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Abstract 
This paper presents the SMIL + XTemplate language. 
Exploiting the concept of templates, this language 
allows the definition of new semantics for SMIL 
compositions, besides its usual seq, par and excl 
elements. SMIL templates are specified using a specific 
XTemplate profile, which extends the original idea of 
the NCL XTemplate language. Bringing new facilities 
for template definitions, this new profile is used to 
further improve the NCL language. 
 
 
1. Introdução 

NCL 2.0 – Nested Context Language – [6] é uma 
linguagem declarativa modular para autoria de 
documentos hipermídia baseados no modelo conceitual 
NCM – Nested Context Model [7]. Dentre os módulos 
dessa linguagem, destacam-se XConnector e 
XTemplate. O módulo XConnector permite a definição 
de conectores hipermídia. Um conector hipermídia 
representa uma relação, especificando sua semântica, 
mas sem determinar quais nós participarão do 
relacionamento. Esses nós deverão ser especificados na 
criação de elos hipermídia que usarão o conector. O 
módulo XTemplate, foco principal deste trabalho, 
baseia-se no conceito de composições. 

Composições, em NCL, podem conter um conjunto 
de nós, que podem ser objetos de mídia ou outros nós de 
composição, recursivamente; e ainda elos relacionando 
esses nós. A semântica de uma composição é dada pelos 
relacionamentos definidos em seus elos e no 
aninhamento de suas composições filhas. Com o 
objetivo de se atribuir semânticas distintas às 
composições hipermídia, foi proposto o conceito de 
templates de composição [5]. Templates, em NCL, 
possibilitam a definição de configurações (um grafo 
composto representando relacionamentos entre nós) 
genéricas, que quando herdadas pelas composições que 
as utilizam, atribuem suas semânticas às composições. 

Como os módulos XTemplate e XConnector de NCL 
trazem novas facilidades não encontradas em outras 
linguagens hipermídia [6], um estudo vem sendo 
conduzido para estender o padrão SMIL [8], 
incorporando a ele essas novas facilidades. Dessa forma, 

pretende-se criar novos perfis para a linguagem SMIL: o 
perfil SMIL + XTemplate, que procura introduzir as 
diversas vantagens do uso de templates em SMIL; o 
perfil SMIL + XConnector, que irá incorporar o 
conceito de conectores (e a definição de elos a partir de 
referências a conectores) à linguagem SMIL; e o perfil 
X-SMIL, que combinará os perfis SMIL + XTemplate e 
SMIL + XConnector. Este trabalho descreve o primeiro 
passo para a definição do perfil X-SMIL, apresentando o 
perfil SMIL + XTemplate. 

Conceitualmente, templates podem especificar 
qualquer tipo de relacionamento entre os componentes 
de uma composição. Porém, na atual versão do módulo 
XTemplate de NCL, a definição de templates tem como 
ênfase os relacionamentos espaço-temporais definidos 
por conectores, impedindo, portanto, a utilização do 
módulo XTemplate sem o uso do módulo XConnector. 
Relacionamentos, no entanto, podem ser especificados 
sem o uso de conectores, como, por exemplo, os 
relacionamentos de inclusão definidos pelo aninhamento 
de composições [7]. A restrição atual impede, por 
exemplo, que o módulo XTemplate seja incorporado à 
SMIL isoladamente, como proposto no perfil SMIL + 
XTemplate, foco deste artigo. 

Retornando à generalidade do conceito introduzido 
por XTemplate, este artigo propõe a redefinição desse 
módulo de linguagem, para sua estruturação em perfis, 
dependentes das relações para as quais provêem suporte. 
Um desses perfis (SmilTemplate) é justamente o 
utilizado na definição de SMIL + XTemplate. 

Como o uso de templates é uma facilidade da 
linguagem de autoria SMIL + XTemplate, um 
documento nessa nova linguagem precisa ser processado 
antes de ser exibido. Essa tarefa é realizada pelo 
processador de templates SMIL, que gera um novo 
documento SMIL a partir da definição do documento 
original (SMIL + XTemplate) e das especificações dos 
templates utilizados. Esse processador também é 
descrito neste artigo. 

Como conseqüência da nova definição do módulo 
XTemplate (e de seus perfis), foi ainda possível 
incorporar novas facilidades em NCL, que também são 
apresentadas neste trabalho. Para dar suporte a essas 
novas facilidades, o processador de templates NCL [5] 



foi re-implementado, baseando-se no compilador de 
templates SMIL. 

Para apresentação e discussão desses conceitos, o 
artigo está estruturado como se segue. A Seção 2 realiza 
um breve resumo sobre templates de composição. A 
Seção 3 descreve o perfil XTemplate utilizado pela 
linguagem SMIL + XTemplate. Posteriormente, a Seção 
4 apresenta um exemplo de um documento em SMIL + 
XTemplate, juntamente com a descrição da 
implementação do processador de templates SMIL. A 
Seção 5 propõe uma extensão da linguagem XTemplate 
atualmente definida em NCL para refletir as propostas 
introduzidas neste artigo. Finalmente, a Seção 6 
apresenta as conclusões e os trabalhos futuros. 

 
2. Templates de Composição em NCL 

Templates de Composição Hipermídia definem 
estruturas hipermídia genéricas que podem ser herdadas 
por diferentes composições. A definição de templates na 
linguagem XTemplate de NCL possui duas partes [5]: 

1. vocabulário, que define tipos de componentes (e 
seus pontos de interface) e conectores presentes 
em uma composição; 

2. conjunto de restrições sobre elementos do 
vocabulário, conjunto de instâncias de 
componentes e conectores, e relacionamentos 
entre componentes. 

A Figura 1 apresenta, como exemplo, a definição de 
um template em NCL. Esse template especifica uma 
instância de um objeto imagem, chamada logotele 
(linha 12), que é do tipo de componente logo (linha 6), e 
duas instâncias de elos, neste texto nomeados L1 (linhas 
13-16) e P1 (linhas 17-20). A primeira instância é do 
tipo de conector L (linha 7), enquanto a segunda é do 
tipo de conector P (linha 8). O modo como são feitas as 
definições de instâncias de objetos e conectores será 
detalhado mais adiante. Os elos L1 e P1 representam 
relacionamentos entre um áudio (a ser especificado por 
uma composição que venha a utilizar esse template, 
como será visto) e a imagem logotele (especificada pelo 
próprio template), onde o início do áudio irá provocar o 
início da apresentação da imagem (elo L1), e o término 
do áudio irá causar o término da apresentação da 
imagem (elo P1). 

Como pode ser observado, o vocabulário (linhas 2-9) 
define tipos de componentes, através do elemento 
component. O tipo de componente song, do tipo de 
conteúdo (ctype) áudio, é definido nas linhas 3-5, e o 
tipo de componente logo, do tipo de conteúdo imagem, é 
definido na linha 6. Cada componente de um dado tipo 
pode conter pontos de interface, declarados através do 
elemento port (porta). No exemplo (linha 4), uma 

instância do tipo song pode possuir âncoras, do tipo 
track, marcando trechos de seu conteúdo. Conectores, 
por sua vez, são definidos através do elemento 
connector (linhas 7-8), e são usados no template para a 
criação de elos. Componentes, pontos de interface e 
conectores podem definir sua cardinalidade (através dos 
atributos minOccurs e maxOccurs), e são referenciados, 
na segunda parte do template, através de seus tipos 
(type). 

 

Figura 1 – Exemplo de um template no módulo 
XTemplate de NCL. 

Ainda na Figura 1, a segunda parte do template 
define suas restrições (linhas 10-21). Uma restrição 
(elemento constraint) pode se referir a componentes, 
conectores e pontos de interface. Note que elas são 
adicionais às restrições quanto à cardinalidade e ao tipo, 
definidas no vocabulário. Na linha 11, por exemplo, 
tem-se a restrição de que a composição somente pode 
conter componentes dos tipos song e logo. 

Restrições são definidas através do atributo select. 
Esse atributo contém uma expressão na linguagem 
XPath [10], que retorna um valor booleano. O atributo 
description pode ser utilizado para reportar uma 
mensagem de erro quando uma restrição não é satisfeita 
(ou seja, quando a expressão do atributo select retorna 
um valor falso). 

No conjunto de restrições de um template, também 
podem ser declaradas instâncias de componentes, 
através do elemento resource. Instâncias de 
componentes devem referenciar um tipo de componente 
(atributo type) já declarado no vocabulário  e a URI do 

1. <xtemplate id=”audio-with-subtitles”> 
2. <vocabulary> 
3.  <component type="song" ctype="audio" maxOccurs="1"> 
4.   <port type="track" maxOccurs="unbounded" /> 
5.  </component> 
6.  <component type="logo" ctype="img" maxOccurs="1" /> 
7.  <connector src="connector_base.xml#L" type="L" 

maxOccurs="unbounded" /> 
8.  <connector src="connector_base.xml#P" type ="P" 

maxOccurs="unbounded" /> 
9. </vocabulary> 
10. <constraints> 
11.  <constraint select="count(child::*[@type!='song'] | 

child::*[@type!='logo']) = (count(child::*)-count(child::linkBase))" 
description="All components must be songs or logos"/> 

12.  <resource src=” logo.jpg”  type=” logo”  label="logotele"/> 
13.  <link type="L"> 
14.   <bind role="source" select="child::*[@type='song']"/> 
15.   <bind role="target" select="child::*[@label='logotele']"/> 
16.  </link> 
17.  <link type="P"> 
18.   <bind role="source" select="child::*[@ type='song']"/> 
19.   <bind role="target" select="child::*[@label='logotele']"/> 
20.  </link> 
21. </constraints> 
22. </xtemplate> 



conteúdo (atributo src), além de especificar uma 
identificação para a instância (atributo label). A linha 
12 exemplifica uma instância do tipo de componente 
logo, com sua identificação definida como logotele e a 
URI de seu conteúdo especificada como "logo.jpg". 

Instâncias de conectores (elos), fornecendo a 
semântica de um template de composição, também são 
definidas na segunda parte do template. Para a definição 
de elos (elementos link), devem ser referenciados os 
tipos de componentes e conectores declarados no 
vocabulário, ou instâncias de componentes declaradas 
nas restrições do template. Como os elos são criados a 
partir de referências a conectores [6], os elementos link 
possuem elementos filhos do tipo bind, que relacionam 
os papéis do conector a componentes do template. Esses 
componentes são selecionados a partir de uma expressão 
XPath, no atributo select do elemento bind. Conforme 
comentado anteriormente, no exemplo são definidos 
dois elos, nas linha 13-16 e 17-20. O primeiro elo (L1) 
faz referência ao conector do tipo L, enquanto o segundo 
(P1) referencia o conector do tipo P. O conjunto de 
binds dos dois elos relaciona o papel source de cada 
conector com a instância do tipo de componente song (a 
ser declarada pela composição que herdará do template, 
como será visto a seguir), e o papel target de cada 
conector com a imagem instanciada pelo próprio 
template (logotele). 

É importante ressaltar que, na especificação dos 
relacionamentos do template, pode-se utilizar instruções 
para declaração de variáveis (variable), instruções para 
realizar repetição (for-each) e ainda funções XPath 
adicionadas pela linguagem XSLT [11], como por 
exemplo current. 

Observe agora a Figura 2. Ela ilustra as visões 
estrutural e temporal de uma composição hipermídia. 
Essa composição pode ser definida pela especificação de 
todos os seus nós componentes e os elos que os 
relacionam. Alternativamente e de uma forma bem mais 
simples, a composição pode ser especificada apenas 
contendo o nó de áudio e fazendo referência ao template 
definido na Figura 1, de onde herdará o restante de sua 
especificação (a imagem logo e os elos de 
sincronização). 

Cabe comentar que, no exemplo, o logo foi definido 
como um recurso do próprio template para ilustrar essa 
facilidade da linguagem. Evidentemente, o template 
ilustrado na Figura 1 pode ser facilmente modificado 
para que tanto o áudio como o logo sejam definidos 
pelas composições que o referenciem, sendo apenas os 
elos de sincronização especificados pelo próprio 
template. 

Embora o exemplo seja bastante simples, deve- se 
notar a possibilidade de reuso do template. Ele poderia, 

por exemplo, ser reutilizado por diversas composições 
que necessitem sincronizar áudios de uma gravadora 
com sua logomarca. 

 

Figura 2 – Visão temporal e estrutural de uma 
composição NCL. 

Templates em NCL podem ser usados para definir 
composições com semânticas idênticas aos elementos 
par e seq encontrados na linguagem SMIL. Quando 
utilizados em um documento NCL, basta a uma 
composição definir seus nós componentes e referenciar o 
template correspondente, cuja semântica de paralelismo 
ou seqüencialidade deseja-se herdar. De forma idêntica 
à SMIL, a composição NCL que referencia um template 
traz embutida sua semântica de relacionamentos. A 
vantagem do uso de templates é que a linguagem que os 
utiliza não é obrigada a ficar restrita apenas a 
relacionamentos pré-definidos. 
 

3. Perfil XTemplate de SMIL 

Conforme mencionado na Seção 1, este artigo propõe 
a criação de perfis para a linguagem (ou módulo) 
XTemplate, dependendo dos relacionamentos entre os 
nós de uma composição. Dessa forma, a linguagem 
XTemplate de NCL, apresentada na seção anterior, 
passa a ser considerada apenas um perfil da linguagem 
XTemplate, de agora em diante denominado perfil 
ConnectorTemplate, onde os relacionamentos são 
aqueles representados por conectores. 

O perfil ConnectorTemplate poderia ser utilizado na 
linguagem SMIL + XTemplate, mas isso traria uma 
complicação desnecessária no processamento de 
templates: cada relacionamento definido por um elo 
(referenciando um conector) no template deveria se 
refletir em composições e/ou elos SMIL (na realidade, 
relações entre eventos de elementos SMIL). 

De fato, a forma mais simples de se introduzir o 
conceito de XTemplate à SMIL é definir um perfil 
possibilitando relações de inclusão recursivas. Isto é, o 
template define uma configuração de nós de composição 
SMIL (par, seq, excl, switch) aninhados, como ilustrado 
na Figura 3. À composição que se refere ao template, 
basta especificar os nós que contém (recursivamente); 

audio

Visão Temporal

L1 P1

logo

Visão Estrutural

audio
L1

P1

logo
audio

Visão Temporal

L1 P1

logo

Visão Estrutural

audio
L1

P1

logo

 



esses nós seriam incluídos nas composições apropriadas, 
quando o template fosse processado, como também 
ilustra a Figura 3. 
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Figura 3 – Template com relacionamento de inclusão. 

Seguindo a consideração do parágrafo anterior, esta 
seção apresenta o perfil SmilTemplate, onde os 
relacionamentos entre os nós são os de inclusão. Esse 
será o perfil utilizado pela linguagem SMIL + 
XTemplate, também proposta neste artigo. 

Os elementos (com seus atributos e conteúdos) do 
perfil SmilTemplate estão listados na Tabela 1. Na 
especificação dos elementos, os símbolos possuem os 
seguintes significados: (?) opcional, (|) ou, (* ) zero ou 
mais ocorrências, (+) uma ou mais ocorrências. 

Tabela 1. Especificação do per fil SmilTemplate. 

Elemento Atributos Conteúdo 
 xtemplate   (vocabulary, 

constraints?) 
 vocabulary   component+ 
 component  type, ctype, 

maxOccurs, 
minOccurs 

 (port | 
component)*  

 port  label, 
maxOccurs, 
minOccurs 

 

 constraints   (constraint | 
resource | 
XSLT)*  

 constraint  select, 
description 

 

 resource  src, type, label  resource*  
 
Assim como no perfil ConnectorTemplate (seção 

anterior), um arquivo XML especificando um 
SmilTemplate deve declarar um elemento raiz chamado 
xtemplate. A especificação do template também possui 
duas partes, representadas pelos elementos filhos de 
xtemplate: vocabulary e constraints. 

Ao contrário de ConnectorTemplate, onde elementos 
component somente podem conter filhos do tipo port, 
em SmilTemplate, elementos component podem conter, 
além de pontos de interface (elemento port), outros 
elementos do tipo component, ou seja, existe a 
possibilidade de definição de componentes compostos 

(relação de inclusão). Como conseqüência, elementos 
resource podem possuir elementos resource como 
filhos. Como anteriormente mencionado, basta à 
composição que herda a configuração especificada pelo 
template, definir os nós que serão incluídos em algum 
aninhamento, após o template ser processado, como 
indica a Figura 4. 

SmilTemplate também permite a inclusão de 
atributos nos elementos de uma composição. Uma das 
conseqüências dessa nova funcionalidade é a 
possibilidade de especificação de elos SMIL, uma vez 
que esses elos podem ser definidos através de atributos 
(referência a eventos, como por exemplo, begin e end). 

Finalmente, assim como ConnectorTemplate, o perfil 
SmilTemplate permite o uso de XSLT para a 
especificação de suas restrições. 

 

Figura 4 – Visão estrutural de uma composição antes 
e após o processamento de template. 

As principais funcionalidades propostas pelo perfil 
SmilTemplate serão analisadas a partir de um exemplo 
de template: audioComLegendasEnPt. Esse template 
define uma semântica para composições par em SMIL 
que contenham um áudio e pares de legendas (do tipo 
texto) para cada trecho do áudio, sendo uma legenda em 
português e outra em inglês. Quando uma composição, 
como a exemplificada à esquerda da Figura 4, referencia 
esse template, ela herda as definições da configuração. 
Seus pares de legendas são agrupados em elementos do 
tipo switch, e esses switches são sincronizados com as 
faixas do áudio. Esse sincronismo é obtido incluindo os 
switches em um container seq, e relacionando o término 
da apresentação de cada switch (ou seja, de suas 
legendas internas) com o término do trecho de áudio 
correspondente. Além disso, uma imagem (logo) é 
adicionada à composição, sendo exibida em paralelo 
com o áudio, devido à semântica da composição par em 
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SMIL. A Figura 4 ilustra também a visão estrutural da 
composição após o processamento do template 
audioComLegendasEnPt. A visão temporal da mesma 
composição, após seu processamento, é apresentada na 
Figura 5. Um exemplo de uma composição par em 
SMIL referenciando o template 
audioComLegendasEnPt (Figura 8), assim como o 
mecanismo de processamentos dos templates e geração 
das composições processadas, serão discutidos na 
próxima seção. 

 

 
Figura 5 - Visão temporal de uma composição após o 

processamento do template da Figura 4. 

A especificação do template audioComLegendasEnPt 
pode ser visto na Figura 6. Em primeiro lugar, como 
pode ser verificado nas linhas 7 a 12 da figura, existe a 
declaração de um componente composto. Esse 
componente é do tipo seq, podendo possuir uma 
quantidade ilimitada de componentes do tipo switch, 
sendo que cada switch possui, exatamente, dois 
componentes: um do tipo subtitleEn e outro do tipo 
subtitlePt. Esse aninhamento de componentes é uma 
nova facilidade incorporada pelo perfil SmilTemplate. A 
definição de componentes compostos no vocabulário do 
template permite que, além de restrições sobre 
cardinalidade e tipo (já oferecidas pelo perfil 
ConnectorTemplate, como discutido na Seção 2), sejam 
especificadas restrições sobre o aninhamento de 
componentes. No exemplo, foi especificado o tipo dos 
componentes que podem estar contidos nos 
componentes de tipo seq e switch. 

 
1.  <xt empl at e i d=" "  . . . > 
2.  <vocabul ar y> 
3.   <component  t ype=" audi o"  ct ype=" audi o"  

maxOccur s=" 1"  mi nOccur s=" 1" >   
4.    <por t  t ype=" t r ack"  maxOccur s=" unbounded"  / >          
5.   </ component > 
6.   <component  t ype=" l ogo"  ct ype=" i mg"  maxOccur s=" 1"  

/ > 
7.   <component  t ype=" seq"  ct ype=" seq" > 
8.    <component  t ype=" swi t ch"  ct ype=" swi t ch" > 
9.     <component  t ype=" subt i t l eEn"  maxOccur s=" 1"  

mi nOccur s=" 1"  / > 
10.     <component  t ype=" subt i t l ePt "  maxOccur s=" 1"  

mi nOccur s=" 1"  / > 
11.    </ component > 
12.   </ component > 
13.  </ vocabul ar y>                                     
14.  <const r ai nt s> 
15.   <const r ai nt  sel ect =" count ( / / * [ @t ype=' t r ack' ] )  = 

count ( / / * [ @t ype=' subt i t l eEn' ] ) "  descr i pt i on=" The 
number  of  t r acks must  be equal  t o t he number  of  
subt i t l eEn" / > 

16.   <const r ai nt  sel ect =" count ( / / * [ @t ype=' t r ack' ] )  = 
count ( / / * [ @t ype=' subt i t l ePt ' ] ) "  descr i pt i on=" The 
number  of  t r acks must  be equal  t o t he number  of  
subt i t l ePt " / > 

17.   <r esour ce sr c=" l ogoTel e. j pg"  t ype=" l ogo"  
l abel =" l ogoTel e"  / >                                 

18.   <xsl : t empl at e mat ch=" / * / * / * " > 
19.    <xsl : appl y- t empl at es/ > 
20.   </ xsl : t empl at e> 
21.   <xsl : f or - each sel ect =" / * / * / * "  > 
22.    <xsl : i f  t est =" not ( . / @t ype =' subt i t l eEn' )  and 

not ( . / @t ype =' subt i t l ePt ' ) " > 
23.     <xsl : copy> 
24.      <xsl : f or - each sel ect =" t ext ( ) | @* " > 
25.       <xsl : copy/ > 
26.      </ xsl : f or - each> 
27.      <xsl : appl y- t empl at es/ > 
28.     </ xsl : copy> 
29.    </ xsl : i f > 
30.   </ xsl : f or - each>                                  
31.   <xsl : t empl at e name=" pt Swi t chEl ement " > 
32.    <xsl : par am name=" i " ></ xsl : par am> 
33.    <xsl : f or - each sel ect =" / * / * / chi l d: : * [ @ t ype 

=' subt i t l ePt ' ] [ $i ] "  > 
34.     <xsl : copy> 
35.      <xsl : f or - each sel ect =" t ext ( ) | @* " > 
36.       <xsl : copy/ > 
37.      </ xsl : f or - each> 
38.      <xsl : at t r i but e name = " syst emLanguage" >pt -

br </ xsl : at t r i but e> 
39.      <xsl : at t r i but e name=" end" > 
40.        <xsl : val ue- of  sel ect =" / / * / chi l d: : * [ @ t ype 

=' audi o' ] / chi l d: : * [ @ t ype =' t r ack' ] [ $i ] / @i d" / >. end 
41.      </ xsl : at t r i but e> 
42.      <xsl : appl y- t empl at es/ > 
43.     </ xsl : copy> 
44.    </ xsl : f or - each>   
45.   </ xsl : t empl at e>                                  
46.   <r esour ce t ype=" seq"  > 
47.    <xsl : f or - each sel ect =" chi l d: : * [ @ t ype 

=' subt i t l eEn' ] "  > 
48.     <xsl : var i abl e name=" i "  sel ect =" posi t i on( ) " / > 
49.     <r esour ce t ype=" swi t ch" > 
50.     <xsl : at t r i but e name=" i d" >swi t ch<xsl : val ue- of  

sel ect =" $i " / ></ xsl : at t r i but e>  
51.     <xsl : copy> 
52.      <xsl : f or - each sel ect =" t ext ( ) | @* " > 
53.       <xsl : copy/ > 
54.      </ xsl : f or - each> 
55.      <xsl : at t r i but e name = " syst emLanguage" >en-

us</ xsl : at t r i but e> 
56.      <xsl : at t r i but e name=" end" > 
57.       <xsl : val ue- of  sel ect =" / / * / chi l d: : * [ @ t ype 

=' audi o' ] / chi l d: : * [ @ t ype =' t r ack' ] [ $i ] / @i d" / >. end 
58.       </ xsl : at t r i but e> 
59.       <xsl : appl y- t empl at es/ > 
60.      </ xsl : copy> 
61.      <xsl : cal l - t empl at e name=" pt Swi t chEl ement " > 
62.       <xsl : wi t h- par am name=" i "  sel ect =" $i "  / >    
63.      </ xsl : cal l - t empl at e> 
64.     </ r esour ce> 
65.    </ xsl : f or - each> 
66.   </ r esour ce> 
67.  </ const r ai nt s> 
68.  </ xt empl at e> 

 

Figura 6 – Especificação do template 
audioComLegendasEnPt em XTemplate de SMIL. 
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As linhas 15 e 16 definem duas restrições adicionais 
às restrições definidas no vocabulário: o número de 
componentes do tipo subtitleEn e do tipo subtitlePt 
devem ser iguais ao número de pontos de interface do 
tipo track. A linha 17 define uma instância do 
componente logo, sendo seu identificador (label) 
logoTele. 

As linhas 18 a 30 do template demonstram uma outra 
facilidade do novo perfil SmilTemplate: os elementos do 
tipo subtitleEn e subtitlePt são definidos como conteúdo 
de outros componentes (através de transformadas 
XSLT), enquanto os elementos de outros tipos 
permanecem como conteúdo da composição que 
referencia o template. 

O código das linhas 31 a 45 será compreendido mais 
adiante. As linhas 46 a 66 definem a criação de um 
elemento seq. O elemento seq é declarado como um 
recurso (referenciando o tipo de componente seq do 
vocabulário) e tem como conteúdo elementos do tipo 
switch. Mais especificamente, as linhas 47 a 65 definem 
uma iteração para definição dos switches que compõem 
o elemento seq. Os switches são definidos entre as 
linhas 49 e 64, referenciando o tipo de componente 
switch do vocabulário. 

O valor do atributo id de cada switch é definido na 
linha 50. Nas linhas 51 a 63 é definido o conteúdo de 
cada elemento switch através de uma iteração pelos 
elementos do tipo texto definidos na composição. 
Primeiramente, define-se o elemento subtitleEn 
referente ao passo i da iteração como conteúdo do switch 
i (linhas 51 a 60). Em seguida, o mesmo ocorre para o 
elemento subtitlePt, através de uma chamada (linhas 61 
a 63) ao xsl:template [11] templatePtSwitchElement, 
definido nas linhas 31 a 45. 

As linhas 55 e 38 definem, respectivamente, o 
atributo systemLanguage para os elementos com tipo 
subtitleEn e subtitlePt como sendo en-us (inglês 
americano) e pt-br (português brasileiro), ou seja, a 
escolha entre as alternativas para os componentes 
(textos) do switch deve ser baseada no idioma do 
usuário. As linhas 56 a 58 e 39 a 41 especificam a 
sincronização das legendas com as faixas de áudio. Para 
isso, é incluído um atributo end nos elementos de texto 
representando legendas. Esse atributo determina que 
cada legenda termine juntamente com a í-ésima faixa de 
áudio. O início da legenda seguinte é obtido pela 
semântica do elemento seq, que contém todas as 
legendas. Note que a inclusão de atributos em 
elementos, como os atributos systemLanguage e end, são 
também novas funcionalidades introduzidas pelo perfil 
SmilTemplate. 

 
 

4. Processador de Templates SMIL 

Para que documentos SMIL possam utilizar 
templates, o perfil SMIL + XTemplate adiciona novos 
atributos à linguagem SMIL. O atributo xtemplate, que 
contém uma URI referenciando uma especificação de 
template no perfil SmilTemplate, foi adicionado às 
composições SMIL (ou contêineres SMIL): par, seq, 
excl e switch. O atributo type, que define uma referência 
a um tipo de componente declarado no vocabulário do 
template, foi adicionado a elementos que podem estar 
contidos em qualquer composição SMIL (como 
elementos de mídia) e ao elemento area. 

Para que a semântica de templates pudesse ser 
atribuída a composições, foi implementado um 
processador de templates SMIL. O processador espera as 
seguintes entradas: um elemento representando a 
composição SMIL + XTemplate e o documento 
SmilTemplate com a especificação do template 
referenciado pela composição. A Figura 7 ilustra 
graficamente o processador. 
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Figura 7 – Processador de Templates SMIL. 

O processador de templates, inicialmente, gera uma 
cópia da composição original. Em seguida, instâncias de 
componentes (recursos) definidas no template através do 
elemento resource são adicionadas à cópia. Somente 
recursos definidos sem o uso de transformadas XSLT 
são adicionados nesse passo (no exemplo da Figura 6, o 
recurso logoTele). Em seguida, uma transformada 
XSLT (Template XSLT) é gerada a partir dos recursos 
definidos através de XSLT. Essa transformada é 
aplicada à cópia da composição, através de um 
processador XSLT [2]. Finalmente, uma segunda 
transformada é aplicada à composição: constraint XSLT. 
Essa transformada verifica as restrições definidas pelo 
template. 

Como exemplo, a Figura 8 ilustra uma composição 
par que referencia o template audioComLegendasEnPt 
(definido na Figura 6) através do atributo xtemplate. Os 
tipos de seus elementos filho são declarados através do 
atributo type. Quando o documento da Figura 8 é 
processado, o resultado é a composição par da Figura 9. 
As composições geradas pelo processador de templates 



SMIL são sempre composições válidas no perfil SMIL 
2.0, como era de se esperar. 

 
<par id="coisaPele" 
xtemplate="audioComLegendasEnPt.xml"> 
 <audio type="audio" region="r0" id="samba" 
src="coisadepele.wav"> 
  <area id="part1" type ="track" begin="8.4s" 
end="18s"/> 
  <area id="part2" type ="track" begin="18.5s" 
end="28s"/> 
  <area id="part3" type ="track" begin="29s" 
end="39s"/> 
 </audio> 
 <text type ="subtitleEn" region="r1" id="lyrics-
part1a" src="versos01en.html"/> 
 <text type ="subtitlePt" region="r1" id="lyrics-
part1b" src="versos01pt.html"/> 
 <text type ="subtitleEn" region="r1" id="lyrics-
part2a" src="versos02en.html"/> 
 <text type ="subtitlePt" region="r1" id="lyrics-
part2b" src="versos02pt.html"/> 
 <text type ="subtitleEn" region="r1" id="lyrics-
part3a" src="versos03en.html"/> 
 <text type ="subtitlePt" region="r1" id="lyrics-
part3b" src="versos03pt.html"/> 
</par> 

Figura 8 – Composição par utilizando um Template 
em SMIL. 

 
<par> 
 <img id="logoResource0" src="logoTele.jpg"/> 
 <audio region="r0" id="samba" src="coisadepele.wav"> 
  <area begin="8.4s" end="18s" id="part1"/> 
  <area begin="18.5s" end="28s" id="part2"/> 
  <area begin="29s" end="39s" id="part3"/> 
 </audio> 
 <seq> 
  <switch id="switch1"> 
   <text region="r1" end="part1.end" id="lyrics-
part1a" src="versos01en.html" systemLanguage="en-
us"/> 
   <text region="r1" end="part1.end" id="lyrics-
part1b" src="versos01pt.html" systemLanguage="pt-
br"/> 
  </switch> 
  <switch id="switch2"> 
   <text region="r1" end="part2.end" id="lyrics-
part2a" src="versos02en.html" systemLanguage="en-
us"/> 
   <text region="r1" end="part2.end" id="lyrics-
part2b" src="versos02pt.html" systemLanguage="pt-
br"/> 
  </switch> 
  <switch id="switch3"> 
   <text region="r1" end="part3.end" id="lyrics-
part3a" src="versos03en.html" systemLanguage="en-
us"/> 
   <text region="r1" end="part3.end" id="lyrics-
part3b" src="versos03pt.html" systemLanguage="pt-
br"/> 
  </switch> 
 </seq> 
</par> 

Figura 9 – Resultado do processamento de template 
em uma composição par em SMIL. 

 
5. Extensão ao perfil XTemplate de NCL 

A especificação do perfil SmilTemplate, voltado 
particularmente para a linguagem SMIL, torna possível 
estender o perfil ConnectorTemplate inicialmente 

especificado para a linguagem NCL. O novo perfil 
XTemplate de NCL incorpora as facilidades 
introduzidas para definição de templates descritas nas 
Seções 3 e 4. Os elementos (com seus atributos e 
conteúdos) desse novo perfil estão listados na Tabela 2. 

Em primeiro lugar, no vocabulário de um template 
NCL, passa a ser possível a definição de componentes 
compostos, como em SmilTemplate. Em decorrência, 
nas restrições do template, recursos compostos 
(instâncias de tipos compostos definidos no vocabulário) 
também podem ser definidos. 

A segunda facilidade é a possibilidade de definir 
relacionamentos de inclusão, assim como em 
SmilTemplate. Dessa forma, em um template NCL, 
passa a existir a possibilidade de definição de 
relacionamentos de inclusão e de relacionamentos 
através de elos. Para uma melhor estruturação, a 
definição de relacionamentos através de elos é agrupada 
em bases de elos, ou seja, elementos do tipo link são 
definidos como conteúdo de elementos do tipo linkBase. 

 

Tabela 2. Especificação do per fil XTemplate de NCL 

Elemento Atributos Conteúdo 
 xtemplate  (vocabulary, 

constraints?) 
 vocabulary  component+ 
 component type, ctype, 

maxOccurs, 
minOccurs 

(port | 
component)*  

 port type, maxOccurs, 
minOccurs 

 

 constraints  (constraint | 
resource | 
linkBase | 
XSLT)*  

 constraint select, description  
 resource src, type, label Resource 
 linkBase id (link | XSLT)*  
 link type bind*  
 bind role, select  

 
6. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Este artigo apresentou a linguagem SMIL + 
XTemplate. Templates são especificados através do 
perfil SmilTemplate e podem ser reusados por diferentes 
composições (contêineres SMIL). Além do reuso, 
templates facilitam o processo de autoria de 
documentos, já que composições aninhadas SMIL 
podem ser definidas herdando das configurações 
especificadas pelos templates. 



O processador de templates SMIL permitiu validar os 
conceitos apresentados, através da transformação de um 
documento SMIL + XTemplate em um documento 
SMIL. 

O exemplo da Seção 3 descreveu as novas facilidades 
trazidas pelo perfil SmilTemplate. Os elementos switch 
e seq, criados pelo template, e sua declaração no 
vocabulário, demonstram como elementos compostos 
podem, agora, ser especificados em templates. A 
definição das legendas (componentes do tipo texto) 
declaradas por uma composição como conteúdo dos 
elementos switch mostram como podem ser definidos 
relacionamentos de inclusão entre componentes. 
Finalmente, a inclusão de atributos em elementos 
permite um grande poder de expressão para os templates 
em SMIL, como exemplificado pelo atributo de teste 
systemLanguage e pelo atributo end (que permite 
especificar elos SMIL). Todas essas novas facilidades 
foram aproveitadas por NCL, através da definição do 
novo perfil XTemplate de NCL. 

A definição da linguagem SMIL + XTemplate 
constitui o primeiro passo para a definição do perfil X-
SMIL, como apresentado na introdução. A inclusão do 
módulo XConnector em SMIL, considerada o próximo 
passo do trabalho, irá permitir a definição de elos em 
SMIL reutilizando as relações especificadas por 
conectores (conectores podem ser entendidos como 
templates para elos). Como as relações que podem ser 
especificadas por conectores são mais expressivas que as 
relações permitidas em documentos SMIL, a definição 
do perfil X-SMIL aumentará a expressividade da 
linguagem SMIL. 

Como o conceito de templates de composição não é 
restrito à hipermídia, perfis XTemplate podem ser 
definidos para outras linguagens de autoria, como 
linguagens de workflow [9]. Acredita-se que padrões de 
workflow [1] possam ser especificados através de 
templates e reutilizados no processo de autoria de 
documentos nessas linguagens. 

Outro trabalho em andamento constitui a definição 
de templates que utilizam outros templates. Ou seja, 
composições definidas como recursos em templates 
poderão referenciar outros templates. Dessa forma, a 
autoria em XTemplate será facilitada através do reuso 
de templates já definidos. O processador de templates 
deverá então ser modificado. A princípio, após o 
processamento de cada template, deve-se analisar a 
composição gerada para verificar se algum componente 
nela contido referencia um template. Se houver, deve-se 

processar novamente o template nesses componentes, e 
assim sucessivamente. Para garantir que esse algoritmo 
seja correto, templates não podem, direta ou 
indiretamente, se auto referenciar. 

Com o padrão MPEG-4 [4], novas linguagens 
declarativas XML para especificação de documentos 
hipermídia (ou cenas) foram definidas: XMT-A e XMT-
O [3]. Por ser próxima do modelo de execução e 
detalhista na modelagem das cenas, XMT-A é uma 
linguagem de difícil autoria, o que levou à definição de 
uma linguagem de mais alto nível, denominada XMT-
O. Essa linguagem é baseada em SMIL e procura 
abstrair parte da complexidade de XMT-A. Outro 
trabalho, também em andamento, é a definição de um 
perfil XTemplate para XMT-O, o que deve ser facilitado 
pelo fato de XMT-O ser baseada em SMIL. 
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