDF foram utilizadas para o forneci-

mento de semântica e metadados às estruturas hipermídia manipuladá pelo WLS. Para 

Chang (1998), a partir de um modelo de classes UML, é possível gerar uma representação 

equivalente em Esquema RDF. Dessa forma, dado o modelo conceitual do WLS na notação 

UML, foi possível especificar um Esquema RDF para o serviço de ligações WLS que se 

encontra no Apêndice A deste trabalho. Esse mesmo Esquema RDF pode ser encontrado 

na URL http://coweb. i  cmc.sc. usp. br/WLSProject-ns#.  

Um parser RDF entende a semântica de cada um dos elementos de um documento 

RDF ao consultar o vocabulário de metadados definido pela Uffl do espaço de nomes deste 

vocabulário. Segundo Bray et al. (1999), um espaço de nomes é uma coleção de nomes 

usada em documentos XML que compartilham um mesmo local, funcionando como um 

sistema de nomes para elementos e atributos XML. A URI para o Esquema RDF do WLS 

representa o espaço de nomes que funciona como um ponteiro para detalhes adicionais 

sobre informações de definição da semântica dos objetos que compõem a base de dados 

do WLS. Toda a descrição semântica contida no Esquema RDF do WLS se encontra 

no idioma inglês, portanto, os nomes das classes e propriedades descritas no modelo 

conceitual do WLS na Seção 5.2 podem diferir daqueles encontrados no espaço de nomes 

definido para o Esquema RDF do WLS. É apresentado, a seguir, uma breve explicação 

desse Esquema RDF. 

Em um modelo de classes, classes são normalmente organizadas sob uma forma hierár-

quica; este tipo de relacionamento é transmitido pela propriedade rdfs:subClassüf. Por 

definição, tudo descrito por expressões RDF é considerado um recurso e, consecutiva-

mente, uma instância da classe rdfs:J-?esource. Foi criada uma classe geral de objetos 

hipermídia, chamada HMObject, herança do modelo navegacional do OHP. Portanto, a 

classe H MObject é uma subclasse da superclasse Resource. Todas as classes que pertencem 

ao modelo conceitual do WLS são subclasses de H MObject; por exemplo, a classe Context. 

O relacionamento entre classes e propriedades é expresso por rdfs:dornain; por exemplo, 
a propriedade expression está relacionada à classe Anchor. 

Embora ainda limitado, foi utilizado o sistema de tipagem de dados do Esquema RDF 

expresso por rdfs:range; por exemplo, a propriedade descriptions é um repositório do tipo 
Bag, uma lista não-ordenada de recursos cujos valores podem ser duplicados. Nesse caso, 

descriptions armazena uma lista de, no máximo, três palavras-chave para caracterização 
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do papel semântico da ligação. Ainda quanto à tipagem de dados do Esquema RDF, 

podem ser criadas classes com valores específicos de uma determinada propriedade; por 

exemplo, para a propriedade direction, pertencente à classe EndPoint, foi criada uma 

classe vaueOfDirection cujos valores assumidos s&) from, to e bi. Dessa forma, consegue-se 

expressar que as possíveis direções de um ponto final de ligação. 

Há propriedades do modelo do WLS que já foram definidas semanticamente pelo 

Dublin Core (DC, 1999); por exemplo, a propriedade creator. Nesse caso, é feito um 

ponteiro para o espaço de nomes do Dublin Core que contém a semântica desejada através 

da declaração rdfs:isDefinedBy rdf:resource= "http://purl. org. dc/elements/1. 1/". Existem 

outras propriedades definidas pelo Dublin Core com a mesma semântica, porém com nome 

diferente daquele definido no modelo do WLS; por exemplo, a propriedade created tem 

o mesmo significado que a propriedade date definida pelo Dublin Core. Por esta razão, 

created é uma subpropriedade (rdfs:subPropertyOf) de date. 

De acordo com Chang (1998), propriedades RDF também representam relacionamen-

tos entre classes de um modelo de classes UML. Assim, foram definidas propriedades 

para representar relacionamentos entre classes do modelo conceitual do WLS, tais como a 

propriedade anchorsOfNode, para o relacionamento entre as classes Node e Anchor, e a pro-

priedade linkType, para o relacionamento entre as classes Link e Semantics. Como ambas 

as propriedades foram definidas no contexto do WLS, suas definições semânticas apontam 

para o espaço de nomes que contém o Esquema RDF para o WLS, através da declaração 

rdfs:isDefinedBy rdf:resource= "http://coweb. icmc. sc. usp. br/ WLSProject-ns# ". Com a 

definição de relacionamentos entre as classes do modelo conceitual do WLS através das 

especificações W3C RDF e Esquema RDF, é possível gerar um mapa do hipertexto que 

engloba um conjunto de documentos ligados pela infra-estrutura do WLS. 

Portanto, quanto à utilização do Modelo, Sintaxe e Esquema RDF na infra-estrutura 

do serviço de ligações WLS, conclui-se que, ao associar metadados e semântica aos objetos 

componentes da base de dados gerenciada pelo WLS: 

1. buscas baseadas em estruturas de hipertexto podem ter seus índices de recuperação 

e precisão melhorados, o que minimiza o árduo trabalho de usu&ios em garimpar 

os resultados provenientes de suas buscas; e 

2. é possível o mapeamento do hiperespaço que envolve a rede de hipertexto sob 

gerência do WLS e os documentos manipulados por suas aplicações integradas, o 

que auxilia usuários na navegação em um site Web, por exemplo. 
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5.5 Operações Suportadas pelo WLS 

No trabalho de Miotto (2001) é apresentado o modelo OXHMBS (Open eXtended Hyper-

media Model based on Statecharts), uma extensão do modelo formal para especificação 

de aplicações hipermídia XHMBS (Paulo et al., 1998). O modelo OXHMBS tem como 

objetivo oferecer suporte formal para a especificação de aplicações em OHSs através da 

utilização da técnica Statecharts (Harel, 1987). 

Em OXHMBS, as operações associadas às mensagens dos subprotocolos de conexão, 

ligação e multiusuário do OHP foram formalmente definidas. Essas especificações formais 

nortearam a identificação do conjunto de operações associadas às classes do modelo de 

dados conceitual do WLS. Este conjunto de operações forma a API do WLS. O modelo 

OXHMBS também contribuiu para a implementação do WLS, já quê a utilização de 

uma abordagem formal possibilita garantir a consistência e confiabilidade das operações 

componentes da API. 

Para cada classe do modelo conceitual do WLS foram definidas e implementadas 

operações conforme descrito na Tabela 5.2. A definição completa da API do WLS, 

bem como maiores detalhes de sua implementação, podem ser encontrados no site Web 

do Projeto InCA-SERVE.' Na documentação da interface das operações de cada classe 

que compõe o modelo conceitual do WLS, existe uma breve descrição textual da tarefa 

executada pela operação e seus respectivos parâmetros de entrada e saída na ordem em 

que devem ser tratados. 

Tabela 5.2: Algumas oneracões definidas na API do WLS 
Classe Operações permitidas 

Contexto insere, remove, valida, obtém membros, obtém RDF, obtém XML 
Nó insere, remove, valida, apresenta, inspeciona, obtém RDF, obtém XML 
Ligação insere, remove, inspeciona, percorre, obtém RDF, associa semântica 
Âncora insere, remove, inspeciona, obtém RDF, atualiza, obtém lista de âncoras 
Ponto final insere, remove, referencia nó, referencia âncora 
Semântica insere, remove, valida, altera tipo 

É importante destacar as operações que combinam RDF e Esquema RDF (operações 

obtémRDF) para obter metadados referentes a objetos da base de dados manipulada pelo 

WLS. Ao solicitar alguma dessas operações, é gerado, por exemplo, o seguinte modelo 

RDF com metadados para o objeto Link: 

'Disponível em http://coweb. icmc. sc. usp. br/incaserue/  
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<?xmi vorsion-"1.0" encoding"iso-8859-1'?> 
<rdf:RDF xmins:rdf='http://www.v3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:dc=llhttp://pur1.org/metadataldublin-coro#"  
xmlns:w].s&http://coveb.iclnc.sc.usp.br/WLSproject_ns# > 

<rdi : Description rdf : about&"> 

<rdí : type rdí : rosource&'http: //coveb iclnc sc .usp. br/WLSProject-ns#Link' 1> 

<wis : ancestral>WLS</vls : ancestral> 

<vis: iinkTypo>biblioontry</wls : linkTypo> 
<dc: title>Bibliography for WLS</dc titio> 
<dc:subject> 

<rdí : Bag> 
<rdí : li>WLS</rdí: li> 
<rdí : ii>linicing</rdi : ii> 
<rdí : ii>Mazter Thosis</rdí : ii> 

</rdf Bag> 
</dc:subject> 
<dc: creator>rbulcao</dc: croator> 
<wis: created>2001-1O-03T21:12: 12Z</wls croated> 
<vis :modifiod>2001-1O-03T21 :32 :32Z</vls :modified> 
<wis: lastUser>cizoki</wls : lastUser> 

</rdf :Description> 
</rdf :RDP> 

Segundo a sintaxe XML/RDF apresentada, como o objeto Link no tem uma Uffl 

que o identifique, rdf:about está vazio. Este objeto tem como ancestral o objeto Context 

cujo nome é "WLS". O tipo semântico associado a essa ligação é do tipo "biblioentry" 

e tem como título "Bibliography for WLS". Algumas palavras-chave foram associadas a 

essa ligação: "WLS", "linking" e "Master Thesis". Portanto, essa ligação aponta para 

a referência bibliográfica do WLS, no caso, uma dissertação de mestrado. Informações 

sobre quem e quando essa ligação foi criada e modificada pela última vez são também 

fornecidas como metadados; no caso, o usuário "rbulcao" é o autor da ligação e "cizeki", o 

último usuário que modificou alguma propriedade referente à ligação corrente. Conforme 

trabalho realizado em Pimentel et al. (2001), ao utilizar RDF e Esquema RDF em conjunto 

com a linguagem XSLT, é possível apresentar metadados definidos para cada objeto do 

modelo do WLS através das interfaces com o usuário de aplicações integradas ao WLS. 

Com o objetivo de entender o processo de criação de ligações utilizando a infra-estrutura 

hipermídia do WLS integrada a uma aplicação XML integrante do Projeto InCA-SERVE, 

é apresentado, a seguir, um exemplo desse processo de criação de ligações. Se um usuário 

na aplicação WebNote deseja criar uma ligação entre duas anotações, o WebNote tem de 

ser estendido, primeiramente, de forma a fornecer essa funcionalidade em sua interface 

com o usuário. O WebNote deve ainda identificar o ponto de ancoragem indicado pelo 

usuário e transformá-lo para a sintaxe do XPointer. A mensagem XML apresentada a 

seguir mostra o valor de uma âncora na sintaxe do XPointer que representa a seqüência 
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de 5 caracteres cujo valor é "teste", que fica a 45 caracteres do início do corpo de uma 

página HTML. Esta informação é associada à localização da anotação, provavelmente uma 

URL, e à direção da ligação corrente, provavelmente um ponto final de origem. Todas 

essas informações devem ser estruturadas (empacotadas) em uma mensagem newLink no 

formato XML segundo uma gramática DTD e enviadas ao WLS, conforme ilustrado a 

seguir. 

<?xinl version-1.O encoding&IsO-8859_1'?> 

<message> 

<name>newLink</uanie> 

<parains> 

<param> 

<name>userName</nama> 

<value>rbulcao</value> 

</param> 

<param> 

<name>ancestral</nanie> 

<value>incasarva</yalue> 

</param> 

<param> 

<name>url</nanie> 

<value>http: //coweb. icmc sc.usp.br/webnote/index.htnil</value> 

</param> 

<param> 

<nanIe>axpression</name> 

<value>#xpointer(string-range(//body,' 'teste" ,455))</va1ue> 

</param> 

<param> 

<name>titla</nanie> 

<valua>taste</value> 

</param> 

<param> 

<name>direction</najne> 

<value>frorn</valua> 

</param> 

</params> 

</rnessaga> 

Ao receber esta mensagem XML, o WLS extrai (desempacota) o nome da operação 

que está sendo solicitada e a invoca passando-lhe os demais parâmetros na ordem em 

que estes aparecem na mensagem XML. A operação correspondente realiza o devido 

processamento e retoma em uma mensagem XML os respectivos resultados. No caso da 

operação newLink, esta se conecta à base de ligações, cadastra a ligação corrente e retorna 

à aplicação WebNote os identificadores da ligação e do ponto final da ligação criados em 

uma mensagem XML. De posse do identificador da ligação, o usuário pode inserir pontos 

finais de destino para esta ligação através da solicitação da operação addEndPoint, o que 

permite a extensão do modelo de ligação utilizado na Web. 
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5.6 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou aspectos de projeto e implementação do serviço de ligações WLS 

proposto neste trabalho. Foram destacadas as contribuições que a filosofia de sistemas 

hipermídia abertos e os padrões baseados em XML trouxeram ao projeto e implementação 

do trabalho proposto, caracterizando-o como um serviço aberto de ligações hipermídia 

para Web baseado em XML. 

O projeto de serviços de ligação sob a ótica de OHSs considera um conjunto de requi-

sitos básicos, dentre os quais, destacam-se: o gerenciamento de bases externas de ligações, 

o fornecimento de funcionalidades hipermídia a aplicações, a divisão de responsabilidades 

entre serviços de ligação e suas aplicações integradas, e o suporte a um modelo de ligação 

que possibilite estender o tradicional modelo utilizado na Web. 

A arquitetura do serviço de ligações WLS é composta por uma base independente de 

estruturas hipermídia, o protocolo de comunicação XML com suas aplicações integradas 

e um conjunto de scripts que gerenciam essa base de dados com a responsabilidade de 

fornecer serviços hipermídia a aplicações e manter a consistência e integridade de âncoras 

e ligações. 
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Capítulo 6 

Conclusões 

Este trabalho apresentou a definição da infra-estrutura do serviço aberto de ligações 

hipermídia para Web, chamado WLS (Web Linking Service). O WLS gerencia uma 

base independente de âncoras e ligações e fornece funcionalidades hipermídia a quaisquer 

aplicações XML que desejem tornar-se hipermídia habilitadas. 

Como fundamentação teórica para o projeto e implementação do WLS foi utilizada 

uma abordagem de sistemas hipermídia abertos e padrões baseados na tecnologia XML. 

A infra-estrutura hipermídia do WLS atende aos seguintes requisitos: 

1. disponibilização de funcionalidades hipermídia a aplicações XML que queiram usu-

fruir de funcionalidades hipermídia através da implementação de mensagens, instan-

ciadas como operações, do Protocolo OHP; 

2. integração de um conjunto em aberto de aplicações XML hipermídia habilitadas 

através da implementação do WLS na forma de uma API simples, pública e exten-

sível; e 

3. disponibilização de seu serviço em ambiente Web através da utilização de padrões 

baseados na tecnologia XML. 

Em suma, desenvolvedores de aplicações XML devem considerar a navegação e es-

truturação hipermídia para organizar, relacionar e dar a seus usuários acesso flexível às 

informações disponibilizadas. Um grande desafio ao fornecer funcionalidades hipermídia 

segundo a ótica de OHSs está nas mudanças na interface das aplicações hipermídia 

habilitadas com o usuário e em sistemas de autoria que adotam essa filosofia. 
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6.1 Contribuições 

As contribuições que o presente trabalho traz à comunidade de pesquisa em hipermídia 
consistem em: 

1. disponibilizar publicamente a implementação do conjunto de operações que integram 

a API do serviço de ligações WLS, operações estas responsáveis pelo acesso e 

gerenciamento da base independente de estruturas hipermídia; 

2. reduzir o esforço de autoria de aplicações XML no que diz respeito ao fornecimento 
de funcionalidades hipermídia; 

3. possibilitar a integração e extensão de aplicações XML através da API fornecida 

pelo serviço de ligações WLS; 

4. permitir buscas baseadas em estruturas de hipertexto ao associar metadados e 

semântica às estruturas de dados gerenciadas pelo serviço de ligações WLS; 

5. fornecer um estudo detalhado das decisões de projeto que nortearam o desenvolvi-

mento do serviço de ligações WLS; e 

6. explorar a utilização de especificações XML no contexto de OHSs. 

6.2 Trabalhos Futuros 

Como trabalhos futuros para o serviço de ligações WLS, estão sendo investigadas: 

• a integração de sua infra-estrutura com aplicações XML no contexto do Projeto 

InCA-SERVE, como a CoTeia e o WebNote; 

• a extensão de sua infra-estrutura para dar suporte às especificações do padrão XLink; 

• a exportação de estruturas hipertexto computadas ao utilizar as especificações W3C 
RDF e Esquema RDF; 

• a utilização do WLS para ligação de informações multimídia sincronizadas, por 

exemplo, da Recomendação W3C SMIL (Synchronized Multimedia Integration Lan-
guage) (SMIL, 2001); 
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• a colaboração assíncrona sobre suas estruturas hipertexto gerenciadas através do 

protocolo WebDAV (Goland ct al., 1999); 

• o versionamento de estruturas hipertexto ao utilizar a aplicação VcrsionWcb (Soares 

ct ai., 2000); 

• o suporte ao intercâmbio de estruturas hipermídia em ambiente distribuído através 

do protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol) (Gudgin et ai., 2001); e 

• a extensão da base de dados gerenciada pelo WLS com novos métodos de armazena-

mento de informações da estrutura hierárquica de documentos XML em bases de 

dados relacionais, como o método XRe1 (Yoshikawa et al., 2001). 

6.3 Considerações Finais 

Apesar da importância reconhecida dos OHSs, as mplementações atuais não são públicas, 

o que dificulta sua extensão ou utilização fora dos contextos nos quais foram desenvolvidas. 

A implementação do WLS sob a forma de uma API aberta permite que seu serviço 

seja utilizado não somente no contexto do Projeto InCA-SERVE, mas para qualquer 

conjunto de aplicações XML. Embora o WLS tenha utilizado o Modelo Dexter como 

modelo conceitual de hiperdocumento, extensões ao serviço WLS podem ser investigadas 

no sentido de explorar outros modelos conceituais de hiperdocumentos, tais como o Modelo 

de Contextos Aninhados (Soares et al., 1996). 

O WLS possui um importante papel no contexto do Projeto InCA-SERVE, uma vez 

que ele se configura como um serviço de ligações que permite a integração das diversas 

aplicações que virão a fazer parte dessa infra-estrutura. 
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Apêndice A 

Esquema RDF para o WLS 

<?xml version=" 1. O encoding&ISO_8859_1?> 

<rdf:RDF xml:lang=en 

xmlns:rdf-"http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:rdfs-"http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"> 

<rdf:Description rdf :about-http://coveb.icmc.sc.usp.br/WLsproject-ns#°> 

<rdfs:comment>Namespace for deacribing objecta from the Web Linking Service</rdfs:cominent> 
</rdf :Description> 

<rdfs:Class rdf:IDHNObject> 

<rdfs : label>HNObj ect</rdfs : label> 

<rdfs:cominent>Class that representa hypermedia objects</rdfs:comment> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource=http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource'/> 

<rdfs:isDefinedBy rdf:resource&http://coweb.icmc.sc.usp.br/WLsProject_ns#/> 
</rdf a: Class> 

<rdfs:Class rdf:ID'Context"> 

<rdf a: label>Context</rdf a: label> 

<rdfs:comment>Collectjon of hypermadia objects such as Nodes, Links and nested Contexts</rdfs:comment> 

<rdfs:subclassOf rdf:resource=#HNObject/> 

<rdfs:isDefinedBy rdf:reso1rce=http://coweb.icmc.sc.usp.br/wLsProject-ns#'/> 
</rdf a: Clasa> 

<rdfs:Class rdf : 1DNoda> 

<rdf a: label>Node</rdf a label> 

<rdfa:comment>Primary contenta container such as a Web page</rdfs:comment> 

<rdfa:aubClaaaOf rdf :reaource='#HflObject/> 

<rdfs:isDefinedBy rdf:resource='http://coweb.icmc.ac.usp.br/jLsproject-na#'/> 

</rdf a :Clasa> 

<rdfs:Class rdf:ID=Link> 

<rdf a: label>Ljnk</rdf s : label> 

<rdfs:comment>Defines relationshipa ainong nodes and aliosa the non-sequential modas of acceas 

along thoae nodea</rdfs:comnient> 

<rdfs:subClaasOf rdf :resource=#HNObject/> 

<rdfs:isDefinedBy rdf:resource=http://coveb.icmc.sc.usp.br/wI.sproject-ns#'/> 

</rdf a: Class> 

<rdfs:Class rdf:ID&Semantics> 

<rdf a: label>Semant ica</rdfs : label> 

<rdfa:comment>Knowledge that conveys semantic relationship between linked Nodes</rdfa:comnient> 
<rdfa:aubClassOf rdf:resource&'#HNObject/> 
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<rdfs:isDefinedBy rdf:resource-'http://coweb.icmc.sc.usp.br/WLSProject-ns*/> 

</rdfs:Class> 

<rdfs : Class rdf : IDAnchor> 

<rdfs :label>Anchor</rdfs :label> 

<rdís:cominent>Represents au internal locator luto a Node area</rdfs:cominent> 

<rdís;subClassOf rdf :resource-*HMObject/> 

<rdfs:isDefinedBy rdf :resource.http://coweb.icmc.sc.usp.br/WLSProject-ns*"/> 

</rdís : Class> 

<rdís:Class rdf:IDEndPojnt"> 

<rdís : label>EndPolnt</rdf e: label> 

<rdÍs:comment>Ech Link edge with its respective direction</rdfs:cominent> 

<rdís:subClassOf rdf:resource-*HMObject/> 

<rdfs:isDefinedBy rdf:resource&http://coweb.icmc.sc.usp.br/WLSProject-ns*/> 

</rdfs: Class> 

<rdf:Property rdí : IDid> 

<rdfs :label>id</rdf e: label> 

<rdís:cominent>Unique identifier for a hypermedia object</rdfs:cominent> 

<rdfs:domain rdf :reeource&*HNobject"/> 

<rdís:subPropertyoí rdf:resource-llhttp://purl.org/dc/elemente/í.1/identifierl'/ > 

<cdís:isDefinedBy rdÍ:resource&http://coweb.icmc.sc.usp.br/WLSProject-ns*'/> 

</rdf:Property> 

<rdf : Property rdf: ID&*url> 

<rdfs : label>url</rdfs : label> 

<rdfs:cominent>Physical location oÍ a Node object</rdfs:cominent> 

<rdfs:domain rdf:resource-'*Node'/> 

<rdfs:isDefinedBy rdf:resourcehttp://coweb. icmc.sc.usp.br/WLSProject-ns*/> 

</rdí : Property> 

<rdf:Property rdf:about-llhttp://purl.org/dc/elements/l.1/title"> 

<rdfs : label>title</rdf e: label> 

<rdfe:comment>Nanie given to a hypermedia object</rdfs:cominent> 

<rdfs:domain rdf:resource-*Context'/> 

<rdfs:domain rdf :resource-*Link/> 

<rdfs:domain rdf :resource-'*Semantics/> 

<rdfs:isDefinedBy rdf:resource-"http://purl.org/dc/elements/l.1/"/> 

</rdf : Property> 

<rdf:Property rdfabout-llhttp://purl.org/dc/elements/l.1/subjectll> 

<rdfs:label>subject</rdfs: label> 

<rdís:cominent>Subject expressed as plirases or keywords about a hypermedia object</rdfs:cominent> 

<rdfs:domain rdf:resource-*Ljnk/> 

<rdís :range rdf :resource-rdf :Bag/> 

<rdfs:isDefinedBy rdf ,.resource-"http://purl.org/dc/elementa/i.1/"/> 

</rdí :Property> 

<rdf:Property rdf : IDversion> 

<rdís :label>version</rdf e: label> 

<rdfs:cominent>The edition of a hypermedia object</rdfs:cominent> 

<rdfs:domain rdf :resource°#Context/> 

<rdfs:domain rdf:resource-#Ljnic'/> 

<rdf s : domam rdf : resource'#Anchor /> 

<rdfs:isDefinedBy rdf:resource&http://coweb.icmc.ec.usp.br/WLSProject-ns*/> 

</rdf : Property> 

<rdf:Property rdí :ID..token°> 

<rdf e: label>token</rdf e: label> 

<rdís:cominent>Lock value useful for coliaborative work</rdfs:cominent> 

<rdfs:domain rdf:resource-*Context'/> 

<rdfs:domain rdf :resource*Anchor/> 
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<rdís:isDefinedBy rdf :resourcehttp//coweb.icmc.sc.usp.br/WLSProieCtflS#/> 

</rdí Property> 

<rdf:Property rdf :ID'."expression"> 

<rds : label>expression</rdís : label> 

<rdís:comment>Anchor value in an understandable syntax by app1icatiofls</rds:con1ment> 

<rdfs :domain rdf resource='*Anchor/> 
<rdfs:isDefiuedBy rdí:resource&http://coweb.icmc.sc.usp.br/WLSProjectllS*/> 

</rdf Property> 

<rdf :Property rd : ID-°dlrectlon> 

<rdfs : label>direction</rdfs label> 

<rdfs:comment>Direction of each EndPojnt</rdfscomment> 

<rdfs:domain rdf:resource-"*EndPojnt/> 

<rdís:range rdí :resource*valueOfDirection/> 

<rdfs:isDefiuedBy rdf:resource=http://coweb.icmc.sc.usp.br/WLSProject-ns*/ > 

</rdí Property> 

<rdfs:Class rdf :ID&valueOfDjrection/> 

<valueOfDirection rdf : ID-Írom/> 

<valueOfDjrection rdf:ID-'to/> 

<valueOfDirectlon rdf:XD'bi/> 

<rdí:Property rdf:about-"http://purl.org/dc/elements/l.1/creator"> 

<rdfs label>creator</rdfs: label> 

<rdís:comment>User name who created a hypermedia object</rdís:comment> 

<rdís:domaiu rdí resource'.*HMObject'/> 

<rdís:isDefinedBy rdf:resource-"http://purl.org/dc/elements/1.1/"/> 

</rdf Property> 

<rdf : Property rdf ID- created'> 

<rdís label>created</rdís label> 

<rdís:comment>Date and time on which a hypermedia object was created.</rdÍscomment> 

<rds:domain rdf resource.*HMObject"/> 

<rds:subPropertyO rdf:resource-"http://purl.org/dc/elements/l.1/date"/> 

<rdÍsisDef1nedBy rdí:resource-http://coweb.icmc.sc.usp.br/WLSProject-ns#/> 

</rdf :Property> 

<rd :Property rdí : 1D'modified> 

<rdís : label>modif ied</rdís label> 

<rdf s: comment >Date and time on which a hypermedia object was last modiÍied.</rds:comment> 

<rdfs :domain rdí resource-'*HMObject°/> 

<rdÍs:subPropertyO rdf:resource-llhttp://purl.org/dc/elements/l.1/date"/> 

<dfsisDefinedBy rdf:resource-http://coweb.icmc.sc.usp.br/WLSProject-ns*'/> 

</rd :Property> 

<rdÍProperty rdf:ID=lastUser> 

<rdfs : label>lastUser</rdf a: label> 

<rdfs:comment>User name who last modiíied a hypermedia object</rdfs:comment> 

<rdfs :domain rdf :resource-'*HMObject"/> 

<rdfs:subPropertyOf rdf:resource-"http://purl.org/dc/elements/l.1/creator"/> 

<rdfs:isDefinedBy rdÍresource-"http://coweb.icmc.sc.usp.br/WLSProject-ns*'/> 

</rdí Property> 

<rdí :Property rdf :ID"ancestra1"> 

<rdfs label>ancestral</rdfs label> 

<rdís:comment>Relatiouship between a hypermedia object an its ancestral object</rdís:comment> 

<rds:domain rdf :resource='*Context"/> 

<rdís :domain rdf resource-*Node"/> 

<rdfs:domalu rdí:resource*Link°/> 

<rdfs : domam rdí : resource-*Anchor" /> 

<rdfs:range rdí:resource-'rdí :Llteral'i> 

<rdsisDefmnedBy rdf:resourcehttp://coweb.icmc.sc.usp.br/WLSPrOieCtnS#/> 
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</rdf Property> 

<rdí :Property rdf :1D'nestedContexts> 

<rdfs label>nestedContexts</rdf a: label> 
<rdís:coinment>Contexts membership oÍ a Context</rdís:coimnent> 

<rdfs:domain rdf :resource°#Context'/> 
<rdfs:range rdf:resource-'rdf :Bag"/> 

<rdfs:isDefinedBy rdÍ:resourcehttp://coveb.icmc.sc.usp.br/WLSProject-ns*"/> 

</rdf:Property> 

<rdf :Property rdf : ID"nodesOContext"> 

<rdfs labal>nodesOfContext</rdjs : label> 

<rdís:comment>Nodes membership of a Context</rdís:comment> 

<rdf a :domain rdf resourca&'*Contaxt"/> 

<rdfs:range rdí :resource-"rdf:Bag"/> 

<rdfs:isDefinedBy rd:resource-'http://coveb.icinc.sc.usp.br/WLSProject-ns#'/> 

Proparty> 

<rdÍ :Property rdí : ID="linksOfContext> 

<rdf a: label>linicsOf Context</rdís : labal> 

<rdfs:comment>Linics membership of a Context</rds:conunant> 

<rdís:domain rdf :resource&#Context/> 

<rdfs:range rdí : resourca&rdf :Bag"/> 

<rdfs:isDefinedBy rd:resourcehttp://coweb.icmc.sc.usp.br/WLSProject-ns*'/> 

</rdí : Proparty> 

<rdf:Property rd : 1D"anchoraOfNode'> 

<rdís : 1abe1>anchorsOflode</rdfs : label> 

<rdfs:conunent>Set oÍ Anchors that balongs to a Noda</rds:commant> 
<rdf a :domain rdf : rasource*Node'/> 

<rdfs:range rdf :resource-"rd:Bag'/> 

<rdfs:isDefinedBy rd:resource-http://coveb.1cmc.sc.usp.br/WLSProject-ns*"/> 

</rdf : Property> 

<rdí:Proparty rdí :ID&linicsToAnchor°> 

<rdís : label>linicsToAnchor</rdís: label> 

<rds:comment>Linics that point to an Anchor</rdfs:comment> 

<rdfs:doniain rdí :resource-'*EndPolnt/> 

<rdfs:range rdf :resourco&rdf :Bag"/> 

<rdfs:isDefinedBy rd:resource"http://coveb.icmc.sc.usp.br/WLSProject-ns#/> 

Property> 

<rd:Property rd: ID"1inkType> 

<rdf a: label>linkType</rdf a: labal> 

<rds:commant>Tho Semantic type of a L1nic</rds:coniment> 

<rdf a: domam rd : resource&'#Linic/> 

<rdf a :range rdí : reaourcordf :Literal"/> 

<rdfs:isDefinedBy rdf:reaource-'http://covob. icmc.ac.usp.br/WLSProjactna*/> 

</rdí :Property> 

</rd :RDF> 
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