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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "MÉTODO 

PARA NAVEGAR POR UM GUIA DE PROGRAMA INTERATIVO". 

Campo da Invenção 

A presente invenção refere-se genericamente a sistemas de te-

5 levisão, e mais particularmente, à exibição de, e à gravação de interface de 

controle com, programas de televisão, vídeo, informação de propaganda e 

informação de horário de programas. 

Fundamentos da Invenção 

Os espectadores de televisão têm analisado historicamente a 

1 O informação fornecida pelos guias de horário de programas de televisão para 

selecionar os programas de televisão a serem vistos. Historicamente, os 

guias de horário de programas de televisão tem listado os programas de 

televisão disponíveis por dia da semana, hora do dia, canal, e título de pro

grama. Historicamente somente os guias de horário de programas de televi-

15 são de leitura direta eram disponíveis. Mais recentemente, como ilustrado 

pela Patente de Levine, a Patente dos EUA Nº 4.908.713, os guias de pro

gramas de televisão se tornaram disponíveis em forma eletrônica. As ver

sões primitivas de guias de programação eletrônicos na tela ("EPG") forne

cidos para o armazenamento de informações de horário de programas em 

20 uma memória eletrônica conectada ao receptor de televisão e geralmente 

fornecida para a formatação e a exibição na tela da informação de horário 

de programas na tela de televisão. Os EPGs primitivos tipicamente sobrepu

nham a programação de televisão. Mais ainda, as capabilidades de intera

ção do espectadores com os EPGs primitivos eram extremamente limitadas. 

25 Os EPGs posteriores forneciam melhoramentos de interação de 

espectador para EPG e forneciam uma exibição de Imagem Em Guia 

("PIG") do programa de televisão simultânea com a exibição do EPG. O Pe

dido Internacional Nº PCT/US95/11173 (Publicação Internacional Nº WO 

96/07270), a descrição do qual é incorporada por referência aqui para todos 

30 os propósitos, ilustra um tal aperfeiçoamento. 

Sumário da Invenção 

A presente invenção é um aperfeiçoamento dos EPGs anterio-
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res pelo fato de que ela fornece, entre outras coisas: 

A. Capabilidades de interação do espectador com o EPG aper-

feiçoadas; 

B. Controle do espectador de gravação de programação de ho-

5 rário futuro aperfeiçoado; 

C. Características aperfeiçoadas da exibição e da navegação do 

EPG; 

D. Controle dos pais da exibição do EPG; 

E. Acesso de informação de programas de televisão aperfeiçoa-

1 O do pelo espectador; 

15 

F. Oportunidades aperfeiçoadas para o anunciante comercial 

atingir o espectador; 

G. Acesso de informação de produtos aperfeiçoado pelo espec-

ta dor; 

H. Criação de um perfil do espectador; 

I. Utilização da informação do perfil do espectador para persona

lizar vários aspectos do EPG; 

e J. Utilização da informação do perfil do espectador para forne

cer uma apresentação personalizada de anúncios para o espectador. 

20 Descrição dos Desenhos 

Estas e outras características, aspectos, e vantagens da presen

te invenção se tornarão melhor entendidas com respeito à descrição seguin

te, às reivindicações anexas, e aos desenhos acompanhantes aonde: 

FIG. 1 é uma representação gráfica de uma exibição de tela de 

25 amostra do EPG. 

FIG. 2 é um desenho de uma porção de um dispositivo de con

trole remoto que mostra as teclas para ativar as várias funções do EPG. 

FIG. 3 é uma representação gráfica de uma amostra de exibição 

de EPG na tela mostrando o Guia de Grade na tela dos EPGs no modo de 

30 rolagem de programação. 

FIGURAS 4a e 4b são uma representação gráfica de uma amos

tra da exibição de EPG na tela mostrando o Guia de Grade na tela dos 
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EPGs na rolagem de canais. 

FIG. 5 é uma representação gráfica de uma amostra da exibição 

de EPG na tela mostrando o EPG na Função de Horário de Visão. 

FIG. 6 é uma representação gráfica de uma amostra da exibição 

5 de EPG na tela mostrando a tela de Horário de Visão I gravação do EPG. 

FIG. 7 é uma representação gráfica de uma amostra da exibição 

de EPG na tela mostrando a exibição de tela do tema de nível de topo do 

EPG. 

FIG. 8 é uma representação gráfica de uma amostra da exibição 

1 O de EPG na tela mostrando a exibição de tela do tema de segundo nível do 

EPG. 

FIG. 9 é uma representação gráfica de uma amostra da exibição 

de EPG na tela mostrando a função de Guia de Canais do EPG. 

FIGURAS 1 Oa e 1 Ob são representações gráficas de amostras 

15 de exibições de EPG na tela mostrando uma modalidade da característica 

de apresentação de informação adicional no que diz respeito ao assunto de 

uma Janela de Anúncios de Painel realçada. 

Descrição Detalhada da Invenção 

A descrição do Pedido Internacional W096/07270, publicada em 

20 7 de março de 1996 é totalmente incorporada aqui por referência. A presen

te invenção é um aperfeiçoamento no guia de programa eletrônico (EPG) 

descrito aqui. O aparelho descrito no pedido PCT referenciado é utilizado 

para gerar as exibições de tela descritas abaixo. 

Na FIG. 1 do desenho, uma modalidade do EPG com a Janela 

25 de Anúncios e as Mensagens de Anúncio é mostrada. Na FIG. 1, uma exibi

ção de tela de televisão 1 O é mostrada. A exibição 1 O poderia ser gerada 

por um receptor de televisão convencional com linhas de exploração interla

çadas, por um VCR, por um monitor de PC com linhas de exploração pro

gressiva, ou por outro tipo de dispositivo de exibição de vídeo. No canto es-

30 querdo superior da tela está uma janela de PIP 12. Em baixo da janela 12 

estão as Janelas de Anúncios de Painel 14 e 16 ("Janelas de Anúncios"). As 

janelas 12, 14, e 16 cada uma ocupa tipica aproximadamente 1/9 da área de 
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tela inteira. A área de tela remanescente é ocupada tipicamente (movendo 

do topo para o fundo da tela ) por uma barra de tecla de ação 18, uma barra 

de navegação 20, um guia de grade 22 ("Guia de Grade"), e uma caixa de 

informação 24 (a "área de informações detalhadas"). 

5 Na FIG. 2 do desenho, uma modalidade de um controlador re-

moto 26 para ativar as funções da exibição 1 O é mostrada. O controlador 

remoto 26 poderia ter outras teclas para ativar as funções de um dispositivo 

de vídeo do usuário, tal como um receptor de televisão, um VCR, ou uma 

caixa de cabo. O controle remoto 26 tem as teclas de seta para cima, para 

1 O baixo, para a direita e para a esquerda 28, 30, 32, e 34, respectivamente, 

para controlar o movimento de um cursor 36 na exibição 1 O. O cursor 36 

pode selecionar, isto é, realçar, qualquer uma das janelas 12, 14, ou 16 

pressionando as teclas de seta 28 a 34, qualquer um dos títulos e dos ca

nais no Guia de Grade 22 pressionando as teclas de seta 32 e 34, ou a bar-

15 ra de navegação 20 pressionando as teclas de seta 32 e 34. As janelas 12, 

14, e 16 são realçadas pela adição de uma borda ao redor da janela ou mu

dando a cor da borda, se a borda for permanente. Os títulos e os canais no 

Guia de Grade 22 e a barra de navegação 20 são realçados mudando a cor. 

O realce das janelas e/ou das seleções do espectador do Guia 

20 de Grade e/ou de navegação e dos componentes de exibição em tela pode 

ser conseguido em um número de outros modos. Por exemplo, a borda de 

uma janela selecionada, ou o Guia de Grade ou o componente de navega

ção, pode ser feito parecer que pisca. Outro modo de realçar uma seleção 

do espectador é fazer com que a janela ou a característica selecionada pa-

25 rece se tornar mais brilhante do que o resto da exibição na tela. Ainda outro 

modo de realçar uma seleção do espectador é de tirar de foco todas as por

ções da exibição na tela, exceto o componente selecionado pelo especta

dor. Ainda outro modo de realçar a seleção do espectador é de fazer com 

que todas as porções da exibição na tela, exceto o componente selecionado 

30 pelo espectador, pareçam transparente. Ainda outro modo de realçar a sele

ção do espectador é adicionar animação ao componente selecionado. 

Quando uma porção do EPG é selecionada, o sistema emite comandos de 
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exibição gráfica para o controlador de exibição na tela (OSD) para imple

mentar uma ou mais das técnicas de melhoramento desejadas. 

O espectador entra no Modo de Guia ilustrada na Fig. 1 pressio

nando uma tecla de "guia" 35 e retoma para o Modo de Televisão de tela 

5 inteira pressionando novamente a tecla 35 ou pressionando a tecla "selecio

nar''. Um programa de televisão em tempo real é exibido na janela 12. Uma 

sobreposição translúcida da Janela PIP 12 pode exibir o título, o canal (o 

número local e/ou o nome da estação), e o status (travado ou destravado) 

da janela 12 sobre o programa de televisão de modo que o espectador ain-

1 O da possa ver a imagem inteira. 

A Janela PIP pode ser travada ou destravada. A função "travar I 

destravar" é controlada pelo usuário. Para travar ou destravar a Janela PIP, 

o espectador pode utilizar um botão de PIP sobre o dispositivo de controle 

remoto, ou pode realçar ou pressionar o botão de ação de EPG Travar I 

15 Destravar. O status de travar I destravar é gravado e mantido até que o sta

tus seja reajustado pelo espectador. Isto é, o status de travar I destravar da 

Janela PIP no EPG é mantido quando o espectador deixa o Guia e mais 

tarde entra novamente no Guia, incluindo quando o espectador desliga a 

televisão. Se o espectador seleciona o status "travado", o último canal no 

20 qual o sintonizador foi ajustado na Janela PIP continua a ser exibido inde

pendentemente das ações exercidas pelo espectador. No estado destrava

do, o canal realçado pelo cursor 36 no Guia de Grade 22 é exibido se o Guia 

de Grade estiver exibindo os programas transmitidos atualmente e o último 

canal transmitido atualmente que foi realçado é exibido se o Guia de Grade 

25 estiver exibindo os programas futuros. 

Existem geralmente três resultados em deixar o Guia, depen

dendo do modo que o espectador deixa o Guia. Se o espectador, enquanto 

no EPG, quer ver no modo de tela inteira o programa mostrado na Janela 

PIP então o espectador pode pressionar o botão de Guia sobre o dispositivo 

30 de controle remoto. Se o espectador enquanto no EPG, realça um canal par

ticular no Guia de Grade, e então pressionar o botão "selecionar", o espec

tador deixará o Guia para ver no modo de tela inteira o programa de televi-
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são que o espectador realçou no Guia. Se o espectador, enquanto no EPG, 

pressiona o botão de "limpar" ou "cancelar" sobre o dispositivo de controle 

remoto, então o espectador deixará o Guia e retornará para o programa de 

televisão que o espectador estava vendo imediatamente antes de entrar no 

5 Guia. 

Tipicamente, um anúncio para um programa de transmissão fu

tura é exibido na janela 14. Este anúncio está ligado na hora e no canal do 

programa em uma RAM de modo que o espectador pode ver ou gravar au

tomaticamente o programa pressionando o botão de ação esquerdo azul 

1 O para ver o programa, ou o botão de ação direito verde para gravar o pro

grama. 

Tipicamente, um anúncio para um produto ou serviço é exibido 

na janela 16. Este anúncio está ligado a mais informação a respeito do pro

duto ou serviço em uma RAM de modo que o espectador pode ler uma ou 

15 mais páginas sobre o produto ou serviço na janela 16 pressionando uma 

tecla de "info" 40 uma ou mais vezes. Alternativamente, este anúncio está 

ligado na hora e no canal na RAM que um infomercial sobre o produto ou o 

serviço será transmitido de modo que o espectador possa ver ou gravar o 

infomercial automaticamente pressionando a tecla "selecionar" 42. 

20 A barra 18 exibe um botão azul 44 e/ou um botão verde 46 com 

legendas que dependem do contexto da informação exibida sobre a tela. O 

controlador remoto 26 tem as teclas correspondentes 48 e 50, respectiva

mente, para ativar as funções representadas pelos blocos 44 e 46. 

Da janela 12, 14, ou 16 o espectador move para o guia de grade 

25 22 pressionando a tecla de seta 32. (Do guia de grade 22 o espectador mo

ve para a janela 12, 14 ou 16 pressionando a tecla de seta 34). No guia de 

grade 22 o espectador move o cursor 36 para realçar um dos nove títulos 

nos quais o canal e o título são exibidos pressionando as teclas de seta 28 e 

30. O espectador pode ver as listagens de programa listadas em tempos 

30 futuros pressionando as teclas 32 ou 34 para mover horizontalmente pela 

Grade. 

Do guia de grade 22 o espectador move a barra de navegação 
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20 pressionando a tecla de seta 28. Inicialmente, o botão central é realçado. 

Para realçar um botão diferente, a tecla de seta 32 ou 34 é pressionada. 

Para entrar na tela representada pelo botão realçado, a tecla "selecionar" 42 

é pressionada. 

5 No guia de grade 22 os detalhes a respeito do programa repre-

sentado pelo título realçado são exibidos. Se mais informações forem dispo

níveis este fato é indicado por um ícone e tal informação é exibida na área 

ocupada pelo guia de grade 22, ao invés do guia de grade pressionando a 

tecla "info" 40. Para retornar ao guia de grade, a tecla "info" 40 é pressiona-

1 O da novamente. Após um botão de ação ter sido pressionado ou um ícone 

sobre a barra de navegação 20 ter sido ativado, uma apresentação de ins

trução pode ser substituída pela informação de programa na caixa de infor

mação 24. 

Em adição aos títulos que representam os programas de televi-

15 são, um anúncio de canal virtual pode ser exibido no guia de grade 22 sobre 

um título 52. Um anúncio de canal virtual pode promover, por exemplo, um 

programa de televisão atual ou futuro. Um tal anúncio de canal virtual para o 

programa de televisão está ligado na hora e no canal do programa em RAM 

de modo que o espectador possa ver ou gravar o programa automaticamen-

20 te pressionando a tecla "selecionar" 42 no modo descrito no pedido referen

ciado. Mais do que um anúncio de canal virtual pode ser armazenado na 

RAM, mas preferivelmente somente um tal anúncio é exibido por vez. 

É feita referência à Especificação de Interface do Usuário do 

Guia de TV Plus + 98 v1.42 stv, a qual está anexa a este como o Apêndice 

25 A, a descrição da qual é incorporada por referência como se totalmente a

presentada aqui, para melhor descrição da invenção. 

Uma modalidade do hardware para esta invenção inclui uma 

placa de circuito que consiste de um arranjo de portas que fornece todas as 

funções de controle para acesso pelo processador (por exemplo, o Motorola 

30 68000), pelo controle de memória (aRAM dinâmica e a ROM externa), e por 

algumas funções periféricas tal como uma entrada e saída infravermelha 

("IV'), pelo sintetizador de freqüência para o sistema de paginação, e para a 
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aquisição de dados do sistema de paginação. Dentro existe um módulo para 

criar uma exibição na tela que inclui um controlador DMA (acesso de memó

ria direto) programável, uma tabela de procura de cor que fornece um cam

po chamado um índice de cor que pode ser utilizado para selecionar uma 

5 cor mais complicada (mais bits do que podem ser expressos no mapa de 

bits), uma memória de primeiro a entrar- primeiro a sair ("FIFO") para orde

nar os pixels (a qual permite que o sistema escreva os pixels tão rápido 

quanto o sistema é capaz de escrever os pixels e então enviar os pixels para 

a exibição de acordo com uma temporização prescrita. Incluído no chip está 

1 O um subsistema de temporização que produz um número de diferentes sinais 

de temporização de freqüência variável - de relógios até medição de longos 

tempos de milissegundos, e interrompe. Os sinais de sincronização para o 

monitor de televisão também são gerados pelo subsistema de temporização 

interno. O sistema também inclui tipicamente circuitos para funções que in-

15 cluem mas não estão limitadas a: receptor de dados, controlador de memó

ria, interface de temporização com o processador, desembaralhamento de 

dados, correção de erros, e gerador de temporização síncrono com contado

res horizontal e vertical. 

Outra característica de uma modalidade do hardware do sistema 

20 EPG é que hardware de lista de exibição é capaz tanto da entrada quanto 

da saída de vídeo sobre o mesmo hardware DMA. O processador de exibi

ção é compreendido de uma seção de vídeo e de uma seção de FIFO em 

um ASIC. O sistema tem relógios múltiplos. A memória de exibição tem a 

capabilidade de armazenar 8 títulos de tela em um plano horizontal. 

25 Descritos abaixo em mais detalhes estão os seguintes aperfei-

çoamentos em um EPG: 

A Capabilidades de interação do espectador aperfeiçoadas com 

o EPG, incluindo: 

1. Uma Variedade de Modos de Operação. 

30 2. Interface Remota do Espectador de Joy Stick e Track Ball. 

3. Mecanismos de Controle Na Tela de EPG Contextualmente 

Sensíveis. 
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4. Horário de Visão. 

5. Formato de Guia de "Todos os Canais", Formato de Guia de 

Canal e Guia de Canal "Próximo" I "Anterior". 

B. Controle aperfeiçoado do espectador de gravação de vídeo 

5 de programação de horário futuro, incluindo: 

1. Gravar o programa exibido na janela PIP. 

2. Gravar "Regularmente". 

3. Filtro de reexibição para a Função de Gravar para os programas 

gravados "Regularmente". 

1 O 4. Pular a instrução de gravação. 

5. Atualização de Lista de Gravação Automática. 

6. Gravar sobre os Discos de Vídeo Digital graváveis. 

7. Capacidade de Fita Sensível à Velocidade. 

8. Resolução de Conflitos de Instruções de Gravação. 

15 9. Gravar de Guias de Temas. 

C. Características aperfeiçoadas na exibição e navegação de 

EPG, incluindo: 

1. E-mail. 

2. "Janelas" Múltiplas Visíveis. 

20 3. Efeitos de translucidez na tela. 

4. Notificações na tela. 

5. Barra de navegação de temas. 

6. Rolagem Aperfeiçoada através do EPG e Rolagem Suave. 

7. "Pular" dentro do EPG. 

25 8. Codificação de cor temática de horário de programa. 

9. Número controlável de dias de programação. 

D. Controle dos pais da exibição do EPG; 

E. Acesso às informações de programas de televisão aperfeiço

ado pelo espectador, incluindo: 

30 1. Fendas de Anúncio de Canal Virtual e anúncios de programa de 

Janela de Anúncios. 

2. Informação detalhada adicional para o acesso do espectador 
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incluindo a ligação para a Internet. 

F. Oportunidades aperfeiçoadas para que o anunciante comer

cial atinja o espectador, incluindo: 

1. Vídeo clipes relativos ao produto de Janela de Anúncios e 

5 gravação de infomercial. 

10 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Gravação de programas relativos à Janela de Anúncios. 

Anúncios de Painel. 

Fendas de Anúncio de Canal Virtual. 

Anúncios do Proprietário do Espaço. 

Anúncios de Tela Inteira. 

Canal de visão automático. 

Características de Anúncio. 

G. Acesso à informação de produtos aperfeiçoado pelo espec

tador, incluindo: 

15 1. Detalhe do produto de Janela de Anúncios. 

2. Gravação relativa aos produtos de Janela de Anúncios. 

3. Gravação relativa aos programas de Janela de Anúncios. 

H. Criação de um perfil do espectador, incluindo: 

1. Coletar informações do perfil do espectador. 

20 2. Analisar e caracterizar as informações do perfil do espectador. 

I. Utilização das informações do perfil do espectador para per

sonalizar vários aspectos do EPG; 

e J. Utilização das informações do perfil do espectador para for-

necer uma apresentação personalizada de anúncios para o espectador. 

25 A. CAPABILIDADES DE INTERAÇÃO DO ESPECTADOR APERFEIÇOA

DAS COM O EPG 

30 

1. Uma Variedade de Modos de Operação. 

Sob o sistema de EPG aperfeiçoado, existem modos múltiplos 

nos quais o espectador pode operar a televisão. 

a. Modo de Televisão. 

No Modo de Televisão, o espectador vê uma exibição de tela 

inteira da programação de vídeo da televisão. Em uma modalidade, de mo-
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do a entrar no EPG, o espectador pressiona a tecla "Guia" sobre o dispositi

vo de controle remoto do espectador. Em outra modalidade, o Guia de Gra

de do EPG é o modo padrão. No caso em que o Guia de Grade do EPG é o 

modo padrão, quando o espectador liga a televisão, a primeira coisa que o 

5 espectador vê é o EPG no Modo de Guia de Grade como está descrito mais 

completamente abaixo. Em uma modalidade, na opção do espectador, co

mo identificada no procedimento de ajuste do EPG, o espectador pode su

perar o modo padrão de Guia de Grade do EPG selecionando para entrar 

automaticamente no Modo de Televisão sempre que o espectador liga a 

1 O televisão pela primeira vez. Durante os procedimentos de ajuste, o especta

dor pode ainda instruir o EPG para sintonizar automaticamente o último ca

nal visto conforme identificado quando o espectador desligou pela última vez 

a televisão. O espectador pode ainda instruir o EPG para sintonizar automa

ticamente no canal favorito do espectador, como é deduzido da análise da 

15 informação do perfil do espectador, descrita abaixo. Alternativamente, o es

pectador pode instruir o EPG para sintonizar automaticamente em um canal 

particular, por exemplo, um canal de notícias como a CNN. 

b. Modo de Guia de Grade do EPG. 

No Modo de Guia de Grade do EPG, o EPG exibe o Guia de 

20 Grade, ou na alternativa, um Guia de Canais. O espectador pode solicitar 

que o Guia de Grade ocupe a tela inteira, seja exibido sobre uma porção da 

tela como uma sobreposição da programação de televisão de vídeo, ou, na 

modalidade preferida, ocupe somente uma porção da tela, tipicamente 2/3 

da tela inteira, enquanto continua mostrando a programação de televisão de 

25 vídeo na Janela PIP da tela. Na modalidade preferida, Janelas múltiplas são 

exibidas para o espectador, como são descritas adicionalmente abaixo, in

cluindo pelo menos: a Janela de Guia de Grade I EPG, a Janela PIP, e a 

Janela de Anúncios. 

A rolagem através do Guia é descrita abaixo. O espectador pode 

30 pressionar a chave "Menu" sobre o dispositivo de controle remoto do espec

tador para ir para o topo do Guia. 

O espectador pode retornar para a exibição de tela inteira da 
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programação de televisão de vídeo em um número de modos. Um modo é 

pressionar a tecla "Guia" sobre o dispositivo de controle remoto do especta

dor. Outro modo é pressionar a tecla "Selecionar" sobre o dispositivo de 

controle remoto do espectador quando o realce I cursor na tela está real-

5 çando uma listagem de programa particular no Guia de Grade para um pro

grama que está disponível para visão em tempo real. Outro modo é pressio

nar a tecla de "último canal" sobre o dispositivo de controle remoto do es

pectador para retornar para o programa que o espectador estava vendo an

tes de entrar no Guia, ou o último programa sobre o qual a janela PIP estava 

10 travada (uma opção explicada adicionalmente abaixo). 

1.) Função de Guia de Temas 

O EPG fornece vários Guias de Temas, por exemplo, esportes, 

filmes, notícias, etc. Cada Guia de Temas apresenta listagens de programas 

associados com um tema particular, por exemplo, todos os programas de 

15 esporte. O formato de exibição de Guia de temas somente exibe as lista

gens de programa, e conseqüentemente os canais, para certas horas do 

dia, com um conteúdo apropriado para o tema selecionado. Por exemplo, o 

Guia de Temas de Esporte exibirá, tipicamente em ordem de horário, so

mente as listas para os canais que possuem programas de esporte que são 

20 listados durante um certo período de tempo, por exemplo, 48 horas, 8 dias, 

etc. 

2.) Função de Seleção de Gravação. 

Na Função de Seleção de Gravação, também referida como a 

Função de Gravação, o espectador instrui o EPG quais programas adicionar 

25 na Lista de Gravação, a qual é alista de programas e as informações de ho

rário relativas, para os programas que o espectador quer ter gravado. Como 

é descrito adicionalmente abaixo, o espectador pode identificar a freqüên

cia/regularidade com a qual o espectador quer gravar cada programa listado 

na Lista de Gravação. 

30 O espectador pode entrar na Função de Gravação em um nú-

mero de modos. O espectador pode pressionar a tecla "Gravar", se existir 

uma, sobre o dispositivo de controle remoto do espectador. Alternativamen-
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te, o espectador pode "pressionar" um botão de ação de "Gravar" sobre a 

exibição do EPG. 

3.) Função de Horário de Visão 

Na Função de Horário de Visão, também referida como a Fun-

5 ção de Visão, o espectador instrui o EPG quais programas adicionar na Lista 

de Visão, a qual é a lista de programas e as informações de horário de pro

gramação relativas, para programas que o espectador quer assistir. Como 

está adicionalmente descrito abaixo, o espectador pode identificar a fre

qüência I regularidade com a qual o espectador quer ver cada programa lis-

1 O tado na Lista de Visão. 

O espectador pode entrar na Função de Visão em um número 

de modos. O espectador pode pressionar a tecla "Ver", se existir uma, sobre 

o dispositivo de controle remoto do espectador. Alternativamente, o espec

tador pode "pressionar" um botão de ação de "Ver" sobre a exibição do 

15 EPG. 

4.) Função de Descarregamento de Dados 

Em algumas modalidades, os dados para o horário do EPG, 

e/ou as informações suplementares relevantes para as listagens de progra

mas, e/ou os dados de anúncios, podem ser descarregados para a memória 

20 residente no sistema de televisão do espectador. Na modalidade preferida 

do sistema de dados de descarregamento, o espectador pedirá ao EPG pa

ra tornar certos tipos de informação disponíveis; o EPG utilizará um índice 

de onde encontrar a informação e conectará automaticamente na fonte de 

dados apropriada e descarregará a informação. Os dados para o horário do 

25 EPG, e/ou as informações suplementares relevantes para as listagens de 

programa, e/ou os dados de anúncios, podem ser descarregados de várias 

fontes. Em uma modalidade, os dados são descarregados da Internet. Em 

outras modalidades do sistema de dados de descarregamento, o espectador 

é solicitado sintonizar em um canal particular em um momento particular se 

30 o espectador estiver interessado em acessar e descarregar tipos particula

res de informação. 

c. Modo de Internet 
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Nem todas as modalidades necessitam que os dados sejam 

descarregados para a memória do EPG. Em uma modalidade, os dados de 

horário do EPG, os dados suplementares e/ou os dados de anúncios e o 

software para formatar, exibir, e navegar os dados de horário do EPG, os 

5 dados suplementares e/ou os dados de anúncios são acessados pelo siste

ma de televisão do espectador através de uma ligação direta entre o siste

ma de televisão do espectador e a Internet. 

Em uma modalidade da ligação direta com a Internet descrita 

acima, a televisão do espectador está conectada na Internet por linha tele-

10 tônica via modem, por modem a cabo, por outro dispositivo de comunicação 

de via dupla, incluindo os dispositivos de comunicação por modem sem fio e 

por outros métodos convencionais para se comunicar com a Internet. O en

dereço do site da rede de conexão inicial pode ser fornecido, por exemplo, 

através de informação transmitida para a televisão do espectador sobre o 

15 intervalo de apagamento vertical (o "VBI"). O espectador também pode estar 

equipado com uma seleção de sites de rede de Internet de EPG múltiplos. O 

espectador utiliza o dispositivo de controle remoto para selecionar um dos 

sites de rede de Internet de EPG. 

O sistema de televisão do espectador está programado para 

20 emular o acesso em linha de computador à Internet. Uma vez que a cone

xão entre o sistema de televisão do espectador e a Internet é feita, o usuário 

tem uma comunicação de via dupla com o provedor de serviço de Internet 

em linha da informação relativa do EPG. O usuário pode então navegar a

través do EPG. Mais ainda, em uma modalidade, na qual a interface de u-

25 suário de teclado está disponível, o usuário pode entrar nas salas de con

versa ou em outros serviços interativos. 

2. Interface Remota do Espectador de Joy Stick e Track Ball. 

A interface de vídeo de visão do usuário (UI) compreende o dis

positivo de controle remoto e a exibição na tela do monitor. Em uma modali-

30 dade da presente invenção, um aperfeiçoamento na UI oferecido pela pre

sente invenção é a utilização de um joy stick como um substituto para a con

figuração tradicional do dispositivo de controle remoto de um círculo de qua-
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tro (4) teclas de seta (para cima, para baixo, para a esquerda e para a direi

ta) com uma tecla de seleção no centro. A UI de joy stick fornece uma inter

face amigável ao usuário com o EPG. A utilização do joy stick é intuitiva. O 

espectador I usuário não precisa olhar para o remoto uma vez que o dedo 

5 entra em contato com o joy stick de controle remoto. Conseqüentemente, o 

espectador pode controlar a UI enquanto está simultaneamente vendo, sem 

interrupção, a exibição na tela. 

Em outra modalidade da presente invenção, um aperfeiçoamen

to na UI oferecido pela presente invenção é a utilização de um track ball 

1 O como um substituto para o dispositivo de controle remoto convencional de 

um círculo de quatro (4) teclas de seta (para cima, para baixo, para a es

querda e para a direita) com uma tecla de seleção no centro. 

Em ambas as modalidades de track ball e de joy stick, existe um 

"cursor" na tela. O espectador utiliza o dispositivo de controle remoto de 

15 track ball ou de joy stick para navegar o cursor para qualquer local na tela, 

tanto quanto um usuário de PC navega um cursor sobre uma janela de ter

minal de PC. 

3. Mecanismos de Controle Na Tela de EPG Contextualmente 

Sensíveis. 

20 "Teclas", "botões", "barras" de menu, e outros tais dispositivos 

de mecanismo de controle visual são exibidos na tela para o controle do 

EPG. Tipicamente, os dispositivos de mecanismo de controle visual são 

sensíveis à interação do usuário. Tipicamente, o espectador utiliza o disposi

tivo de controle remoto da UI para realçar um dispositivo de controle na tela 

25 particular. Tipicamente, o espectador então utiliza o dispositivo de controle 

remoto da UI para selecionar o dispositivo de controle na tela realçado. 

Em uma modalidade da presente invenção, os dispositivos de 

controle na tela posicionalmente constantes são contextualmente sensíveis. 

Isto é, um botão particular pode ser exibido consistentemente sobre cada 

30 tela do EPG na mesma posição e com a mesma cor, de uma tela para a 

próxima, de um modo para o próximo. Com os dispositivos de controle con

textualmente sensíveis, apesar de que o dispositivo de controle na tela tem 
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a mesma aparência e posicionamento de uma tela para a próxima e de um 

modo para o próximo, o botão tem uma função diferente, e se selecionado, 

fornecerá um resultado diferente, dependendo da tela sobre a qual o botão 

aparece. Em uma modalidade, a função do dispositivo de controle na tela 

5 está descrito textualmente próximo do dispositivo de controle, ou, se o dis

positivo de controle for suficientemente grande, sobre a face do dispositivo 

de controle. 

Por exemplo, em uma modalidade, como ilustrado nas FIGU

RAS 3, 4a e b, 5, e 6, o EPG exibe dois botões no topo de cada uma das 

1 O quatro telas representadas. Em cada uma das quatro telas diferentes, o bo

tão esquerdo de topo tem uma função diferente. (Como referido neste pedi

do, as direções "esquerda" e "direita" se referem à esquerda e à direita do 

espectador, respectivamente). A FIGURA 3 descreve o Guia de Grade na 

tela do EPG no modo de rolagem de programação. Na FIGURA 3, o botão 

15 esquerdo do espectador é descrito como "Ver". As FIGURAS 4a e 4b mos

tram o Guia de Grade na tela do EPG na rolagem de canais. Nas FIGURAS 

4a e 4b, o botão esquerdo do espectador é um botão de trava, alternada

mente descrito como "Travar" e "Destravar". A FIG. 5 mostra o EPG na Fun

ção de Horário de Visão. Na FIG. 5, o botão esquerdo do espectador é des-

20 crito como "Cancelar". A FIG. 6 mostra a tela de Horário de Visão I Grava

ção do EPG. Na FIG. 6 o botão esquerdo do espectador é descrito como 

"Remover". 

4. Horário de Visão. 

O EPG proporciona ao espectador a oportunidade de selecionar 

25 os títulos de programa, programados para fornecimento em tempos futuros, 

para ver. Selecionado os títulos de programa, o espectador constrói uma 

"lista de visão". As opções e instruções da lista de visão fornecem uma fun

cionalidade paralela à Função de Gravação do EPG. Ao invés de gravar au

tomaticamente os programas selecionados, a Função de Visão liga automa-

30 ticamente a televisão, se ela já não estiver ligada, e automaticamente sinto

niza a televisão no canal programado para fornecer o programa designado, 

se a televisão já não estiver sintonizada naquele canal. Esta característica 
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proporciona ao espectador a oportunidade de ver um programa de interesse 

especial na hora programada mesmo se o espectador se esqueceu da e

missão programada. Esta característica também proporcionará a seleção 

dos pais da visão de programas para crianças. 

O espectador pode entrar na Função de Horário de Visão em 

um número de modos. O espectador pode entrar na Função de Horário de 

Visão selecionando aquela Função do menu do EPG. O espectador também 

pode entrar na Função de Horário de Visão realçando uma Janela de Anún

cios que apresenta um anúncio para um programa em horário futuro ou uma 

1 O Fenda de Anúncio de Canal Virtual que apresenta um anúncio para um pro-

grama em horário futuro (ambas as quais estão descritas em outro lugar 

neste pedido). 

O espectador pode designar qualquer programa na Lista de Vi

são como um programa que o espectador deseja ver regularmente. Em uma 

15 modalidade, se o espectador entra na Função de Horário de Visão realçan

do uma Janela de Anúncios ou uma Fenda de Anúncio de Canal Virtual, en

tão o espectador escolhe designar o programa como uma visão "regular", a 

designação expira após uma certa quantidade de tempo se o anunciante 

pára de passar o anúncio. A expiração planejada é um incentivo aos anun-

20 ciantes de renovarem os seus anúncios. 

5. Formato de Guia de "Todos os Canais", Formato de Guia 

de Canal e Guia de Canai"Próximo" /"Anterior". 

O espectador pode escolher ver o Guia de Grade no formato de 

"todos os canais" o qual exibe em alguma ordem cada canal e as listas de 

25 programas já em progresso ou programadas para iniciar em algum momento 

no futuro. No formato de "todos os canais", o espectador rola para cima e 

para baixo as listas para cada canal e da esquerda para a direita e da direita 

para a esquerda para ver as listas para um canal programado para momen

tos diferentes durante o dia. Tipicamente, a porção mais à esquerda do guia 

30 começa com os programas programados mais cedo e continua para a direita 

em série através das listas programadas para momentos mais tarde durante 

o dia. 
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Como uma alternativa, o espectador pode escolher ver os pro

gramas programados para um canal por vez (um "Guia de Canais"). Neste 

formato, o espectador rola para cima e para baixo as listas para um único 

canal conforme programado para diferentes horas do dia. Tipicamente, o 

5 "topo" do Guia de Canais começa com o programa programado mais cedo e 

continua em série através das listagens programadas em horas mais tarde 

durante o dia. A FIG. 9 é uma representação gráfica de uma amostra de 

uma exibição de EPG na tela mostrando a função de Guia de Canais do 

EPG. 

10 No formato de "Guia de Canais", o espectador pode selecionar 

ver o Guia de Canais para o "próximo" canal ou para o canal "anterior". Em 

uma modalidade, o Guia de Canais "Próximo" e "Anterior" é uma opção em 

um dos menus de EPG, dos botões de ação ou das barras de tarefas. Em 

outra modalidade, o dispositivo de controle remoto do espectador fornece as 

15 teclas de Guia de Canais "Próximo" e "Anterior". Em outra modalidade, o 

espectador utiliza as teclas de seta para cima e para baixo para navegar 

20 

para os Guias de Canais próximo ou anterior. 

8. CONTROLE APERFEIÇOADO DO ESPECTADOR DE GRAVAÇÃO DE 

VÍDEO DE PROGRAMAÇÃO DE HORÁRIO FUTURO 

1. Gravar o programa exibido na janela PIP. 

Como explicado em maiores detalhes abaixo, o EPG proporcio

na "janelas" múltiplas. Uma janela exibe o programa atualmente sintonizado. 

Quando o espectador entra no EPG do modo de televisão, a janela PIP está 

"realçada". Em uma modalidade, o realce da janela PIP é conseguido por 

25 uma mudança de cor da borda ao redor da janela PIP. Enquanto a janela 

PIP está realçada o espectador pode instruir o EPG para gravar o programa 

exibido. Em uma modalidade, o espectador grava o programa exibido na 

janela PIP realçada pressionando o botão de gravação sobre o dispositivo 

de controle remoto do espectador. 

30 2. Gravar "Regularmente". 

Uma modalidade da presente invenção proporciona ao especta

dor a opção de gravar um programa particular "regularmente". A opção "re-
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gularmente" pode ser selecionada quando o espectador realça um título de 

programa particular no Guia de Grade de EPG. A seleção do espectador da 

opção "regularmente" instrui o sistema de controle do VCR para gravar o 

título particular no canal selecionado na fenda de tempo selecionada em 

5 qualquer dia da semana que o programa é transmitido. Se uma transmissão 

do título selecionado é substituído por outro programa, o novo programa não 

é gravado. A mudança na programação de transmissão é determinada com

parando o título do programa selecionado com o título de programa real

mente transmitido. Em uma modalidade da invenção, é assumido que o títu-

1 O lo do programa atualmente transmitido é transportado no intervalo de apa

gamento vertical do sinal de televisão. Quando o espectador instruiu o EPG 

para gravar "regularmente" um programa particular, se o programa selecio

nado for substituído por outro programa, o programa substituto não é grava

do e o EPG exibe uma mensagem notificando o espectador que o programa 

15 selecionado foi substituído e não foi gravado. 

3. Filtro de reexibição para a Função de Gravar para os pro-

gramas gravados "Regularmente". 

O EPG é capaz de detectar reexibições. A identificação do pro

grama como uma reexibição pode ser executada no VBI da transmissão do 

20 programa. Em outra modalidade, a informação de identificação de reexibi

ção está disponível no detalhe do programa. Em uma modalidade da Fun

ção de Gravação, quando o espectador seleciona a opção de gravação 

"Regularmente", ao espectador também é dada a opção de filtragem de ree

xibições. Se o espectador seleciona a opção de filtro de reexibição, então 

25 cada vez que o programa é programado regularmente, o EPG determina se 

o episódio de programa a ser fornecido é identificado como uma reexibição 

ou não. Se o episódio for uma reexibição, e se o espectador selecionou a 

opção de filtro de reexibição para o título do programa, então o EPG não 

gravará o episódio. 

30 4. Pular a instrução de gravação. 

Na Função de Gravação do EPG, o espectador seleciona um 

título de programa para gravação. Uma vez que um título de programa foi 
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selecionado, é solicitado ao espectador selecionar uma opção de programa

ção de gravação. O espectador pode selecionar Uma Vez, Diária, Semanal, 

ou Regularmente como uma opção de programação de gravação. Se o es

pectador selecionou uma opção de programação de gravação de Diária, 

5 semanal, ou Regularmente, uma modalidade permite que o espectador pule 

a gravação do programa uma vez. A instrução de pular Uma Vez resultaria 

em que o EPG não gravaria o título de programa, apesar de que a instrução 

de gravação para aquele título de programa permaneceu na lista de grava

ção. 

10 Na Função de Gravação do EPG, o espectador pode selecionar 

a instrução de pular para todos os programas da Lista de Gravação, ou para 

os programas selecionados na Lista de Gravação. Esta característica pode 

ser utilizada quando o espectador sai de férias. O programa permanece na 

Lista de Gravação. Na opção do espectador, o espectador pode desligar a 

15 instrução de pular para todos os programas na Lista de Gravação, ou para 

programas selecionados na Lista de Gravação, ou para os programas sele-

cionados na Lista de Gravação. 

5. Atualização de Lista de Gravação Automática. 

Na Função de Gravação do EPG, o EPG detectará mudanças 

20 no horário de programas se comparado com as instruções de gravações 

para os títulos de programa particulares designados para gravação. Em uma 

modalidade, quando o EPG detecta mudanças no horário de programas, a 

Lista de Gravação é automaticamente atualizada com a informação de mu

dança de horário. Por exemplo, se um evento esportivo é transmitido por 

25 mais tempo do que o horário original, um pacote para programar uma infor

mação de atualização pode ser transmitido sobre o VBI que atualiza o tem

po dos programas programados para serem transmitidos após o evento es

portivo. O EPG detecta a atualização de horário do VBI e atualiza a lista de 

gravação para permitir a gravação de qualquer programa que se segue ao 

30 programa de esportes a ser gravado como apropriado. 

6. Gravar sobre os Discos de Vídeo Digital graváveis. 

O espectador pode instruir o EPG para gravar programas sobre 
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Discos de Vídeo Digitais (DVD's) graváveis. Devido à capacidade de arma

zenagem estendida dos DVD's, o espectador pode instruir o EPG para gra

var e indexar um período de programação estendido. Por exemplo, o espec

tador pode instruir o EPG para gravar e indexar, por exemplo, 4 horas de um 

5 certo número de transmissões de notícias da CNN. Quando o espectador 

estiver pronto para ver a gravação OVO, o EPG exibe o índice do OVO na 

tela. O espectador pode então selecionar ver ou o DVD inteiro, o somente 

aquelas porções da gravação na qual o espectador estiver interessado. 

Em uma modalidade, uma indexação de nível de programa de 

1 O programas gravados é criada. Em outra modalidade, uma indexação intra

programa é criada utilizando as informações transmitidas na VBI do vídeo 

transmitido. Nesta modalidade, uma gravação da CNN provavelmente mos

traria intervalos de indexação que incluem temas, tais como "Notícias Inter

nacionais", "Notícias Nacionais", "Esportes", "Entretenimento", "Negócios & 

15 Finanças", e "Tempo". 

Em ainda outra modalidade, uma indexação intraprograma é 

criada utilizando algum intervalo de tempo constante. Um índice mostra um 

intervalo de tempo de início e de fim, e trechos do conteúdo de áudio. 

Em ainda outra modalidade, o software de indexação analisa o 

20 conteúdo de áudio do programa gravado ("Programa de Análise de Conteú

do"). Isto é tipicamente em adição à utilização de todas as informações de 

intervalos de indexação transmitidas na VBI do programa. O Programa de 

Análise de Conteúdo utiliza uma tecnologia de reconhecimento de discursos 

e voz para analisar, entre outras coisas, tais variáveis como: mudanças nos 

25 anunciantes, mudanças no tom, mudanças na velocidade, palavras de tópi

cos, localizações geográficas, palavras substantivas. O Programa de Análise 

de Conteúdo então cria um índice de tópicos em adição ao índice de temas 

descrito acima. 

30 

7. Capacidade de Fita Sensível à Velocidade. 

A Função de Gravação do EPG fornece uma Lista de Gravação 

que identifica os títulos dos programas que o espectador selecionou para 

serem gravados. A característica de capacidade de fita sensível à velocida-
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de utiliza uma codificação de cores para identificar em uma cor o título que 

caberiam em uma fita em uma velocidade de fita rápida e identificar separa

damente, com outra cor, os títulos que caberiam em uma fita a uma veloci

dade de fita lenta. 

8. Resolução de Conflitos de Instruções de Gravação. 

A Função de Gravação do EPG reconhece os conflitos nas ins

truções de gravação do espectador. Em uma modalidade, a Função de Gra

vação do EPG solicita ao espectador resolver o conflito. Por exemplo, na 

Função de Gravação, o EPG aceitaria as instruções do espectador para 

1 O gravar um programa particular. O EPG compara a instrução de gravação 

recentemente recebida com as instruções de gravação ainda incompleta

mente executadas, ou ainda não executadas, na Lista de Gravação .. Se o 

EPG detecta uma sobreposição de data, hora e duração entre a instrução 

recentemente recebida por um lado e uma ou mais das instruções de grava-

15 ção remanescente na Lista de Gravação, o EPG formata uma mensagem 

para o espectador descrevendo o conflito. A mensagem descreve para o 

usuário a instrução recebida recentemente para gravar um programa parti

cular e as instruções de gravação conflitantes na Lista de Gravação. Na 

Função de Gravação, o EPG impedirá a entrada de instruções conflitantes 

20 na Lista de gravação. O EPG solicitará que o espectador revise as instru

ções de gravação para eliminar o conflito. Em uma modalidade, se o EPG 

detecta que uma instrução de gravação pertence a um programa de "uma 

ocorrência" que conflita em data, hora e duração com uma instrução de gra

vação para gravar um programa "regularmente gravado", o EPG formataria 

25 uma mensagem sobre a tela que sugeriria ao espectador que o espectador 

selecione o programa de "uma ocorrência" a ser gravado. Em outra modali

dade, o EPG "decide" automaticamente ignorar a instrução de "gravar regu

larmente" e gravará o programa de "uma ocorrência" sem nenhuma inter

venção adicional do espectador. 

30 Um modo para resolver um conflito de instrução de gravação é 

de escolher uma ocorrência alternativa do programa conflitante para grava

ção. Em uma modalidade do EPG, o espectador pode realçar um programa 
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particular no EPG e solicitar uma lista de todas as ocorrências daquele pro

grama na semana. O espectador pode então instruir o EPG para gravar uma 

ocorrência alternativa do programa. Em uma modalidade alternativa, o es

pectador pode ver uma lista alfabética de todos os programas da semana. O 

5 espectador pode marcar um programa para ver ou gravar de uma lista alfa

bética. 

9. Gravação de Guias de Temas. 

O EPG fornece vários Guias de Temas, por exemplo, esportes, 

filmes, notícias, etc. Quando o espectador seleciona um Guia de temas par-

10 ticular, por exemplo, o Guia de Temas de Esporte, o espectador pode instru

ir o EPG para gravar um evento enquanto no Guia de Temas sem ter que 

sair do Guia de Temas e ir para o Guia de Grade de programas. Por exem

plo, no Guia de temas de Esporte, o espectador instrui o EPG para adicionar 

um evento de esporte na Lista de Gravação clicando no número de caixa 

15 para um evento de esporte particular e/ou sobre a listagem de programas de 

esporte no Guia de Temas de Esporte. 

20 

C. CARACTERÍSTICAS APERFEIÇOADAS NA EXIBIÇÃO E NAVEGAÇÃO 

DE EPG 

1. E-mail. 

Na modalidade preferida, o EPG interfaceia com a Internet I Re

de Mundial. Em uma modalidade preferida, o espectador pode acessar a 

Internet para enviar e receber e-mail. 

Em outra modalidade, o terminal de televisão é acessível sepa

radamente, e o terminal principal controla o tráfico de e-mail entre os espec-

25 tadores na sua rede. Para facilitar uma transmissão em via dupla um núme

ro 900 ou de ligação gratuita é utilizado como uma ligação de fundo. O e-

mail pode então ser enviado para o espectador apropriado através da VBI 

para a televisão separadamente acessível do espectador. 

2. "Janelas" Múltiplas Visíveis. 

30 A tela da UI do EPG proporciona "janelas" múltiplas visíveis. 

Uma janela apresenta o Guia de Grade do EPG. Outra janela apresenta a 

janela de imagem dentro de imagem (PIP) sobre a qual o programa atual-
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mente sintonizado é exibido. Outra janela exibe as informações de anúncios 

(a "Janela de Anúncios"). O anúncio pode estar na forma de informação grá

fica e textual. Alternativamente, o anúncio pode estar na forma de uma exi

bição de vídeo. Em uma modalidade, as Janelas de Anúncios são interati-

5 vas. 

Conforme o espectador entra no EPG do modo de televisão, a 

janela PIP é realçada. O espectador pode travar a janela PIP. O travamento 

da janela PIP permite que o espectador continue a ver o programa de televi

são que está sendo exibido na janela PIP, enquanto o espectador rola atra-

1 O vés do Guia de Grade de programas do EPG. O destravamento da janela 

PIP faz com que o vídeo do título de programa realçado no Guia de Grade 

seja exibido na janela PIP. 

Como descrito adicionalmente abaixo, o espectador também 

pode realçar uma Janela de Anúncios. Fazendo isto fará com que um texto 

15 adicional que descreve o produto seja exibido na caixa de detalhe seja do 

Guia de Grade do EPG. 

Se a Janela de Anúncios exibe uma informação sobre um produ

to particular, pressionando um botão de gravação instruirá o EPG para gra

var um infomercial, até o ponto em que um é programado para uma hora 

20 futura. Alternativamente, a Janela de Anúncios pode exibir informações so

bre um programa de televisão programado para o futuro ou sobre um série 

de programas a serem transmitidos por um período de tempo. Naquele ca

so, pressionando um botão de gravação instruirá o EPG para gravar o pro

grama programado para o futuro. Alternativamente, o espectador pode de-

25 signar o programa para a Lista de Visão. 

Em uma modalidade, o espectador navega do Guia de Grade 

para a Janela PIP pressionando a tecla de seta para a esquerda até que o 

cursor I realce atinja a Janela PIP. Da Janela PIP, o espectador utiliza a te

cla de seta para a direita para mover de volta para o Guia de Grade. Em 

30 uma modalidade, mover da Janela PIP para Guia de Grade faz com que o 

cursor role para o topo do alinhamento do Guia de Grade. Do topo do ali

nhamento do Guia de Grade, pressionando a tecla de seta para cima move 
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o cursor para a barra de navegação. O EPG fornece diversas destinações 

possíveis na barra de navegação, por exemplo, centro de informações, es

portes, notícias, ajustes, ajuda, etc. 

Da Janela PIP, pressionando a tecla de seta para baixo move o 

5 cursor para a Janela de Anúncios. 

10 

O espectador pode ajustar um padrão, o permitir que o padrão 

do sistema, realce uma destinação de barra de navegação particular quando 

o espectador entra inicialmente no Guia de Grade. 

3. Efeitos de translucidez na tela. 

Em uma modalidade, o EPG cria efeitos visuais de translucidez 

especiais. Para criar o efeito de translucidez, o sistema alterna o formato de 

exibição pixel por pixel - um pixel é a cor da sobreposição e o próximo pixel 

é transparente. 

4. Notificações na tela. 

15 O EPG formata as notificações na tela para o espectador e exi-

be a notificação para o espectador. As notificações na tela pode ser utilizada 

para alertar o espectador de qualquer número de possíveis itens de informa

ção. Por exemplo, o EPG pode notificar o espectador que o EPG vai iniciar a 

gravação de um programa particular dentro de uma certa quantidade de 

20 tempo, por exemplo, 2 minutos. A notificação de gravação poderia ainda 

perguntar ao espectador se deve ligar a caixa de cabo para gravar o pro

grama. Se o espectador indicou que o espectador não quer que o EPG mu

de para a caixa de cabo para gravar o programa, então o EPG apagaria o 

programa da lista de gravação. Outro exemplo seria de notificar o especta-

25 dor que um programa que poderia ser de interesse (por exemplo como de

terminado da análise do Perfil do Espectador) será transmitido em outro ca

nal dentro de uma certa quantidade de tempo, por exemplo, 2 minutos. O 

EPG poderia então perguntar se o espectador quer ver o programa no outro 

canal. Se o espectador indica que o espectador quer ver o programa no ou-

30 tro canal, então o EPG sintonizará automaticamente o outro canal na hora 

apropriada. Alternativamente, o EPG poderia perguntar ao espectador se o 

espectador quer gravar o programa no outro canal e poderia então gravar 
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aquele programa na hora apropriada se o espectador responder afirmativa

mente. 

Se a televisão está no modo de televisão, a notificação será exi

bida na tela. A notificação pode ser exibida em um número de modos, inclu-

5 indo: 1.) uma sobreposição de tela inteira; 2.) uma sobreposição de tela par

cial; 3.) o vídeo de programa em tempo real é mudado automaticamente 

para um formato PIP, e a notificação é exibida fora da janela PIP; 4.) o vídeo 

de programa em tempo real é mudado automaticamente para um formato 

PIP e a notificação é exibida dentro da janela PIP; 5.) como uma "marca 

10 d'água" em qualquer lugar na tela; 6.) um ícone na tela é exibido o qual po

de ser "pressionado" pelo espectador utilizando as teclas de navegação so

bre o dispositivo de controle remoto do espectador, e a qual, se pressiona

da, exibe a notificação em um dos formatos acima; 7.) o vídeo de programa 

é ligeiramente comprimido para encaixar em alguma porcentagem por e-

15 xemplo, 90%, do topo da tela, e a notificação é exibida como uma mensa

gem que rola horizontalmente no fundo da tela; 8.) o vídeo de programa é 

ligeiramente comprimido para encaixar em alguma porcentagem por exem

plo, 90%, do fundo da tela, e a notificação é exibida como uma mensagem 

que rola horizontalmente no topo da tela. 

20 Se a televisão está em algum outro modo do que o modo de 

televisão, o EPG pode notificar o espectador através de alguma modificação 

de um dos formatos descritos acima. Por exemplo, se a televisão estiver no 

modo de Guia de Grade em um formato PIP, então o EPG poderia utilizar 

qualquer um dos números de formato 1.), 2.), 5.), 6.); 7.), 8.) ou, o EPG po-

25 deria notificar o espectador exibindo a notificação na Janela de Anúncios, 

em uma fenda de canal de anúncio virtual, na janela de informação de deta

lhes, ou em uma mensagem que rola horizontalmente no topo ou no fundo 

da tela. 

30 

5. Barra de navegação de temas. 

A exibição de temas está acima do topo do Guia de Grade. Em 

uma modalidade, a exibição do Guia de Grade fornece um botão na tela de 

"página para cima". Em uma modalidade, a exibição do Guia de Grade tam-



5 

27/65 

bém fornece um botão de "menu". O espectador pode rolar para o topo do 

Guia de Grade "pressionando" sucessivamente o botão de página para cima 

na tela, ou "pressionando" o botão de menu. 

6. Rolagem Aperfeiçoada através do EPG g Rolagem Suave. 

Na tela de nível de topo do EPG no modo de Guia de Grade, o 

usuário espectador pode pular diretamente para um dia futuro de informa

ção de horário de programação. 

Em uma modalidade, a exibição de Guia de Grade fornece um 

botão na tela de "página para cima". 

1 O As informações de horário de programas para uma pluralidade 

de canais são exibidas em uma tela do EPG no modo de Guia de Grade. Os 

títulos são encurtados para a exibição no Guia de Grade para economizar 

espaço. O título inteiro está disponível para o sistema e é exibido na área de 

descrição detalhada do Guia de Grade quando o espectador realça um qua-

15 dro no Guia de Grade para a listagem de programas correspondente. Mais o 

EPG encurta os títulos, de acordo com um conjunto de regras para encurtar 

os títulos, de modo que os títulos encaixam dentro dos quadros de horário 

do Guia de Grade. 

O espectador pode rolar para cima e para baixo através das lis-

20 tagens de programa. Enquanto rolando, os títulos não são desenhados até 

que a rolagem pare. Um tal retardo para desenhar os títulos acelera o pro

cessamento e torna a aparência da tela menos confusa. Enquanto rolando, 

o cursor não realçará o quadro de topo ou de fundo sobre a tela a menos 

que o canal seja o topo ou o fundo do alinhamento. A ausência de realce 

25 sinaliza ao espectador que mais canais permanecem na direção rolada. 

Um aperfeiçoamento adicional na Interface de Usuário ("UI") do 

EPG é o desenvolvimento da "Rolagem Suave". Quando o cursor atinge o 

segundo quadro a partir do fundo, e um novo quadro aparece no fundo, o 

quadro inteiro e o seu conteúdo, por exemplo, um título de programa, cresce 

30 gradualmente em altura até que o quadro que aparece recentemente atinja 

a altura total do quadro. Ao mesmo tempo, o quadro que está desaparecen

do do topo da tela, e o conteúdo daquele quadro de topo, encolhe em altura 
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até que o quadro tenha desaparecido. Isto fornece uma transição suave da 

exibição de tela inteira. Mas não é realmente perceptível porque ele está 

mudando em 1/60 de um seg. 

A Rolagem Suave é menos desorientante para o espectador do 

5 que uma mudança de tela de página por página, a qual é a técnica de rola

gem utilizada nos guias em tela existentes. O mapa de bits inteiro não ne

cessita ser redesenhado, enquanto se rola um quadro para cima - somente 

o quadro de topo é encolhido ou comprimido na dimensão vertical. 

Em uma modalidade, enquanto rolando lentamente, o novo 

1 O quadro que aparece na tela não é redesenhado até que a rolagem pare. En

quanto rolar rapidamente quadros múltiplos, o processador pára de redese

nhar o título sobre qualquer um dos quadros durante a rolagem; o processa

dor espera até que a rolagem pare ou desacelere para redesenhar os títu

los. Isto permite uma rolagem mais rápida porque os títulos não necessitam 

15 ser recuperados até que a tela atinja o ponto desejado. O redesenho dos 

dados é muito intensivo para o processador. Uma interação especial entre o 

firmware e hardware é necessária para minimizar o redesenho do mapa de 

bits e recuperar os dados da memória. Isto se aplica tanto para a rolagem 

vertical quanto a horizontal. O usuário pode permanecer orientado porque os 

20 identificadores de canal e os tempos de horário permanecem exibidos. 

7. "Pular" dentro do EPG. 

O espectador pode "pular" para a ação ou local desejado no 

EPG em um número de modos. No Guia de Grade, o espectador pode pular 

para a fenda de canal para um canal particular entrando com os dígitos do 

25 número de identificação do canal sobre o teclado do dispositivo de controle 

remoto do espectador. O EPG interpreta o número e calcula a posição apro

priada para o cursor do EPG. O EPG então exibe o cursor na fenda de canal 

apropriada na tela. 

Em uma modalidade, os canais favoritos e/ou mais vistos pelo 

30 espectador são exibidos como botões sobre uma barra de seleção de canais 

favoritos em algum lugar sobre a exibição do EPG do Guia de Grade o es

pectador pode pular para um dos canais favoritos do espectador "pressio-
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nando" o botão de canal apropriado. 

Em outra modalidade, o dispositivo de controle remoto do es

pectador exibe letras associadas com os números no teclado. O espectador 

pode utilizar uma tecla "Ait" especial para permitir que o espectador pressio-

5 ne as teclas como alfabéticas e/ou alfanuméricas. Deste modo, o especta

dor pode entrar em um identificador de canal, tal como "CNN". 

Em ainda outra modalidade, o espectador pode solicitar um me

nu descendente de identificadores de canais favoritos e pode selecionar um 

canal do menu descendente. 

1 O Em ainda outra modalidade, o espectador pode ajustar "marca-

dores" no EPG utilizando uma tecla de "marcador" sobre o dispositivo de 

controle remoto do espectador, ou alternativamente, um botão de "marca

dor" na exibição do EPG. O espectador pode pressionar a tecla "marcador" 

quando o usuário quer marcar um local atual para um retorno posterior. O 

15 espectador pode então rolar, pular, ou navegar de outro modo para algum 

outro local no EPG. Quando o espectador quer retornar para o local marca

do, o espectador pode pressionar a tecla de "última marca" (ou sobre o dis

positivo de controle remoto do espectador, ou alternadamente na exibição 

do EPG). O EPG pode gravar uma pluralidade de locais marcados. Em uma 

20 modalidade, o EPG pode lembrar de locais marcados após o espectador 

desligar a televisão e então ligar a televisão múltiplas vezes. 

8. Codificação de cor temática de horário de programa. 

O EPG categoriza os programas de acordo com uma pluralidade 

de temas. Em uma modalidade, o EPG codifica em cores a apresentação do 

25 programa no Guia de Grade de acordo com a categorização de tema desig

nada para o programa. 

9. Número controlável de dias de programação. 

Tipicamente, o EPG carregará somente 2 dias de listagens de 

programas. Conforme a seleção do espectador, o EPG pode carregar so-

30 mente um único dia de listagens de programas. A opção de um único dia 

fornece uma faixa menor de listagens de programas, mas aumenta o tempo 

de resposta. Alternativamente, o espectador pode selecionar carregar qual-
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quer número de dias de listagens de programas, até o número de dias que é 

fornecido pela instalação particular, o qual é ajustado pela quantidade de 

armazenamento de memória disponível correspondente. 

D. CONTROLE DOS PAIS DA EXIBIÇÃO DO EPG 

O espectador Pai entra inicialmente na Função de Controle dos 

Pais durante os procedimentos de ajuste inicial do EPG. No procedimento 

de ajuste do EPG, o Pai identifica todos os espectadores da televisão, e de

signa Identificadores para os espectadores individuais. O espectador Pai 

também estabelece uma senha para o dito espectador Pai. O Pedido de Pa-

1 O tente Provisório dos EUA Nº de Série 60/085.401 ("V-CHIP Plus+: Aparelho 

de Interface de Usuário Dentro do Guia e Método para Bloqueio Programá

vel de Televisão e outras programações de visão tal como para Controle dos 

Pais de um Receptor de Televisão") descreve os procedimentos de ajuste 

de Controle dos Pais para a identificação de espectadores individuais e a 

15 inicialização da proteção da senha, a descrição do qual é incorporada por 

referência aqui como se estivesse totalmente descrito aqui. 

Na Função de Controle dos Pais, o Pai seleciona os canais e os 

programas que podem ser visíveis no Guia de Grade para um espectador 

particular e seleciona os canais e/ou os programas que devem ser bloquea-

20 dos para visão. Os espectadores crianças, como identificados durante o 

procedimento de ajuste, verão um Guia de Grade simplificado e serão impe

didos de ver os programas assim marcados pelo Pai. Em uma modalidade, 

os espectadores individuais são identificados por uma Identidade do espec

tador e por uma senha. Em outra modalidade, os espectadores individuais 

25 tem diferentes dispositivos de controle remoto, a utilização dos quais tam

bém está protegida por senhas. 

E. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO A

PERFEIÇOADO PELO ESPECTADOR 

1. Fendas de Anúncio de Canal Virtual e anúncios de pro-

30 grama de Janela de Anúncios. 

Como descrito abaixo, o EPG fornece ao espectador múltiplas 

oportunidades para obter informações detalhadas sobre os programas de 
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televisão. Como está adicionalmente descrito abaixo, o EPG proporciona ao 

espectador a oportunidade de selecionar as exibições de Fendas de Anún

cio de Canal Virtual ou de Janela de Anúncios que anunciam os programas 

de televisão programados no futuro e conseguem informações adicionais no 

5 modo de texto ou de vídeo clipes. 

2. Informação detalhada adicional para o acesso do especta-

dor incluindo a ligação para a Internet. 

O EPG exibe as informações detalhadas relevantes para as lis

tagens de programas na área de informação detalhada do Guia de Grade. A 

1 O informação detalhada pode incluir, entre outras coisas, uma descrição textu

al detalhada do programa, informações sobre os atores e atrizes, informa

ções sobre a produção do programa, informações relacionadas com o pro

duto, identificação de sites de rede de Internet relevantes e salas de conver

sa de Internet em linha. O EPG fornece ao espectador a habilidade de solici-

15 tar informações detalhadas de tais serviços de guias I dados em um número 

de modos, incluindo quando o espectador realça: um programa particular no 

Guia de Grade, a Janela de Anúncios, ou uma Fenda de Anúncio de Canal 

Virtual. Em uma modalidade, o dispositivo de controle remoto do espectador 

tem uma tecla de "Informação" de potência. Quando o espectador navegou 

20 o realce I cursor na tela para um quadro ou janela particular no EPG na exi

bição de tela, o espectador pode pressionar a tecla de "Informação" no dis

positivo de controle remoto para solicitar a informação adicional. 

Em uma modalidade, quando o espectador realça um programa 

particular no Guia de Grade, na Janela de Anúncios, ou em uma Fenda de 

25 Anúncio de Canal Virtual, ou outros acessos solicitados a informações deta

lhadas relativas a programas, o EPG conecta o espectador com uma base 

de dados externa de informação, tal como um site de rede particular na In

ternet. O espectador pode instruir o EPG para conectar o usuário com os 

serviços detalhados de guias I dados de informações especializadas, tal 

30 como esporte, notícias, ou outros serviços de guias I dados. Em uma moda

lidade, a ligação para a fonte de dados externa é conseguida armazenando 

um endereço de site de rede com o anúncio na Janela de Anúncios ou na 
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Fenda de Anúncio de Canal Virtual na RAM do terminal do usuário. 

Um programa de esporte listado no Guia de Grade fornece um 

exemplo iluminador de como o espectador interage com um tal serviço deta

lhado de guia I dados de informações especializadas. Quando o espectador 

5 realça um jogo de futebol listado no Guia de Grade os detalhes normais que 

dizem respeito ao programa são exibidos na área de informação detalhada 

do Guia de Grade. Mais ainda, os múltiplos ícones relacionados com o pro

grama realçado podem ser exibidos no Guia de Grade. Um ícone alerta ao 

usuário que a partida já está acontecendo. Outro ícone indica a disponibili-

1 O dade de informações de guia especializadas. O espectador pode selecionar 

o programa do Guia de Grade para visão e/ou gravação. Em adição, o es

pectador pode selecionar o ícone de guia especializado. No caso de um 

programa de esporte, selecionar o ícone de guia especializado exibiria, por 

exemplo, um placar para o jogo se o jogo já estivesse em progresso na área 

15 de informação detalhada do Guia de Grade. Se o jogo estivesse programa

do para uma hora futura, então selecionando o ícone de guia especializado 

exibiria, por exemplo, informações sobre os jogadores, os times, e talvez, as 

chances sobre o jogo. 

Outro ícone, exibido por exemplo na exibição do placar do guia 

20 de esporte, proporciona ao espectador a opção de conectar com a Internet, 

por exemplo, com um site de rede particular que fornece informações adi

cionais sobre o jogo, possivelmente, incluindo uma conversa em linha sobre 

o jogo. Em uma modalidade, o EPG muda para tela inteira para exibir o site 

de rede de Internet. Em outra modalidade, o EPG exibe o site de rede de 

25 Internet na área da tela ocupada previamente pelo Guia de Grade e/ou o 

Guia de Grade e a Janela de Anúncios, enquanto continuando a exibir a e

xibição de vídeo em tempo real do programa de televisão atualmente sinto

nizado na janela PIP. Alternativamente, o EPG pode exibir o site de rede de 

Internet na janela PIP e exibir o programa de televisão atualmente sintoniza-

30 do na área da tela previamente ocupada pelo Guia de Grade e/ou o Guia de 

Grade e a Janela de Anúncios. O site de rede de Internet ao qual o EPG se 

conecta inicialmente (o "site de rede de contato") pode ser um diretório es-
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pecializado, utiUzando hiperligações predeterminadas para o espectador pa

ra outros sites de interesse. O site de rede de contato pode adicionalmente, 

ou em alternativa, oferecer capabilidades de busca para o espectador locali

zar as informações de interesse. 

5 Uma vez que o espectador está conectado com um serviço es-

pecializado de guia I dados de informação, o espectador pode utilizar o ser

viço de guia I dados para direcionar o espectador para uma informação par

ticular contida no Guia de Grade do EPG. Por exemplo, o espectador sele

ciona um programa de notícias para ver. Enquanto vendo o programa de 

1 O notícias, o locutor de notícias descreve um evento que envolve os astronau

tas. O espectador seleciona o ícone de serviço de guia I dados de notícias e 

se conecta a um site de rede na Internet que descreve, entre outras coisas, 

informações adicionais sobre o evento particular que envolve os astronau

tas. O espectador utiliza o mecanismo de busca oferecido pelo site de rede 

15 de contato para localizar as informações adicionais sobre os mesmos astro

nautas. Nos sites de rede subseqüente, um programa do Canal Discovery é 

mencionado no que diz respeito a alguns dos mesmos astronautas. O es

pectador instrui o EPG para localizar qualquer ocorrência do programa refe

renciado e programar aquele programa para ser gravado. Em uma modali-

20 dade, um endereço como um CÓDIGO PLUS é utilizado para ligar, ou gra

var, o programa programado. 

O espectador pode procurar em um índice, disponível na Inter

net e criado por um serviço de dados de notícias, de programas e relatórios 

de notícias de televisão gravados o espectador pode procurar no índice. Se 

25 o espectador seleciona um dos relatórios indexados, um vídeo clipe do rela

tório indexado será mostrado na área na tela ocupada pela exibição do site 

de rede de Internet, ou em qualquer área ou porção alternativa da exibição 

na tela. O espectador pode instruir o EPG para gravar o vídeo clipe. 

O EPG é capaz de integrar informações adicionais fornecidas 

30 pelos serviços de dados especiais dentro da exibição do EPG. Por exemplo, 

no caso de um serviço de dados de esporte, o EPG pode formatar a exibi

ção de listagem de programas e/ou os resultados de esporte para um jogo 
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com uma codificação de cores especial dependendo do estágio do jogo. Por 

exemplo, se o jogo está em progresso, o EPG formatará a listagem de pro

gramas e/ou os resultados de esporte para aquele jogo com uma cor, por 

exemplo, verde; se o jogo está terminado, a listagem de programas e/ou os 

5 resultados finais podem estar em uma cor diferente, por exemplo, azul. Se o 

jogo está em progresso o espectador pode realçar e selecionar a caixa de 

resultado para mover da caixa de resultado para um jogo mostrado na tele

visão. Em uma modalidade, o programa de esporte de televisão selecionado 

aparece na Janela PIP ou na Janela de Anúncios, permitindo ao espectador 

1 O ler a história relativa ao programa de esporte no guia de esporte, enquanto 

vendo o programa de esporte de televisão correspondente. 

O EPG é ainda capaz de fazer uma ligação entre os itens de 

notícias em um guia de notícia especial e os programas de televisão relati

vos. O espectador pode ligar para um programa de notícias para ver ou gra-

15 var aquele programa realçando e selecionando um item de notícias em um 

guia de notícias. Em uma modalidade, o programa de notícias de televisão 

selecionado aparece na Janela PIP ou na Janela de Anúncios, permitindo 

ao espectador ler a história no guia de notícias enquanto vendo um progra

ma de notícias de TV que reporta sobre o evento. 

20 Em uma modalidade, a VBI para os canais selecionados são 

dedicadas para a emissão de um serviço de dados especial. Por exemplo a 

VBI do ESPN carregaria somente o serviço de dados de esporte. Em uma 

modalidade, como um incentivo para carregar estes dados, o serviço de da

dos exibiria o programa de TV do ESPN na janela PIP. Como o sintonizado 

25 deve estar ajustado para o ESPN para capturar os dados, o sinal de televi

são está disponível para exibição no PIP. 

F. OPORTUNIDADES APERFEIÇOADAS PARA QUE O ANUNCIANTE 

COMERCIAL ATINJA O ESPECTADOR 

1. Vídeo clipes relativos ao produto de Janela de Anúncios e 

30 gravação de infomercial. 

O EPG proporciona aos produtores de infomerciais capacidades 

estendidas para atingir os espectadores através da Janela de Anúncios. De-
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vido ao custo de comprar um tempo de anúncio, um número crescente de 

fabricantes de produtos e de propagandistas produzem infomerciais sobre 

os seus produtos e então compram um tempo no ar relativamente barato 

para os seus infomerciais de acordo com os horários fora dos horários no-

5 bres, freqüentemente nos canais não principais. O EPG proporciona aos 

produtores de infomerciais a oportunidade de proporcionar ao espectador a 

oportunidade de gravar um infomercial que é transmitido em um horário, ou 

em um canal, que seria inconveniente para o espectador ver em tempo real. 

Se a Janela de Anúncios exibe informações sobre um produto 

1 O particular, pressionando um botão de gravação instruirá o EPG para gravar 

um infomercial ou um anúncio, desde que um seja programado para uma 

hora futura. Alternativamente, o espectador pode designar o infomercial ou o 

anúncio para a Lista de Visão. Alternativamente, o EPG proporciona aos 

produtores de infomerciais a oportunidade de proporcionar ao espectador a 

15 oportunidade de ver um vídeo clipe sobre o produto que está sendo anunci

ado. 

Em uma modalidade, o vídeo clipe associado com o produto 

e/ou programa exibido na Janela de Anúncios é mostrado quando o espec

tador realça a Janela de Anúncios. Dependendo da modalidade e/ou das 

20 seleções de opções do espectador, o vídeo clipe é mostrado na janela PIP, 

na Janela de Anúncios, ou na tela inteira. Na conclusão do vídeo clipe, o 

EPG retoma tipicamente ao modo no qual o espectador estava operando 

imediatamente antes de selecionar a opção que disparou a exibição do ví

deo clipe. 

25 2. Gravação de programas relativos à Janela de Anúncios. 

O EPG proporciona aos distribuidores de programação de tele

visão oportunidades adicionais de atingir o espectador. A Janela de Anún

cios pode exibir informações sobre um programa de televisão programado 

para o futuro. Se o espectador estiver interessado em gravar o programa, o 

30 espectador pode tomar um número de ações alternativas. Por exemplo, em 

uma modalidade, o espectador pode instruir o EPG para gravar o programa 

programado para o futuro. Em uma modalidade, o espectador pressiona o 
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botão de gravação sobre o dispositivo de controle remoto para instruir o 

EPG para gravar o programa programado para o futuro. Alternativamente, o 

espectador pode instruir o EPG para adicionar o programa na Lista de Vi

são. Alternativamente, o espectador pode instruir o EPG para exibir um ví-

5 deo clipe sobre o programa. Ainda adicionalmente, o espectador pode ins

truir o EPG para conectar o usuário com os serviços especializados de guias 

I dados de informação detalhados, tais como esporte, notícias, ou outros 

serviços de guias I dados. O EPG proporciona ao espectador a habilidade 

de solicitar informações detalhadas de tais serviços de guias I dados em um 

10 número de modos, incluindo quando o espectador realça: um programa par

ticular no Guia de Grade, a Janela de Anúncios, ou uma Fenda de Anúncio 

de Canal Virtual. Em uma modalidade, o EPG exibe informações detalhadas 

relevantes na área de informação detalhada do Guia de Grade. Em outra 

modalidade, o EPG conecta o espectador com uma base de dados externa 

15 de informações, tal como um site de rede particular na Internet. 

3. Anúncios de Painel. 

Em uma modalidade, os anúncios de Painel ocupam uma área 

fixa no Guia e estão normalmente cheios com anúncios pagos. Localizado 

diretamente sob o PIP em uma Janela de Anúncios, o espaço está disponí-

20 vel no Guia para dois anúncios de Painel. Cada anúncio de Painel ocupa 

aproximadamente 1/9 da área de tela total. A área útil de um anúncio de 

Painel é de 132 pixels de altura x 160 pixels de largura, com bordas negras 

de 2 pixels de largura toda em volta e 2 pixels de cinza sobre os lados es

querdo e direito e entre os dois espaços de anúncio. Quando um dado es-

25 paço de anúncio não foi vendido, o espaço será preenchido com um anúncio 

do Proprietário do Espaço, armazenado em ROM, e inserido no espaço dis

ponível, ou com um anúncio de bônus. 

Um anunciante pode comprar ambas as áreas de tela de 1/9, 

assim criando um único anúncio com um espaço útil de 270 pixels de altura 

30 por 160 pixels de largura, com bordas negras de 2 pixels de largura toda em 

volta e 2 pixels de largura de cinza sobre os lados esquerdo e direito. 

Em uma modalidade, todas as telas de Guia são feitas de "pági-
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nas completas". Uma página completa é definida como uma área que com

preende 9 fendas de canal. Cada vez que um usuário rola abaixo da 9ª fen

da de canal, uma nova "página completa" aparece. Rolando de volta para 

cima trará de volta a página completa anterior em vista. Cada página com-

5 pleta pode ter diferentes anúncios de Painel associada com ela. 

Em uma modalidade, as páginas completas são definidas dife

rentemente nas telas de seleção. Cada categoria de seleção (por exemplo, 

Filmes, Esporte, Infantil) será considerada uma página completa indepen

dentemente do número de itens na lista verticalmente. Conforme o usuário 

1 O se move horizontalmente de uma categoria para a próxima, os anúncios de 

Painel mudarão. 

O número de páginas completas disponível depende do tama

nho do alinhamento do usuário e o número de canais ligados ou desligados. 

No caso de que não existam canais suficientes para sustentar o número de 

15 páginas completas necessárias para o número de anúncios de Painel vendi

dos, nem todos os anúncios de Painel serão exibidos. Por exemplo, assuma 

que 4 pares de anúncios de Painel e 4 anúncios de Canal estão salvos na 

memória. Adicionalmente assuma que um usuário particular tem 20 canais 

ativos no seu alinhamento de canal. Então os anúncios seriam exibidos co-

20 mo se segue: 

25 

30 

O Par de anúncios de Painel 1 com os canais 1-8 e o primeiro 

anúncio de Canal 

O Par de anúncios de Painel 2 com canais 9-16 e o segundo 

anúncio de Canal 

O Par de anúncios de Painel 3 com canais 17-20 e o terceiro e o 

quarto anúncios de Canais 

Se o usuário ligasse mais canais necessitando a adição de uma 

quarta página completa, então o quarto Par de anúncios de Painel se torna

ria visível. 

Em uma modalidade o usuário pode realçar estes anúncios, re

sultando na exibição automática de uma caixa de informação expandida. 

Esta caixa de informação expandida cobre os 2/3 direitos inteiros da grade. 
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O usuário fecha a caixa de informação expandida movendo o realce para 

fora do anúncio de Painel ou pressionando o botão de informação após a 

última tela de caixa de informação relativa foi apresentada. As FIGURAS 

1 Oa e 1 Ob são representações gráficas de amostras nas exibições de EPG 

5 de tela mostrando uma modalidade da característica de apresentar informa

ções adicionais dizendo respeito ao assunto de uma Janela de Anúncio de 

Painel realçada. 

Em uma modalidade, os anúncios de Painel são circundados por 

bordas negras planas. Quando um anúncio de painel é realçado, a borda se 

1 O torna amarela. Quando um programa é ajustado para gravação a borda se 

torna vermelha (vermelha-escura quando o anúncio de Painel não está real

çado, vermelha-clara I brilhante quando realçado). Quando um programa 

está programado para visão, a borda se torna laranja (laranja-escura quando 

o anúncio de Painel não está realçado, laranja-clara I brilhante quando real-

15 çado). 

Em uma modalidade, podem existir "telas" de informação múlti

plas exibidas seqüencialmente na caixa de informação expandida. Pressio

nando o botão lnfo, enquanto um anúncio está realçado se acessa estas 

telas adicionais. Não existe um limite finito para o número de telas adicio-

20 nais; as limitações de memória e as especificações de venda limitarão este 

número. 

Em uma modalidade, se um anúncio de Painel é realçado, tem 

informações de exibição associadas com ele, e a exibição anunciada ainda 

está passando, o usuário pode sintonizar diretamente com o programa rela-

25 tivo pressionando o botão de Ação Esquerdo (o botão Azul o qual está iden

tificado "Ver") ou pressionando o botão Entrar I Selecionar sobre o remoto. 

Pressionando o botão Ver também coloca a exibição na Programação de 

Gravação I Visão pela duração da exibição para permitir que o usuário ajus

te a freqüência para diária ou semanalmente. Se a exibição não está pas-

30 sando atualmente, pressionando o botão de Ação Esquerdo coloca a exibi

ção na Programação de gravação I Visão ou; pressionando o botão Entrar I 

Selecionar sintoniza no canal relativo à exibição no anúncio. As exibições 
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adicionadas na Programação de Gravação I Visão podem ser ajustadas pa

ra serem vistas: uma vez, diária, ou semanalmente. A especificação de Vi

são e as identificações de botões de Ação relativos operam do mesmo mo

do como se programando uma exibição para ver da Grade. 

5 Em uma modalidade, se um anúncio de Painel tem informações 

de exibição associadas com ele, a exibição pode ser gravada realçando o 

anúncio e pressionando o botão de Ação Direito (o botão Verde, identificado 

"Gravar"). Se a exibição estiver passando agora, a gravação começa imedia

tamente e a exibição é colocada na Programação de Gravação I Visão pela 

1 O duração da exibição para permitir que o usuário ajuste a freqüência para 

diária ou semanalmente. Se a exibição for no futuro, aquela exibição é adi

cionada na Programação de Gravação I Visão para autogravação. As exibi

ções adicionadas na Programação de Gravação I Visão podem ser ajusta

das para ser gravadas: uma vez, diária, ou semanalmente. A especificação 

15 de Gravação e as identificações de botões de Ação relativos operam do 

mesmo modo como se programando uma exibição para gravar da Grade. 

20 

Em uma modalidade, os anúncios de Painel podem ser dinâmi

cos. Existem duas áreas as quais podem ser dinâmicas: 1.) o espaço de 

anúncio de Painel; e/ou 2.) a caixa de Informação. 

A área de anúncio de Painel pode mudar ao longo do tempo, por 

exemplo, a cada x segundos girando através de uma pluralidade de diferen

tes execuções de anúncios gráficos ou textuais no espaço de anúncio do 

Painel. Quando um anúncio de Painel é realçado, a rotação de anúncios 

pára no visual do anúncio atualmente exibido. A rotação dinâmica não reini-

25 cia até que o anúncio de Painel seja desrealçado. 

O texto de caixa de informação associado com o anúncio de 

Painel pode mudar ao longo do tempo, por exemplo, a cada y segundos, 

girando através de uma pluralidade de diferentes telas de texto. A rotação 

de tela pára se o usuário pressiona o Botão lnfo, exibindo a primeira página 

30 do texto de informação. Esta opção está disponível para que os anunciantes 

girem diferentes cabeçalhos na caixa de informação. O usuário pode ver as 

páginas subseqüentes pressionando o Botão lnfo novamente. A rotação da 
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tela não reinicia até após o anúncio de Painel ter sido desrealçado. 

4. Fendas de Anúncio de Canal Virtual. 

O EPG proporciona aos produtores de infomerciais capabilida

des estendidas para atingir os espectadores através das Fendas de Anúncio 

5 de Canal Virtual, também referidas como anúncios de Canal. As Fendas de 

Anúncio de Canal Virtual aparecem como filas do Guia de Grade e mostram 

tipicamente os títulos dos programas que estão programados para um canal 

particular. As Fendas de Anúncio de Canal Virtual do Guia de Grade do 

EPG proporcionam que os anúncios sejam exibidos como uma fila na pro-

1 O gramação de programas do Guia de Grade. As Fendas de Anúncio de Canal 

Virtual podem ser utilizadas para fornecer exposições múltiplas de um pro

grama particular no guia. As Fendas de Anúncio de Canal Virtual agem co

mo uma entrada de canal no Guia de grade pelo fato de que o espectador 

pode gravar, ver, programar para ver, e/ou conseguir informações sobre o 

15 programa anunciado na caixa de detalhes de informação do Guia de Grade. 

Na FIG. 1 do desenho, o quadro 52 mostra um exemplo de uma 

Fenda de Anúncio de Canal Virtual para um anúncio de um programa de 

televisão - é uma listagem de programa que está fora de lugar no sentido de 

canal e no sentido de tempo no Guia de Grade 22. Isto é, ele não aparece 

20 na posição de canal usual ou na posição de tempo no guia, mas o quadro é 

de outro modo igual aos outros quadros de listagem de programas do guia 

de grade 22 (incluindo a altura), exceto que ele ocupa a largura inteira do 

quadro independentemente da duração do programa. Um quadro para uma 

listagem de programas normal rola para fora da tela conforme as teclas de 

25 seta para cima e para baixo são pressionadas. Em contraste, em uma mo

dalidade, uma Fenda de Anúncio de Canal Virtual, tal como mostrado no 

quadro 52, permanece na tela o tempo todo enquanto as teclas de seta para 

cima e para baixo são pressionadas, de forma que o anúncio permanece em 

vista o tempo todo. 

30 Os anúncios de Canal não ocupam uma área fixa. Os anúncios 

de Canal são inseridos essencialmente entre os canais na grade. Se não 

tiver sido vendido nenhum anúncio de Canal, a grade será simplesmente 



41/65 

uma lista contínua de quadros de canais I exibição sem nenhuma folga. 

Conforme estes anúncios de Canal tomam uma fenda canal na grade, é de

sejável limitar quantos devem provavelmente aparecer na tela de qualquer 

um para garantir que o Guia seja uma fonte útil de informações de progra-

5 mação de TV. Tipicamente, existirá aproximadamente 1 anúncio de Canal 

por página completa. 

Os anúncios de canal têm tipicamente a altura de uma fenda de 

canal, a largura da grade e estão misturados com as listagens de canais. A 

área útil para um anúncio de Canal é tipicamente de 24 pixels de altura x 

1 O 344 pixels de largura, com chanfros de 2 pixels de largura em toda a volta. 

Existem diversos tipos de anúncio de Canal, incluindo: os anún

cios de Canal Relativo, de Pais, e de posição Fixa. 

Os anúncios de Canal Relativo aparecem em uma posição rela

tiva ao topo da grade e estão espaçados a cada n fendas de canal, onde n é 

15 algum número. Estes anúncios aparecem e desaparecem conforme o usuá

rio se desloca através das páginas inteiras do Guia. É antecipado que n será 

usualmente (mas não necessariamente sempre) igual a 9 já que este é o 

número de canais na grade de versão PIP. Isto proporcionaria um anúncio 

por página inteira. Uma localização para o primeiro anúncio pode ser sele-

20 cionada sobre a primeira página e os anúncios subseqüentes seguem cada 

n fendas de canal. O mesmo anúncio é repetido a cada enésima fenda. Este 

método de repetir cada enésima fenda de canal é verdadeiro tanto para a 

versão PIP quanto para a não PIP. Tipicamente, conforme um usuário desli

ga os canais, o espaçamento destes anúncios permanecem constante (a 

25 cada n fendas de canal). No caso em que não existam canais suficientes 

para continuar este espaçamento, os anúncios aparecerão no final das lista

gens de grade. 

Os anúncios do Canal de Pais estão relacionados a um canal 

específico localizado diretamente acima do anúncio. Um anúncio de Canal 

30 de Pais está ligado ao seu canal "de pais" adjacente (isto é, o anúncio se

gue o canal de pais). Como é desejável limitar o número de anúncios de 

Canal vistos na tela de qualquer um, o número de anúncios de Pais será 
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tipicamente limitado. Adicionalmente, se o canal de pais está desligado, o 

anúncio será tipicamente exibido no fundo da grade. 

Os anúncios de Canal de Posição Fixa estão localizados em um 

local específico, y (onde y é algum número) canais para baixo a partir do 

5 topo da grade. Se y for maior do que o número de canais na grade, o anún

cio será localizado no final da grade. 

Exceto como notado acima no que diz respeito aos anúncios de 

Canal de Pais e de Posição Fixa, os anúncios de Canal serão espaçados 

tipicamente de modo que não mais do que um anúncio de Canal seja exibi-

1 O do por vez. 

Em uma modalidade, os anúncios de Canal pageiam vertical e 

juntamente com a informação de canais. Estes anúncios permanecem em 

uma posição fixa quando a grade é rolada horizontalmente. O usuário pode 

realçar estes anúncios de Canal do mesmo modo que qualquer título de exi-

15 bição pode ser realçado. Quando realçados estes anúncios de Canal exi

bem informações adicionais na caixa de informações do mesmo modo que 

quando qualquer canal é realçado. 

Os anúncios de Canal são tipicamente circundados por chanfros 

do mesmo modo que qualquer quadro de exibição. O realce de anúncio de 

20 Canal é tipicamente similar ao realce de anúncio de Painel. Em uma modali

dade, quando um usuário realça um anúncio de Canal, os chanfros mudam 

para uma borda amarela plana (não chanfrada). Quando uma exibição de 

anúncio de Canal é ajustada para gravar a borda se torna vermelha (verme

lha-escura quando não realçado, vermelha-clara I brilhante quando realça-

25 do). Quando um anúncio de Canal está programado para visão, a borda se 

torna laranja (laranja-escura quando não realçado, laranja-clara I brilhante 

quando realçado). 

Em uma modalidade, os anúncio de Canal podem ter "telas" de 

informação de caixas de informações seqüenciais múltiplas. A disponibilida-

30 de destas informações adicionais está indicada por um ícone "i". O usuário 

pode acessar as informações adicionais pressionando o botão lnfo. 

Em uma modalidade, se um anúncio de Canal é realçado, tem 
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informações de exibição associadas com ele, e a exibição anunciada ainda 

está passando, o usuário pode sintonizar diretamente com o programa rela

tivo pressionando o botão de Ação Esquerdo (o botão Azul o qual está iden

tificado "Ver") ou pressionando o botão Entrar I Selecionar sobre o remoto. 

5 Pressionando o botão Ver também coloca a exibição na Programação de 

Gravação I Visão pela duração da exibição. Se a exibição não está passan

do atualmente, pressionando o botão de Ação Esquerdo coloca a exibição 

na Programação de gravação I Visão para uma autovisão futura; pressio

nando o botão Entrar I Selecionar sintoniza no canal relativo à exibição no 

1 O anúncio de Canal. As exibições adicionadas na Programação de Gravação I 

Visão podem ser ajustadas para ser vistas: uma vez, diária, ou semanal

mente. A especificação de Visão e as identificações de botões de Ação rela

tivos operam do mesmo modo como se programando uma exibição para ver 

da Grade. 

15 Em uma modalidade, se um anúncio de Canal tem informações 

de exibição associadas com ele, a exibição pode ser gravada realçando o 

anúncio e pressionando o botão de Ação Direito (o botão Verde, identificado 

"Gravar"). Se a exibição estiver sendo transmitida no sinal de televisão, a 

gravação começa imediatamente e a exibição é colocada na Programação 

20 de Gravação I Visão pela duração da exibição. Se a exibição for no futuro, a 

exibição é adicionada na Programação de Gravação I Visão para gravação. 

As exibições adicionadas na Programação de Gravação I Visão podem ser 

ajustadas para ser gravadas: uma vez, diária, ou semanalmente. A especifi

cação de Gravação e as identificações de botões de Ação relativos operam 

25 do mesmo modo como se gravando uma exibição da Grade. 

Os anúncios de Canal podem ser dinâmicos. 

5. Anúncios do Proprietário do Espaço. 

Em uma modalidade, quando o Guia é ajustado inicialmente, a 

baixa inicial de informação não terá sido recebida. Os espaços de anúncios 

30 de Painel devem ser cheios com os anúncios do Proprietário do Espaço que 

estão armazenados em uma ROM. Estes anúncios devem ser "sem tempo" 

já que eles aparecerão cada vez que uma TV é ajustada, ou pela primeira 
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vez ou após uma falta de energia. 

Uma utilização para o espaço de anúncio de Painel é para o tex

to de ajuda. O texto de ajuda que leva o usuário a selecionar o espaço de 

anúncio poderia servir como um "tutorial" em como acessar os anúncios de 

5 Painel, e as informações adicionais sobre as telas de informação, e como 

Ver e Gravar dos anúncios. 

6. Anúncios de Tela Inteira. 

Quando o espectador entra pela primeira vez no EPG, o EPG 

pode exibir um anúncio de tela inteira, tal como um anúncio que seria exibi-

1 O do na Janela de Anúncios. O espectador pode interagir com o anúncio de 

tela inteira do mesmo modo no qual o espectador pode interagir com a Ja

nela de Anúncios. Isto é, o espectador pode instruir o EPG para gravar ou 

para adicionar na lista de visão, o infomercial ou o programa, se existe al

gum, que está associado com o anúncio. 

15 7. Canal de visão automático. 

Ao invés de ter o último canal visto como o primeiro canal sinto

nizado na próxima vez que o espectador ligar a televisão um canal selecio

nado pelo espectador poderia ser sintonizado automaticamente. Em uma 

modalidade o espectador indica o canal de visão Automático na Função de 

20 Lista de Visão do EPG. Em outra modalidade, um transmissor envia uma 

questão para cada espectador entrar um comando se o espectador quer que 

o canal do transmissor seja o primeiro canal visto quando o espectador liga 

primeiramente a televisão. 

8. Características de Anúncio. 

25 Os anúncios podem apresentar, entre outras coisas, um campo 

gráfico, um campo de texto ou uma combinação de um campo gráfico e de 

texto. 

Os gráficos são tipicamente apresentados em imagens de 8 bit I 

pixel (utilizando o "modo 320"), 4 bit I pixel no "modo 640") e em um bit I pi-

30 xel. Em algumas modalidades, existirão limitações de memória. Nas modali

dades com tais limitações de memória, espera-se que os anúncios de Painel 

não conterão gráficos maiores do que 25% da área de anúncio quando os 
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gráficos de 4 ou 8 bit I pixel são utilizados. 100% da área podem ser utiliza

dos para um gráfico de 1 bit I pixel. Os gráficos de Canal serão tipicamente, 

mas não necessariamente, limitados na porção de logotipo de canal do a

núncio. (A utilização da palavra "tipicamente" aqui, e em qualquer outro lu-

5 gar neste pedido, significa "tipicamente, mas não necessariamente"). A por

ção remanescente do anúncio de Canal será tipicamente de texto somente. 

v eis 

10 

O texto exibido terá tipicamente as seguintes características: 

fontes normais e condensadas de 18 e 24 pontos disponí-

versão oblíqua das fontes 

sublinhamento 

negrito 

centramento 

justificação esquerda e direita 

15 a cor pode ser selecionada uma vez por linha 

20 

o texto também poderia ser mostrado como um mapa de bits 

de 1 bit I pixel somente nas áreas de anúncio de Painel. 

As cores de fundo terão um impacto na aparência e na usabili

dade total do Guia. O seguinte descreve uma modalidade típica. 

As cores de fundo do anúncio de Painel podem ser seleciona

das pelo anunciante estarão tipicamente sujeitas às restrições de luminância 

apresentadas abaixo. 

As cores de fundo de anúncio de Canal podem ser restritas. As 

cores de fundo dos quadros de exibição são utilizadas como teclas para 

25 mostrar as categorias (filmes, esporte, etc.) e as ações tomadas em uma 

exibição (ajustar para gravar ou ver). Apesar de que qualquer uma da maio-

ria das cores de fundo poderia ser exibida é desejável manter a integridade 

dos esquemas de cor dos quadros de exibição. Portanto, é preferível que 

um conjunto limitado de cores de fundo ou um conjunto de cores as quais 

30 não podem ser utilizadas serão especificados para as agências de propa

ganda utilizarem quando desenvolvendo as criações de anúncios de Canal. 

Os fundos dos anúncios de Canal estarão tipicamente sujeitos às restrições 
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de luminância apresentadas abaixo. 

O fundo da caixa de Informações será tipicamente cinza e tipi

camente não pode ser mudado pelo anunciante. 

Existem tipicamente limitações na luminância das cores nos a-

5 núncios. Se a luminância for ajustada muito alta, a imagem na tela ficará 

empolada. Estas limitações serão ajustadas, de acordo com a modalidade, e 

comunicadas, para os anunciantes para as suas considerações de desen

volvimento. Os anúncios que não atendam às restrições de luminância para 

a modalidade particular ficarão sujeitos a limitações de anulação padrões. 

10 Em uma modalidade o espectador pode interagir com os anún-

cios e a televisão. Por exemplo, os anúncios de Sintonia permitirão que o 

espectador sintonize diretamente uma exibição em progresso de um bloco 

de anúncio realçado assumindo que o bloco de anúncio tem informações de 

programas associadas com ele. Uma exibição em progresso associada com 

15 um anúncio é sintonizada diretamente pressionando ou o botão Entrar I Se

lecionar ou o botão de Ação Esquerdo (o botão Azul identificado "Ver"). 

Os anúncios de gravação direta permitirão ao usuário gravar 

uma exibição em progresso ou programada para ser no futuro de um bloco 

de anúncio realçado. Não existe um limite prático de quanto distante no futu-

20 ro uma exibição associada de gravação direta pode ser programada para 

transmissão. Uma exibição associada com um anúncio é gravada pressio

nando o botão de Ação Direito enquanto o anúncio estiver realçado. O usuá

rio pode selecionar uma freqüência de gravação de uma vez, diariamente ou 

semanalmente. De um anúncio, o usuário pressiona o botão de Ação Direito 

25 (o botão Verde identificado "Gravar") para colocar a exibição na Programa

ção de Gravação. No caso em que a exibição está passando atualmente, 

pressionar o botão de Ação Direito enquanto realçando um anúncio permite 

a gravação da exibição em progresso. O título da exibição também é colo

cado na Programação de Gravação até que a exibição termine na possibili-

30 dade que o usuário deseje modificar a freqüência de gravação para diaria

mente ou semanalmente. 

Os anúncios de Visão consistem de um programa anunciado em 
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qualquer espaço de anúncio. O programa anunciado pode ser colocado na 

Programação de Visão desde que o bloco de anúncio tenha informações de 

programas associadas com ele. Não existe um limite prático de quanto dis

tante no futuro uma exibição associada pode ser programada para transmis-

5 são. A especificação de Visão opera mais ou menos do mesmo modo que a 

especificação de gravar, exceto que ela sintoniza a televisão ("TV") na exibi

ção ao invés de gravá-la. Se um usuário estiver vendo TV, o canal muda 

automaticamente para uma exibição colocada na Programação de Visão 

quando a exibição começa. Se a TV estiver desligada quando uma exibição 

1 O na Programação de Visão está programada para começar, a TV é ligada e 

sintonizada no canal desejado (somente as implementações de TV, não de 

VCR). O usuário pode selecionar uma freqüência de visão de uma vez, diá

ria, ou semanalmente. De um anúncio, o usuário pressiona o botão de Ação 

Esquerdo (o botão Azul identificado "Ver") para colocar a exibição na Pro-

15 gramação de Visão. No caso em que a exibição está passando atualmente, 

pressionar o botão de Ação Esquerdo enquanto realçando um anúncio re

sulta em sintonizar diretamente a exibição. O título da exibição também é 

colocado na Programação de Visão até que a exibição termine na possibili

dade que o usuário deseje modificar a freqüência de Visão para diária ou 

20 semanalmente. 

Os anúncios podem ter níveis múltiplos de informações. Tipica

mente, a Informação de Primeiro Nível é a cópia do anúncio e/ou o gráfico 

que são apresentados na tela sem nenhuma ação do usuário. Isto compre

ende as áreas de anúncio de Painel e Canal. 

25 Tipicamente, a Informação de Segundo Nível (se fornecida pelo 

anunciante) é automaticamente tornada visível ("Auto-Aberto") quando o 

usuário realça um bloco de anúncio rolando sobre ele. Esta informação se

cundária é apresentada na caixa de informações quando um anúncio Canal 

é selecionado e em uma versão automaticamente expandida da caixa de 

30 informação que cobre a área total de grade de canal quando um anúncio de 

Painel é realçado. O ícone "i" sobre o anúncio, colocado à vontade do anun

ciante, indica que existe mais informações disponíveis para aquele anúncio. 
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A informação de segundo nível pode ser de texto e/ou gráfico dependendo 

da disponibilidade de memória. 

Tipicamente, a disponibilidade de Informação de Terceiro Nível 

(se fornecida pelo anunciante) é indicada pelo botão de informação "i" sobre 

5 uma tela de informação de Segundo Nível. Pressionando o botão lnfo se 

acessa esta informação e se faz com que a caixa de informação se expanda 

para que os anúncios de Canal cubram a área de grade inteira. Esta infor

mação pode ter múltiplas páginas de comprimento. Pressionando o botão 

lnfo sucessivas vezes cicia o usuário através das múltiplas páginas. Pres-

1 O sionando o botão lnfo da última tela disponível faz com que a caixa de in

formação se contraia para o seu tamanho original para todos os anúncios. A 

informação de terceiro nível pode ser de texto e/ou gráfico dependendo das 

capabilidades de memória. 

Os Blocos de anúncio podem ser dinâmicos. A memória permi-

15 tindo, o gráfico e/ou texto de anúncio de Painel e o texto de caixa de infor

mação pode mudar a cada X (onde X é algum número) segundos girando 

através de um limite de N (onde N é algum número) execuções gráficas ou 

textuais diferentes. Existe a capabilidade de limitar o número de anúncios 

dinâmicos exibidos a qualquer momento. 

20 A duração do anúncio e a hora de início I hora de fim podem ser 

programadas e/ou dinâmicas. Em uma modalidade, os anúncios devem ser 

exibidos a uma dada hora de início com uma hora de fim relativa. O tempo 

entre o início e o fim é a duração do anúncio. O incremento mínimo de dura

ção é tipicamente de 60 segundos. Em uma modalidade, um anúncio não 

25 será substituído automaticamente quando uma hora de fim do anúncio che

ga. Os anúncios somente mudarão quando as ações do usuário fazem com 

que uma nova "página completa", ou uma nova seção do guia apareçam 

(por exemplo indo da Grade para Escolha). 

Os anúncios podem girar. Por exemplo, diferentes anúncios po-

30 dem aparecer cada vez que o usuário entra na mesma página I seção do 

Guia. Não existe nenhum limite fixo no número de anúncios colocados em 

rotação. Aos anúncios pode ser designada uma prioridade com o anúncio da 
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prioridade mais alta sendo exibido na primeira vez que uma página completa 

ou uma seção é acessada. Então o anúncio de segundo prioridade é exibido 

na próxima vez que o usuário ver esta página e assim por diante. O conta

dor de prioridades é dependente das páginas, significando que se o usuário 

5 vê a primeira página por uma terceira vez, ele verá o anúncio de terceira 

prioridade naquela página e se ele então rola para a segunda página pela 

primeira vez, ele verá o anúncio de primeira prioridade na segunda página. 

Os anúncios podem diferir pela seção do Guia que está sendo 

vista. Por exemplo, se um usuário vendo a área de tema de Esporte, um 

1 O anúncio para o Centro de Esporte ESPN pode aparecer, enquanto que um 

anúncio diferente foi apresentado quando o usuário estava na grade princi

pal. 

O EPG pode determinar quais anúncios exibir dependendo do 

anúncio que está sendo exibido no canal de televisão que o espectador es-

15 tava vendo imediatamente antes de entrar no EPG. Isto é, se um anúncio da 

T oyota estava sendo mostrado no canal que o espectador estava vendo no 

momento em que o espectador entrou no EPG, então o EPG pode ser sin

cronizado para exibir um anúncio correlativo da Toyota em alguma porção 

do EPG, por exemplo, a Janela de Anúncios, um programa de televisão. 

20 

25 

Em uma modalidade, o EPG testa o Perfil do Espectador para 

determinar qual anúncio exibir em vários momentos durante a seção do es

pectador com o EPG. O EPG pode designar prioridades de Anúncio e Pági

na para representar o investimento do anunciante e o perfil do espectador 

relativo. 

Os anúncios graficamente dinâmicos apresentam tipicamente 

gráficos diferentes a cada x segundos (onde x é algum número, com x tão 

pequeno quanto 1 ,O segundo) girando através de n (onde n é algum núme

ro) execuções gráficas ou textuais. Tipicamente, somente um número limita

do destes anúncios serão exibidos a qualquer tempo (provavelmente um 

30 máximo de 1 por tela) já que as telas ocupadas diminuirão a eficiência dos 

anúncios e a utilidade do Guia. 

Os anúncios devem ser "identificáveis" e "acessíveis" uma vez 
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colocados na memória de modo a permitir aos usuários "puxar" uma anún

cio, atualizar um anúncio, ou corrigir erros na transmissão. 

G. ACESSO À INFORMAÇÃO DE PRODUTOS APERFEIÇOADO PELO 

ESPECTADOR 

1. Detalhe do produto de Janela de Anúncios. 

O espectador pode realçar a Janela de Anúncios para localizar 

informações adicionais sobre o produto anunciado. Em uma modalidade, o 

espectador realça a Janela de Anúncios pressionando as teclas de seta I 

navegação direcional do dispositivo de controle remoto para navegar o pon-

1 O teiro do dispositivo de controle remoto para o local da Janela de Anúncios 

na exibição do monitor de televisão na tela. Quando o ponteiro do dispositi

vo de controle remoto está localizado na Janela de Anúncios na exibição do 

monitor de televisão na tela, a exibição na tela da Janela de Anúncios será 

realçada. Em uma modalidade, a própria cor da Janela de Anúncios se tor-

15 nará mais brilhante ou mostrará um efeito iluminado. Em outra modalidade, 

a cor de uma borda que circunda a Janela de Anúncios se tornará mais bri

lhante ou mostrará um efeito iluminado. O realce da Janela de Anúncios fará 

com que o texto adicional que descreve o produto seja exibido na caixa de 

detalhe do Guia de Grade do EPG. Alternativamente, o EPG proporciona 

20 aos produtores infomerciais a oportunidade de proporcionar ao espectador a 

oportunidade de ver um vídeo clipe sobre o produto está sendo anunciado. 

A Janela de Anúncios pode ser opcionalmente interativa. O en

dereço de Internet de um site de rede que contém informações relevantes 

do anúncio que está sendo exibido na Janela de Anúncios pode ser exibido 

25 na Janela de Anúncios como um endereço de site de rede, como um ícone, 

ou em alguma outra apresentação gráfica, tal como um "i" estilizado indi

cando uma informação interativa adicional. Mais ainda, a interação do es

pectador com a Janela de Anúncios será monitorada pelo EPG para gravar 

como uma parte do perfil do espectador. 

30 2. Gravação relativa aos produtos de Janela de Anúncios. 

O EPG proporciona aos espectadores a oportunidade de aces

sar as informações de produto estendidas sobre o qual o espectador está 
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interessado. Devido ao custo de comprar um tempo de anúncio, um número 

crescente de fabricantes de produtos e de propagandistas produzem info

merciais sobre os seus produtos. Devido ao custo do tempo no ar, muitos 

fabricantes e propagandistas compram tempos no ar relativamente baratos 

5 para os seus infomerciais de acordo com os horários fora dos horários no

bres, freqüentemente nos canais não principais. O EPG proporciona aos 

espectadores a oportunidade de gravar um infomercial que é transmitido em 

um horário, ou em um canal, que seria inconveniente para o espectador ver 

em tempo real. Se a Janela de Anúncios exibe informações sobre um produ-

1 O to particular, pressionando um botão de gravação instruirá o EPG para gra

var um infomercial, desde que um esteja programado para um tempo futuro. 

Alternativamente, o espectador pode designar o infomercial para a Lista de 

Visão. 

15 

3. Gravação relativa aos programas de Janela de Anúncios. 

O EPG proporciona aos espectadores oportunidades adicionais 

para instruir o EPG para gravar ou ver um programa de televisão programa

do para o futuro. A Janela de Anúncios pode exibir informações sobre um 

programa de televisão programado para o futuro. Se o espectador estiver 

interessado em gravar o programa, o espectador pode instruir o EPG para 

20 gravar o programa programado para o futuro. Em uma modalidade, o espec-

tador pressiona o botão de gravação sobre o dispositivo de controle remoto 

para instruir o EPG para gravar o programa programado para o futuro. Alter

nativamente, o espectador pode instruir o EPG para adicionar o programa 

na Lista de Visão. Alternativamente, o espectador pode ver um vídeo clipe 

25 sobre o programa. 

H. CRIAÇÃO DE UM PERFIL DO ESPECTADOR 

1. Coletar informações do perfil do espectador. 

O EPG solicita que o espectador forneça certas informações do 

perfil, incluindo mas não limitado a: o código postal do espectador; a televi-

30 são, cabo, e serviços de satélite os quais o espectador assina; a extensão 

das ditas assinaturas; o tipo de televisão; a idade da televisão; onde a tele

visão foi comprada; os canais mais favoritos do espectador; os tipos favori-
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tos de programas do espectador; e os momentos durante os quais o espec

tador é mais provável de ver televisão. Se o espectador se nega a fornecer 

estas informações, o EPG tentará "aprender" as informações como descrito 

abaixo. 

Em uma modalidade, o EPG é capaz de distinguir entre os es

pectadores individuais e desenvolve perfis individualizados. Por exemplo, 

em uma modalidade, cada espectador tem um PIN individual ou outro núme

ro de identificação. Em outra modalidade, cada espectador utiliza um remoto 

individualizado. Em ainda outra modalidade, existe uma ausência de um 

1 O modo de distinguir um espectador de outro. Naquele caso o perfil é desen-

volvido para a "família". 

Cada vez que o espectador interage com o EPG ou com a tele

visão, o EPG grava as ações do espectador e as circunstâncias que envol

vem estas ações. Por exemplo, quando o espectador muda os canais, o 

15 EPG grava, entre outras coisas, informações sobre o primeiro canal, o canal 

para o qual foi mudado, o tempo da mudança, a identificação de qualquer 

anúncio que foi exibido no primeiro canal no momento da mudança, a identi

ficação de qualquer anúncio que foi exibido no canal para o qual foi mudado, 

e se o espectador mudou de canal, enquanto em um dos modos do EPG, ao 

20 contrário de estar no modo de televisão. O EPG também gravará todas as 

instruções do espectador para gravar ou ver um programa, se a instrução é 

Uma Vez, Diária Semanal, ou Regularmente. O EPG também gravará se o 

espectador muda o volume do áudio da televisão, e se for assim, quais as 

circunstâncias que envolveram no volume. Se o espectador muda de canal, 

25 enquanto em um dos modos do EPG, então o EPG grava a informação so

bre o que estava sendo exibido em cada uma das janelas da UI do EPG an

tes e após a mudança. 

O EPG também grava as informações quando existe uma au

sência de interação entre o espectador e a televisão ou o EPG. Por exemplo 

30 o EPG gravará se um espectador continua a ver um anúncio ao invés de 

mudar de canal. O EPG calcula e grava a duração inteira do tempo que a 

televisão está ligada em qualquer dia particular. 
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O EPG também grava as informações que envolvem a interação 

do espectador com as fontes externas de informação, tal como a Internet. 

Por exemplo o EPG grava cada critério de questão de busca iniciado pelo 

espectador, o Mecanismo de Busca utilizado para fazer a busca, os itens 

5 selecionados pelo espectador da resposta da busca, a interação pelo usuá

rio com os sites da Internet, e as interações com o EPG durante o mesmo 

quadro de tempo, enquanto o espectador interage com a Internet. 

Uma alternativa para a coleta de informações do perfil do espec

tador individual descrita acima seria fornecer questões de pesquisa na tela. 

10 Isto é o EPG poderia exibir uma oferta na tela que diria ao espectador para 

chamar um número de ligação gratuita para o propósito de ler um número 

criptografado na tela para a pesquisa em troca de um certificado de presen

te. A oferta poderia ser feita somente aos espectadores que estiverem ven

do um programa particular ou um anúncio particular em uma hora particular. 

15 As respostas da pesquisa forneceriam informações úteis personalização de 

pesquisa adicional, personalização do guia, e anúncios de alvo. 

2. Analisar e caracterizar as informações do perfil do espec-

tador. 

As informações do perfil do espectador (os dados coletados di-

20 zendo respeito, e envolvendo, uma interação do espectador com a televisão, 

com o EPG (incluindo as funções de gravação e de visão), com a Internet, 

com a Rede Mundial, e quaisquer outras fontes de informações externas ao 

EPG, mas através das quais o espectador interage)) podem ser enviadas 

para um computador no terminal principal de distribuição de televisão para 

25 análise, ou na alternativa, podem ser analisadas pelo EPG. 

As informações sobre o espectador são capturadas em uma ba

se contínua. Similarmente, os dados do perfil do espectador são atualizados 

em uma base contínua. Conseqüentemente, o programa de análise do perfil 

do espectador (o "Programa de Perfil"), pode ser repetido em algum interva-

30 lo de tempo para incorporar informações adicionais sobre o espectador que 

tenham sido capturadas desde a última análise. Alternativamente, o Pro

grama de Perfil é um programa em tempo real que processa cada item de 
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informação discreto sobre um espectador conforme o dado é capturado. 

O programa de análise de perfil do espectador (o "Programa de 

Perfil"), pode ser residente no terminal principal, na Internet, incluído como 

uma parte do EPG, ou distribuído entre estas várias localizações possíveis. 

5 O Programa de Perfil executa uma variedade de diferentes tipos de análise 

nos dados de perfil do espectador. Por exemplo, o Programa de Perfil exe

cuta uma análise estatística simples dos dados coletados. O Programa de 

Perfil acumula, entre outras coisas, o número de vezes que o espectador: 

interagiu com o EPG durante uma seção de visão particular; executou tipos 

1 O particulares de interações com o EPG; viu um canal particular; interagiu com 

a Internet durante uma seção de visão particular; interagiu com um site de 

rede particular; viu e/ou gravou e/ou programou para ver um programa com 

um tipo particular de tema (por exemplo, comédia, esporte, drama, filme, 

comédia de situação, ficção científica, aventura, mistério, documentário, co-

15 zinha, viagem, etc.); e viu e/ou gravou e/ou programou para ver um progra

ma com um tipo particular de assunto (por exemplo, golfe, tênis, futebol, 

basquetebol, basebol, animais, comida, etc.), ou um ator ou atriz particular. 

O Programa de Perfil também calcula a duração de cada visão e compila, 

entre outras coisas, estatísticas sobre os momentos do dia e os dias da se-

20 mana durante os quais o espectador ver televisão, interage com o EPG, ou 

interage com a Internet ou com a rede Mundial. 

Utilizando os dados do perfil do espectador básicos e a estatísti

ca simples coletada sobre um espectador particular o Programa de Perfil 

"aprende" a reconhecer uma diferença mais fina sobre os vários tipos de 

25 dados coletados e então utiliza a informação aprendida para descrever uma 

"Preferência do Espectador". Por exemplo se o Programa de Perfil detecta 

que o espectador vê programa de esporte, e que um número de programas 

de esporte são jogos de basquetebol, o Programa de Perfil analisa os times 

envolvidos nos programas vistos. O Programa de Perfil é capaz, deste mo-

30 do, determinar se o espectador é um fã de um time particular. Se for assim, 

o Programa de Perfil grava a afiliação do time do espectador como uma Pre

ferência do Espectador. 
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O Programa de Perfil executa níveis múltiplos de análises sofis

ticadas e aprendizagem que envolvem numerosas comparações dos dados 

básicos do perfil do espectador e a estatística simples coletada sobre um 

espectador particular para desenvolver as Característica do Espectador. 

5 Deste modo, o Programa de Perfil desenvolve um perfil multidimensional do 

espectador. Por exemplo, uma vez que o Programa de Perfil detecta uma 

Preferência do Espectador, o Programa de Perfil compara, por exemplo, o 

número de vezes que o espectador interage com o EPG ou com uma fonte 

de informações externa tal como a Internet I Rede Mundial, durante a 

1 O transmissão de um programa que se relaciona com a Preferência do Espec

tador (por exemplo, um jogo de basquetebol envolvendo o time favorito do 

espectador) com, por exemplo, o número de vezes que o espectador intera

ge com o EPG ou com uma fonte de informações externa tal como a Inter

net I Rede Mundial, durante uma transmissão de um programa que não se 

15 relaciona com a Preferência do Espectador. 

Ainda, os tipos de interações em ambos os conjuntos de cir

cunstâncias são analisados. Deste modo, o Programa de Perfil determina as 

Característica do Espectador em relação a, entre outras coisas: amplitude 

de atenção; interesse geral em anúncios de produtos; interesse em tipos 

20 específicos de informações de produtos; propensão para compra por impul

so; correlação dos hábitos de compra por impulso com as faixas de preço, 

tipos de produto, e formatos de anúncio; interesse em gravar e/ou ver pro

gramas programados para o futuro; interesse em acessar os níveis adicio

nais de informações que dizem respeito aos programas de televisão; e inte-

25 resse em acessar os níveis adicionais de informações que dizem respeito 

aos anúncios de produtos incluindo a correlação de tais interesses com as 

Preferências do Espectador. Ao longo do tempo, com dados suficientes, o 

EPG caracteriza o senso de humor do espectador, a idade cronológica, a 

idade de atividade, se o espectador é casado, se o espectador tem filhos, se 

30 o espectador tem um animal de estimação e que tipo de animal de estima

ção o espectador provavelmente tem, se o espectador está interessado em 

comprar um tipo particular de utensílio, se o espectador está considerando 
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comprar um carro, as prováveis afiliações políticas do espectador, e uma 

ampla faixa de várias outras Características do Espectador. 

Ainda mais, o Programa de Perfil analisa um Perfil do Especta

dor Individual se comparado com os Perfis do Espectador de outros. Com 

5 esta análise de comparação cruzada, o Programa de perfil pode determinar 

a possibilidade de que o espectador sujeito preferirá ou estará interessado 

em um assunto, produto, tema, filme, episódio, etc. particular baseado em 

comparações de Perfis do Espectador similares. 

I. UTILIZACÃO DAS INFORMAÇÕES DO PERFIL DO ESPECTADOR PA-

10 RA PERSONALIZAR VÁRIOS ASPECTOS DO EPG 

O EPG e o Programa de Perfil utilizam os dados básicos de per

fil do espectador, a estatística simples coletada sobre um espectador parti

cular, as Preferências do Espectador e as Características do Espectador 

(coletivamente, aqui após, o "Perfil do Espectador") para personalizar vários 

15 aspectos do EPG. O espectador tem a opção de bloquear qualquer uma 

destas características de personalização automáticas no Modo de Ajuste do 

EPG. Um aspecto do EPG que será personalizado é a ordem das fendas de 

canal apresentadas no Guia de Grade. A ordem na qual as fendas de canal 

são apresentadas podem ser personalizadas para apresentar os canais fa-

20 voritos do espectador no topo I início do Guia de Grade em ordem descen

dente de acordo com o Perfil do Espectador. 

Em uma modalidade, a ordem das fendas de canal é personali

zada de acordo com o dia da semana e o momento do dia de acordo com o 

Perfil do Espectador. Por exemplo, se um espectador particular via Nick at 

25 Nite nas noites dos dias de semana das 19 às 22 h, então o EPG sintoniza 

automaticamente a televisão quando ligada entre às 19 e às 22 h, no canal 

de Nick at Nite apropriado e formata o Guia de Grade para mostrar o canal 

de Nick at Nite como o primeiro canal no Guia de Grade. Se o mesmo es

pectador via tipicamente o ESPN durante as horas do dia no sábado e no 

30 domingo, então o EPG sintoniza automaticamente a televisão quando ligada 

entre, por exemplo, às 7 e às 19 h no sábado e no domingo em um dos ca

nais do ESPN e formata o Guia de Grade para mostrar os canais do ESPN 
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como os primeiros diversos canais no Guia de Grade sempre que o espec

tador entra no Guia de Grade entre, por exemplo, às 7 e às 19 h no sábado 

e no domingo. 

Na opção do espectador, o EPG e o Programa de Perfil utiliza 

5 os dados básicos de perfil do espectador, a estatística simples coletada so

bre um espectador particular, as Preferências do Espectador e as Caracte

rísticas do Espectador para executar uma navegação automática. Na opção 

do espectador, uma autonavegação pode ser executada durante as trans

missões de anúncios em tempo real. Como uma opção adicional do espec-

10 tador, a autonavegação pode ser executada na Função de Visão PIP, permi

tindo que o espectador veja o programa atualmente sintonizado na Janela 

de Imagem principal, enquanto proporcionando a autonavegação na Janela 

PIP. Alternativamente, na opção do espectador, a autonavegação pode ser 

executada na Função de Visão PIP, permitindo que o espectador veja o 

15 programa atualmente sintonizado na Janela PIP, enquanto proporcionando 

a autonavegação na Janela de Imagem Principal. Ainda mais, o espectador 

pode escolher a opção de selecionar um diferente anúncio para ver, ou na

vegar manualmente os canais da escolha do espectador. 

Na opção do espectador, o EPG e o Programa de Perfil utiliza 

20 os dados básicos de perfil do espectador, a estatística simples coletada so

bre um espectador particular, as Preferências do Espectador e as Caracte

rísticas do Espectador para popular a Lista de gravação e/ou a Lista de Vi

são com programas que provavelmente se adaptarão aos interesses do es

pectador. Em uma modalidade, as buscas para este tipo de informação são 

25 conduzidas em um computador no terminal principal. Em outra modalidade, 

questões são construídas e alimentadas para um mecanismo de busca na 

Internet. 

Na opção do espectador, o EPG e o Programa de Perfil utiliza 

os dados básicos de perfil do espectador, a estatística simples coletada so-

30 bre um espectador particular, as Preferências do Espectador e as Caracte

rísticas do Espectador para buscar histórias de notícias que provavelmente 

se adaptarão aos interesses do espectador. O problema que é resolvido é 
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automaticamente (sem um pessoal editorial) escolher histórias de notícias 

de alimentações múltiplas de notícias para exibição para um espectador par

ticular em um serviço de notícias. O conteúdo da porção de áudio das notí

cias transmitidas é digitalizado e pode ser armazenado em um computador 

5 central, em um ou mais sites de rede, em DVD's (tanto as gravações de ví

deo como as de áudio) locais para o sistema de televisão do espectador 

particular, ou em memória no sistema de televisão do espectador particular. 

Em adição ao conteúdo de áudio, as gravações de vídeo das histórias de 

notícias também podem ser armazenadas. 

1 O O Perfil do Espectador, e em algumas modalidades, as entradas 

específicas do espectador, é então utilizada para construir questões de pes

quisa de garimpagem de dados para localizar e transmitir conteúdos que 

coincidem com os interesses do perfil do espectador e/ou com as solicita

ções específicas do espectador para informações. As histórias de notícias 

15 são então indexadas (como descrito em outro lugar nesta descrição). O EPG 

apresenta ao espectador um índice personalizado. Deste modo, o especta

dor seleciona as histórias de notícias para ver mais ou menos do mesmo 

modo que o espectador seleciona os programas de televisão que o espec

tador quer ver ou gravar. Ainda mais, os sites da rede que contêm informa-

20 ções adicionais que dizem respeito às histórias de notícias indexadas po

dem ser postadas, por exemplo, como parte do texto da área de descrição 

detalhada apresentado no momento em que o espectador realça uma histó

rias de notícias particular para ver. 

Em uma modalidade, os Guias de Temas proporcionam uma 

25 "Busca Inteligente" baseada no Perfil do Espectador (a qual é explicada 

mais completamente em outro lugar deste pedido). Isto é, se um programa 

está em dois canais, o sistema selecionará o melhor canal baseado em qual 

dos dois canais o espectador vê mais freqüentemente. Em uma modalidade, 

os Guias de temas são adicionalmente personalizados de acordo com Perfil 

30 do Espectador. Por exemplo, um pacote de informações enviado com os 

resultados é utilizado para ordenar os resultados no guia de esporte consis

tente com o Perfil do Espectador. Por exemplo, o resultado de um jogo en-
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volvendo o Boston Red Sox apresentaria o resultado para o Red Sox primei

ro para um espectador em Boston. 

Durante os procedimentos de ajuste, o EPG providencia uma 

seleção automática de mapa de canais. Todos os mapas de canais no códi-

5 go postal do espectador são baixados. As opções relativas ao código postal 

são exibidas. Em uma modalidade, o espectador é solicitado para identificar 

as informações necessárias para a televisão selecionar a opção de mapea

mento de canais apropriada, mas a televisão seleciona automaticamente o 

mapa de canais apropriado. Por exemplo, o espectador é solicitado identifi-

1 O car, por exemplo, o serviço de distribuição o qual o espectador assina, por 

exemplo o Cabo Colonial, e um mapa de canais particular, por exemplo se o 

espectador recebe o HBO no canal 43. Deste modo, o espectador identifica 

as informações necessárias para a televisão selecionar o mapa de canais 

apropriado. Alternativamente, o espectador é realmente solicitado selecionar 

15 o mapa de canais, por exemplo, "se você tem o Cabo Colonial e recebe o 

HBO no canal43, pegue este mapa de canais". 

20 

J. UTILIZACÃO DAS INFORMAÇÕES DO PERFIL DO ESPECTADOR PA

RA FORNECER UMA APRESENTAÇÃO PERSONALIZADA DE ANÚNCIOS 

PARA O ESPECTADOR 

O EPG e o Programa de Perfil utilizam as informações do Perfil 

do Espectador para modelar a apresentação e a programação de anúncios 

para o espectador e para personalizar a apresentação do EPG para o usuá

rio. Por exemplo, o EPG utiliza as informações do Perfil do Espectador para 

determinar se notificar o espectador sobre a programação de um programa 

25 que envolve o time favorito do espectador, uma entrevista que envolve um 

jogador estrela daquele time, etc. O EPG é capaz de uma tal notificação I 

anúncio personalizado através por exemplo, de um anúncio na Janela de 

Anúncios, ou através de um anúncio em uma Fenda de Canal de Anúncio 

Virtual. 

30 Adicionalmente, o EPG e o Programa de perfil utilizam as infor

mações do Perfil do Espectador para personalizar a apresentação e/ou a 

programação de anúncios transmitidos que são visíveis durante a transmis-
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são em tempo real do programa de televisão que o espectador está vendo. 

Um exemplo é personalizar uma mensagem sobreposta a um anúncio em 

uma base geográfica local. Por exemplo, o EPG conhece a localização geo

gráfica do espectador individual. O transmissor pode fazer um pacote coin-

5 cidir com o código postal para padronizar a mensagem de modo que cada 

código postal receba uma mensagem diferente, isto é, os 3 Burger Kings na 

área local do espectador. Em uma modalidade, as mensagens personaliza

das podem ser pré-carregadas por código postal dentro das memórias dos 

EPG's dos espectadores particulares. As mensagens pré-carregadas podem 

10 ser transmitidas por um terminal principal durante as horas desligadas e ar

mazenadas no terminal do espectador para a utilização quando o anúncio 

corre, por exemplo, durante um programa de televisão ou em um vídeo clipe 

na Janela de Anúncios. O gatilho eletrônico para disparar a mensagem pode 

ser transmitido juntamente com o sinal de televisão em tempo real e pode 

15 identificar as mensagens armazenadas no terminal do usuário que necessi

tem ser aplicadas. 

Em outra modalidade, as mensagens personalizadas são trans

mitidas estreitas com o anúncio televisado. Um modo de estreitar a trans

missão das mensagens personalizadas é de embutir as informações perso-

20 nalizadas no fluxo de vídeo do anúncio. Outro modo é de transmitir uma 

"marca d'água" digital no fluxo de vídeo do anúncio. 

Em uma modalidade, a personalização da visão em tempo real 

de anúncios é conseguida fornecendo múltiplos canais de anúncios, sintoni

zando a televisão automaticamente em um canal de anúncios particular no 

25 momento durante a transmissão do programa de televisão durante o qual 

um anúncio está programado para ocorrer, e então sintonizando a televisão 

de volta para o programa de televisão escolhido pelo espectador na conclu

são do anúncio. Em outra modalidade, um serviço monitora as transmissões 

dos anúncios conforme eles são transmitidos em um canal particular e inse-

30 re um comando de mudança de canal no Intervalo de Apagamento Vertical 

(o "VBI") quando um anúncio é transmitido, o dito comando de mudança de 

canal fazendo com que a televisão sintonize um canal particular para uma 
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transmissão de um anúncio adequado às Preferências do Espectador. 

As informações do Perfil do Espectador podem ser reportadas, 

como com, por exemplo, relatórios estatísticos de informações de Perfil do 

Espectador para muitos espectadores. Estes relatórios poderiam ser forne-

5 cidos para análise por anunciantes, operadores de terminais principais, pro

dutores de Guias, ou outros, para determinar, entre outras coisas, as opor

tunidades de personalização de propaganda, as oportunidades de transmis

são estreita, as solicitações de informações detalhadas de programas, e as 

solicitações de programação de distribuição de programas. 

10 O EPG tentará capturar a data de compra inicial aproximada 

(por exemplo, a data da primeira ligação) de qualquer um dos componentes 

do sistema de televisão I entretenimento. O EPG pode notificar o usuário no 

momento apropriado após a compra inicial de oportunidades tais como a 

compra de uma garantia estendida do fabricante. Em outra modalidade, o 

15 equipamento terminal é endereçável separadamente desde que tais mensa

gens de notificações possam ser enviadas no VBI para o espectador apro

priado. Baseado no Perfil do Espectador, a oferta de garantia estendida po

deria ser modelada para a situação financeira do espectador. 

Outro modo em que o EPG utiliza as informações do Perfil do 

20 Espectador é em conexão com a personalização do "conteúdo de acesso" 

das mensagens de anúncio exibidas pelo EPG. As informações do Perfil do 

Espectador incluirá o programa de televisão que o espectador estava vendo 

imediatamente antes de entrar no EPG. O EPG pode exibir diferentes anún

cios no Guia ou Serviço baseado no conteúdo do programa de televisão que 

25 o espectador estava vendo antes de entrar no EPG ou um dos serviços de 

dados especiais acessáveis através do EPG. A estratégia de anúncios de 

"conteúdo de acesso" fornece um modo muito mais refinado de atingir o 

consumidor. Por exemplo, considere dois espectadores os quais estão am

bos vendo televisão às 20 hs em uma noite de terça-feira. Quando um es-

30 pectador que estava vendo "Nova" entra no EPG, o EPG pode exibir um a

núncio de um computador educacional; enquanto que quando o segundo 

espectador que estava vendo o Major League Baseball entra no EPG, o 
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EPG poderia exibir um anúncio dos Pneus Goodyears. 

Em uma modalidade desta invenção, uma base de dados para 

as mensagens de anúncios e os anúncios de canal virtual está armazenada 

em uma RAM no terminal do espectador ou é acessível em um site da rede 

5 se o terminal do espectador tiver uma conexão de Internet. Em qualquer ca

so, os itens de anúncio na base de dados são identificados com categorias 

codificadas que correspondem a identificações de categoria codificada de

signadas para os programas de televisão transmitidos. (Preferivelmente, 

estas são as mesmas categorias que são utilizadas para escolher os pro-

1 O gramas na categoria na tela ou no guia de temas). As identificações de ca

tegorias dos programas de televisão poderiam ser armazenadas em uma 

RAM como parte da base de dados do EPG e recuperados do Pacote de 

Informação de Exibição ("SIP") aplicável baseado nas informações do reló

gio em tempo real no ajuste do sintonizador. Esta informação identifica um 

15 momento e um canal que apontam para o SIP aplicável. Após a identifica

ção de categoria do último programa que o espectador estava vendo no 

modo de televisão ser recuperada da base de dados do EPG, esta identifi

cação é comparada com a identificação correspondente na base de dados 

para as mensagens de anúncio e os anúncios de canal virtual armazenados 

20 em RAM. Na FIG. 1 do desenho, os itens de anúncio aos quais as identifica

ções estão presas são exibidos nas janelas de anúncios 14 e 16 e o anúncio 

de canal virtual exibido no quadro 52 como descrito acima. 

Ainda outro modo em que o EPG utiliza as informações do Perfil 

do Espectador é em conexão com a personalização de "conteúdo adjacen-

25 te" das mensagens de anúncio exibidas pelo EPG. As informações do Perfil 

do Espectador incluirão a identificação do conteúdo que o espectador atu

almente realçou no EPG ou o serviço de dados relativos. Utilizando este mé

todo, o EPG exibe diferentes anúncios dependendo de, por exemplo, qual 

exibição o espectador tinha atualmente realçado no Guia de Grade, qual 

30 esporte está realçado no serviço de dados de esporte, ou que tipo de notí

cias está realçado em um serviço de notícias (internacional, local, etc.). 

O EPG pode selecionar os anúncios de várias localizações pos-
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síveis, incluindo mas não limitado a: uma biblioteca de anúncios armazena

da no terminal do espectador em uma RAM que foi baixada através do VBI, 

armazenada no terminal principal, ou acessável através de uma ligação com 

o EPG com a Internet I Rede Mundial. Os anúncios podem ser na forma de 

5 gráficos, texto, vídeo clipes, áudio clipes, e uma sua combinação. A cada 

anúncio pode ser designado códigos de temas, código de perfil, e outras 

inteligências de seleção. Em uma modalidade, de modo a padronizar a exi

bição de anúncios o EPG pesquisa na biblioteca de anúncios disponíveis 

para localizar os anúncios que coincidem com o critério ajustado pelos a-

10 nunciantes para o "conteúdo de acesso", o "conteúdo adjacente", e/ou as 

informações do Perfil do Espectador. Em outra modalidade, o EPG selecio

na os anúncios para exibição de acordo com um critério de seleção preesta

belecido. 

As descrições dos pedidos de patente seguintes são totalmente 

15 incorporados aqui por referência: o Pedido Internacional W096/07270; o 

Pedido Nº 60/053.330 emitido em 21 de julho de 1997; o Pedido Nº 

60/061.119 emitido em 6 de outubro de 1997; e o Pedido Nº 60/055.237 e

mitido em 12 de agosto de 1997. 

Em uma modalidade, os anúncios da biblioteca são designados 

20 para temas; a história da utilização de um menu de tema na tela ou de guia 

de programa é gravada; e a história é analisada pelo microprocessador do 

EPG para decidir qual anúncio exibir. 

Por exemplo, um anúncio particular para automóveis pode ser 

designado para um tema de eventos de esporte. Em uma simples imple-

25 mentação este anúncio de automóvel seria selecionado para exibição, se os 

usuários do esporte particular selecionado do EPG como um tema mais fre

qüentemente do que qualquer outro tema durante um período de tempo 

prescrito. A FIG. 7 representa a exibição na tela para a tela de temas de ní

vel de topo; e a FIG. 8 representa a exibição na tela para a tela de temas de 

30 segundo nível. Uma seleção de temas poderia ser gravada quando um es

pectador realça um tema na FIG. 7, tal como "Esporte". A Seleção de um 

tema traz uma listagem de tela, por hora, canal, e título, dos programas que 
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são consistentes com o tema selecionado em uma tela de temas de segun

do nível, um exemplo da qual é mostrado na FIG. 8. A história da utilização 

poderia ser gravada em uma memória escrevendo por cima do dado mais 

antigo armazenado na memória. Se desejado, uma análise mais sofisticada 

5 poderia ser utilizada. Assim, a freqüência de seleção poderia ser pesada 

para favorecer as seleções mais recentes sobre as seleções mais antigas ou 

os temas poderiam ser combinados para determinar qual anúncio exibir. 

Em outra modalidade, os anúncios na biblioteca são designados 

para programas de televisão particulares ou para classes de programas de 

1 O televisão; a história da utilização da caixa de informações do EPG é grava

da, em termos de freqüência das visitas, do tempo gasto durante uma única 

visita, e/ou do tempo total para todas as visitas; as caixas de informações 

são correlacionadas com os programas de televisão, e os resultados são 

analisados para decidir qual anúncio exibir. Ao invés da caixa de informa-

15 ções, qualquer outra área da tela do EPG poderia ser monitorada em um 

modo similar para decidir qual anúncio exibir. Em cada caso, os anúncios na 

biblioteca são designados para os tipos os assuntos de informação exibidos 

na área monitorada de modo a direcionar melhor os anúncios para os inte

resses dos usuários. 

20 Em outra modalidade, os anúncios na biblioteca também são 

designados para os programas de televisão particulares ou as classes de 

programas de televisão em termo de canal e hora; o sintonizador é monito

rado; o canal e a hora são correlacionados com os programas de televisão, 

e os resultados são analisados para decidir qual anúncio exibir. Por exem-

25 pio, um anúncio de calçados atléticos de nome de marca com uma estrela 

popular do basquetebol poderia ser designado para os programas de bas

quetebol. O anúncio de calçado poderia ser selecionado para exibição se o 

espectador do EPG particular entrasse no EPG, enquanto vendo um jogo de 

basquetebol. 

30 Em outra modalidade, os anúncios na biblioteca também são 

designados para os programas de televisão particulares ou as classes de 

programas de televisão; a história dos programas de televisão que entraram 
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em uma "lista de gravação- visão" como mostrado na FIG. 6 é gravada; e 

os resultados são analisados para decidir qual anúncio exibir. 

A hora do evento monitorado também pode ser levada em conta 

de modo a distinguir entre os múltiplos usuários do mesmo EPG ou do re-

5 ceptor de televisão relativo. A suposição é que as pessoas que utilizam o 

EPG e vêem televisão em horas diferentes do dia tem interesses diferentes

as donas de casa podem utilizar o EPG mais na manhã, as crianças podem 

utilizá-lo no início nas tardes, e os homens que trabalham fora de casa po

dem utilizá-lo das tardes de domingo. 

1 O A história da utilização como descrita acima pode ser combinada 

com o modelo de "conteúdo de acesso" descrito no Pedido Nº 60/055.237 

para apontar adicionalmente os anúncios para os interesses do usuário. As

sim, se os usuários do EPG particular selecionarão as comédias como um 

tema mais freqüentemente do que qualquer outro tema durante um período 

15 de tempo prescrito, três anúncios podem ser disparados e a seleção final 

feita deles dependendo de qual tipo de programa o espectador estava vendo 

na televisão antes de mudar para o EPG na tela. 

Modalidades Ilustrativas 

As modalidades da invenção descritas aqui são somente consi-

20 deradas ser preferidas e/ou ilustrativas do conceito da invenção; o escopo 

da invenção é de não ser restrito a tais modalidades. Várias e numerosas 

outras disposições podem ser imaginadas por alguém conhecedor da técni

ca sem se afastar do espírito e do escopo desta invenção. Por exemplo, os 

formatos de exibição alternativos são possíveis. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Método para navegar por um guia de programa interativo de 

televisão na tela (1 O) que compreende as etapas: 

exibir uma lista de programas de televisão (22) verticalmente em 

5 uma primeira área de uma tela (1 O) de um monitor de exibição; 

caracterizado pelo fato de que compreende ainda as etapas 

de: 

exibir um anúncio em uma segunda área (14, 16) da tela (10) 

localizada horizontalmente adjacente à primeira área, em a etapa de exibir o 

1 O anúncio ainda compreende: 

criar uma informação de perfil de espectador; e 

personalizar o anúncio de acordo com as informações do perfil 

do espectador; 

mover um cursor (36) na tela verticalmente para realçar um dos 

15 programas de televisão na primeira área; e 

mover o cursor (36) horizontalmente da primeira área para a se

gunda área (14, 16) para realçar o anúncio. 

2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 

fato de que compreende ainda a etapa de ativar uma função com relação ao 

20 anúncio realçado. 

3. Método, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo 

fato de que a função é exibir sobre a tela (10) detalhes sobre o anúncio re

alçado. 

4. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo 

25 fato de que os detalhes são exibidos na segunda área (14, 16) ao invés do 

anúncio. 

5. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo 

fato de que os detalhes são exibidos em uma terceira área da tela (1 O) dife

rente das primeira e segunda áreas. 

30 6. Método, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo 

fato de que o anúncio promove um programa de televisão futuro e a função 

é armazenar a hora e o canal do programa de televisão futuro para uma gra-
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vação ou visão posterior. 

7. Método, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo 

fato de que a função é estabelecer uma ligação com um site de rede de In

ternet para a exibição de imagens fixas ou de vídeo sobre a tela (10) na se-

5 gunda área (14, 16) ao invés do anúncio. 

8. Método, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo 

fato de que a função é estabelecer uma ligação com um site de rede de In

ternet para a exibição de imagens fixas ou de vídeo em uma terceira área da 

tela (1 O) diferente da primeira e da segunda áreas. 

1 O 9. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 

fato de que um quadro de anúncio permanece em um local fixo da tela (1 0), 

enquanto um espectador rola através da lista de programas de televisão. 

1 O. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que as informações do perfil do espectador incluem informa-

15 ções selecionadas do grupo que consiste de interações do usuário com o 

guia de programas interativos, características de visão de televisão do es

pectador, interações do espectador com um dispositivo de controle remoto, e 

interações do espectador com uma rede de computador. 

11. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

20 pelo fato de que a personalização inclui sintonizar um canal de anúncios 

que carrega um anúncio fornecido para as preferências do espectador. 

25 

12. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que o anúncio é baseado em um canal de televisão que está 

sendo sintonizado antes de exibir o guia de programas interativos. 

13. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que o anúncio está associado com subconjuntos particulares 

de listagens de programas de televisão, e a exibição do anúncio varia base

ado no subconjunto de listagens de programas de televisão exibido na pri

meira área da tela (10). 

30 14. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que o anúncio é exibido por uma quantidade de tempo prede

terminada, e um anúncio diferente é exibido após a expiração da quantidade 
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de tempo predeterminada.a 

15. Método, de acordo com a reivindicação 14, caracterizado 

pelo fato de que o anúncio diferente não é exibido após a expiração da 

quantidade de tempo predeterminada se o anúncio estiver realçado. 

5 16. Método, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado 

pelo fato de que a função é estabelecer uma ligação para um site de rede 

de Internet para acessar informações adicionais sobre o anúncio realçado. 
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