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RESUMO 

A manipulação de variáveis em linguagens declarativas focadas 
na descrição de relacionamentos temporais entre objetos de 
mídia é bastante desejável, pois deixa o uso de recursos 
imperativos apenas para casos de extrema necessidade 
computacional algorítmica. O uso de linguagens declarativas 
tem como vantagem sua simplicidade e alto nível de abstração, 
usualmente requerendo pouco conhecimento de programação 
para autoria de uma aplicação. Mais importante do que isso, 
linguagens declarativas possuem, em geral, uma grande 
portabilidade e permitem um controle automático do fluxo 
temporal de execução de uma aplicação, sem exigir 
conhecimento desse controle por parte do autor. Este artigo 
discute e propõe uma alternativa para o tratamento de variáveis 
em linguagens declarativas para sincronização temporal de 
mídias, solução que foi adotada pela linguagem declarativa NCL 
do middleware do Sistema Brasileiro de TV Digital. 

ABSTRACT  

State variable handling in declarative languages used to specify 
time-based multimedia presentations is a topic of increasing 
interest, since it reserves the imperative approach use only for 
those applications that require an intensive algorithmic 
computation. The use of declarative languages has the advantage 
of its simplicity and its high-level abstraction, usually requiring 
few or no programming skill. Moreover, in general, declarative 
languages have good portability and allow automatic control of 
application execution temporal flows, without author awareness. 
This paper discusses and proposes an alternative approach for 
variable handling in declarative languages used for temporal 
synchronization among media objects. The solution was adopted 
by the NCL declarative language of the Brazilian Digital TV 
System. 

Categories and Subject Descriptors 
I.7.2 [Document Preparation]: Markup languages, Languages 
and systems, Hypertext/hypermedia. 
D.3.4 [Processors]: Code generation, Compilers, Parsing, 
Translator writing systems and compiler generation. 

General Terms 
Standardization, Languages. 

Keywords 
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1. INTRODUÇÃO 
Diferente das linguagens imperativas, uma linguagem 
declarativa enfatiza a descrição das propriedades da solução 
desejada, ao invés da sua decomposição em uma implementação 
algorítmica. Linguagens declarativas são mais intuitivas (de 
mais alto nível) e, por isso, muitas vezes não exigem um perito 
programador. Contudo, as linguagens declarativas usualmente 
têm de ser definidas com um foco específico. Chamamos de 
linguagens declarativas baseadas no tempo, àquelas cujo foco é 
a especificação do relacionamento temporal entre os vários 
objetos que compõem um programa. 

Como exemplos de linguagens declarativas XML (aplicações 
XML) com o foco na especificação temporal podem ser citadas 
as linguagens BIFS-XMT-O (Binary Format For Scenes of 
eXtensible MPEG-4 Textual) [1], SMIL (Synchronized 
Multimedia Integration Lanaguage) [2] e NCL (Nested Context 
Language) [3], essa última a linguagem declarativa padrão do 
Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre. Nessas linguagens, 
os objetos alvos da sincronização temporal usualmente contêm 
vídeo, áudios, imagens, textos etc., a serem sincronamente 
apresentados, sendo, por isso, genericamente denominados 
objetos de mídia e tais linguagens denominadas linguagens de 
apresentação multimídia. 

Em linguagens de apresentação multimídia, além das usuais 
variáveis locais a cada objeto, e globais ao contexto de exibição, 
a informação de estado de uma apresentação deve também poder 
ser manipulada. 

Variáveis locais podem, por exemplo, determinar uma região de 
apresentação de um objeto (topo, base, esquerda, direita, largura 
e altura), o estado de apresentação do objeto (apresentando, 

 

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for 
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are 
not made or distributed for profit or commercial advantage and that 
copies bear this notice and the full citation on the first page. To copy 
otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, 
requires prior specific permission and/or a fee. 
WebMedia’07, October 21–24, 2007, Gramado, RS, Brazil. 
Copyright 2007   $5.00. 
 



pausado etc.), ou qualquer outra variável externa definida pelo 
usuário programador, a partir desse ponto também chamado de 
autor do programa. 

Variáveis globais podem estar associadas ao sistema de exibição 
(plataforma), como a banda passante disponível no canal de 
comunicação, o tamanho da tela de exibição em um dispositivo, 
a hora local, e outras informações de contexto; ou ao usuário 
que assiste ao programa, como sua língua de preferência, seu 
nome, seus direitos (DRM), variáveis para controle de execução 
etc. Variáveis globais podem ser persistentes, ou seja, ter seus 
valores mantidos ao término de uma execução do programa 
declarativo, ou podem ser não persistentes. Elas podem também 
ter um escopo definido, ou não. Por exemplo, em um ambiente 
de TV digital, é conveniente que algumas variáveis globais só 
sejam accessíveis aos programas carregados a partir de um 
mesmo canal de freqüência. 

Informações sobre o estado de uma apresentação representam as 
condições correntes de cada nó em um grafo temporal 
representando toda a execução de um programa. Tal grafo 
temporal deve não só representar todos os eventos previsíveis de 
uma apresentação, como, por exemplo, o instante de fim de um 
objeto de mídia cujo início e duração são conhecidos, como 
também eventos imprevisíveis, como, por exemplo, a interação 
de um usuário durante uma exibição multimídia. 

Algumas linguagens declarativas para apresentação multimídia, 
como as três citadas anteriormente, permitem que o fluxo 
(curso), o conteúdo, e a forma de uma apresentação de uma 
aplicação sejam determinados pela consulta a valores de 
variáveis globais. Contudo, um maior controle da apresentação 
exige uma manipulação mais abrangente dos valores de tais 
variáveis. Por exemplo, para fechar uma apresentação 
multimídia e depois retomar a apresentação do mesmo ponto de 
onde se parou, fato comum na assistência de programas de TV, é 
necessário que se possa armazenar e recuperar o estado de uma 
apresentação, ou seja, a condição corrente de seu grafo 
temporal. Mais ainda, a fim de que a apresentação de um 
conteúdo possa afetar a exibição de um outro, é necessário que 
variáveis locais e globais possam ser não apenas consultadas, 
mas também alteradas pela execução do programa declarativo. 

A manipulação mais abrangente de variáveis em linguagens 
declarativas tem sido possível, quando possível, unicamente 
através de objetos de mídia contendo algum código imperativo 
em linguagem interpretada, também chamada de linguagem de 
script (scripting language). Em SMIL, em sua versão 2.1 
corrente, não é possível a manipulação de variáveis através de 
código imperativo, variáveis podem apenas ter seus valores 
testados contra valores absolutos, tendo como resultado o valor 
falso ou verdadeiro. Em XHTML, como outro exemplo, com 
exceção a variáveis de formatação, que podem ser manipuladas 
através de folhas de estilo CSS [4], qualquer outra manipulação 
de variáveis deve ser feita via scripts [5]. 

Linguagens imperativas, como as linguagesn de script, fornecem 
uma grande expressividade na manipulação de variáveis, ao 
custo de normalmente requerer programadores peritos para a 
construção de programas; a perda, muitas vezes, da 
portabilidade; e, amiúde, a maior dificuldade no controle de 
execução do grafo temporal, que passa a ser responsabilidade do 
programador. A perda do controle da execução pode ocasionar a 

perda da consistência temporal de uma apresentação, um 
problema de difícil tratamento em apresentações dinâmicas. Para 
evitar esse último caso, a manipulação por scripts muitas vezes 
tem como limite a possibilidade de qualquer alteração no grafo 
temporal, como veremos na Seção 6. 

A manipulação de variáveis através da própria linguagem 
declarativa tem como vantagens: o alto nível de abstração dessas 
linguagens, o que torna uma especificação muito mais próxima 
da intenção do usuário autor do programa; sua maior 
portabilidade; e uma facilidade maior para transformações dos 
programas1. A principal desvantagem, no entanto, está na 
dificuldade, ou mesmo inabilidade, de prover um modelo 
sucinto para descrever interações complexas específicas de uma 
aplicação particular.  

Uma linguagem declarativa deve então prover o balanço 
necessário para que manipulações declarativas de variáveis 
sejam suficientemente ricas para atender uma grande classe de 
aplicações interativas, evitando, sempre que possível, que o 
autor use o recurso de linguagens de script. Ao mesmo tempo, a 
simplicidade declarativa não deve ser perdida, deixando para 
objetos de mídia que contêm como conteúdo códigos 
imperativos a realização de manipulações mais complexas, com 
o cuidado adicional de limitar o impacto da manipulação de 
variáveis através desses objetos no grafo temporal da 
apresentação. 

Tendo como objetivo o balanço mencionado no parágrafo 
anterior, este artigo apresenta a abordagem para tratamento de 
variáveis e informação do estado de uma apresentação na 
linguagem declarativa NCL. Embora a proposta tenha por base a 
linguagem NCL, pois o artigo tem também como foco a 
apresentação do tratamento de variáveis no middleware 
declarativo do Sistema Brasileiro de TV Digital, a abordagem 
apresentada pode ser herdada por outras aplicações XML. O 
artigo está organizado com se segue. Na Seção 2 são 
apresentados alguns trabalhos relacionados. Na Seção 3 é 
definido como variáveis locais e globais são declaradas em 
NCL. Na Seção 4 são discutidas as possíveis formas de 
manipulação dessas variáveis através dos vários elementos NCL. 
A Seção 5 traz uma breve apresentação da forma como as 
informações de estado de uma apresentação NCL são mantidas 
no middleware Ginga. A Seção 6 aborda o tratamento 
controlado de variáveis através de comandos de edição NCL, 
implementados através da linguagem de script Lua. Finalmente, 
a Seção 7 traz as considerações finais do trabalho. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
Linguagens declarativas como SMIL, SVG e HTML+Time 
provêem suporte declarativo apenas para teste de valores de 
variáveis mantidas pelo sistema (agente do usuário) de 
apresentação. 

Versões anteriores da linguagem SMIL provêem suporte apenas 
para o teste de variáveis definidas pelo sistema (por exemplo, 
systemLanguage, systemBitrate etc.), a partir do elemento 
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padrões como XSLT podem ser utilizados para gerenciar 
transformações das árvores dos documentos. 



<switch> da linguagem. Em um <switch>, o primeiro elemento 
filho que tem um de seus predicados avaliados como verdadeiro 
é escolhido para ativação. A partir da versão 2.0, predicados 
para avaliação são também permitidos como atributos de um 
objeto de mídia sem a utilização de <switch>, indicando sua 
ativação ou não. 

Uma das limitações do mecanismo de controle de seleção de 
ativação de elementos em SMIL é que apenas lógica de 
predicados simples pode ser usada, comparando o valor do 
atributo a um valor absoluto, com o retorno de um valor 
“FALSO” ou “VERDADEIRO”. SMIL predefine apenas um 
número finito de variáveis de teste. Embora variáveis definidas 
pelo usuário também sejam permitidas (custom test variables 
[2]), elas têm a mesma limitação semântica para teste 
mencionada. 

O uso de variáveis de teste em SMIL é implementado de uma 
forma que põe a maior carga de iniciação das variáveis e da 
manutenção das mesmas no exibidor SMIL (agente do usuário 
SMIL), e não na linguagem. 

King et al. [6] propõem um conjunto de extensões à linguagem 
XML, baseadas em características das linguagens imperativas. O 
foco da proposta está na possibilidade de especificar valores de 
atributos como expressões que podem ser dinamicamente 
avaliadas e na possibilidade do autor definir eventos baseados 
em expressões de predicados. A proposta é discutida no 
contexto das linguagens SMIL e SVG, mas não veio a ser 
incorporada por essas recomendações. 

Uma nova proposta para manutenção de variáveis de estado 
(state variables) em SMIL vem sendo discutida no âmbito do 
W3C [7]. A nova proposta visa contornar alguns dos problemas 
atuais. Variáveis poderão ser testadas usando um número mais 
rico de operadores lógicos e aritméticos, além do operador “=” 
atual (=, !=, <=, <, >=,>, and, or, not, +, -, * e div, quando se usa 
a sintaxe XPath para as expressões), por meio de expressões 
definidas no atributo expr. A nova proposta acaba também com 
uma ambigüidade da linguagem SMIL, que não especifica 
quando uma expressão deve ser avaliada (se estaticamente 
durante o parsing do documento, ou se dinamicamente, cada vez 
que um elemento se torna ativo). Na nova proposta a avaliação é 
sempre dinâmica. 

Na nova proposta SMIL, variáveis podem ser definidas, 
referenciadas e alteradas através de um novo elemento 
<setvalue>. O valor a ser atribuído à variável pelo uso desse 
elemento pode ser um valor simples ou o resultado de uma 
expressão dada pelo atributo expr. O atributo begin do elemento 
<setvalue> indica quando a atribuição de um valor deve ser 
efetuada. A nova proposta reconhece o interesse crescente na 
definição de um mecanismo padrão para salvar, restaurar e 
compartilhar o estado da apresentação de um documento, mas 
não o define.  

SVG e HTML+Time usam parte dos módulos temporais SMIL 
em seus modelos. Ambas as linguagens provêem suporte para 
um subconjunto de variáveis SMIL definidas pelo sistema, com 
as mesmas limitações mencionadas. Ambas as linguagens 
permitem também a manipulação de variáveis através da 
manipulação da árvore DOM [8] do documento. 

No final de 2006, uma nova atividade foi iniciada no W3C a 
partir do Hypertext Coordination Group para a definição de uma 
arquitetura comum que incluísse a definição, referência, 
armazenamento e iniciação do modelo de dados de documentos 
XML. O trabalho está em andamento e espera-se para o segundo 
semestre de 2007 o primeiro relatório público dessa atividade. 

Em contraposição às linguagens mencionadas, NCL apresenta 
uma grande expressividade na manipulação declarativa de 
variáveis, permite uma manipulação controlada do grafo 
temporal de um documento NCL através de linguagens de script, 
e permite o armazenamento e restauração posterior do estado de 
uma apresentação, conforme discutido nas próximas seções. 

3. VARIÁVEIS LOCAIS E GLOBAIS EM 
NCL 
Em NCL variáveis locais e globais podem ser implicitamente 
definidas pelo formatador NCL (agente do usuário NCL 
responsável pelo controle das apresentações dos documentos) ou 
explicitamente definidas pelo autor de uma aplicação NCL. 
Entre os exemplos de variáveis (propriedades, como são 
conhecidas em NCL) implicitamente declaradas, estão aquelas 
que definem o posicionamento de um objeto de mídia durante 
uma apresentação (top, left, bottom, right, width, height), a 
duração de um objeto e outras que definem características 
adicionais de apresentação (tais como: background, 
transparency, visible, fit, scroll, style, soundLevel, etc.). Não 
importa se implicitamente ou explicitamente definidas, variáveis 
devem ser explicitamente declaradas, através do elemento 
<property>, para serem manipuladas pelo autor de uma 
aplicação. 

Elementos <property> devem ser filhos de um elemento 
<body>, declarando variáveis locais ao corpo do documento, 
filhos de um elemento <context>, definindo variáveis locais a 
um conjunto de objetos de mídia contidos em um contexto 
(<context>), ou filhos de um elemento <media>, definindo 
variáveis locais a um objeto de mídia específico. Elementos 
<property> podem também ser usados para declarar variáveis 
globais. Neste caso, devem ser elementos filho do elemento 
<media> do tipo especial da linguagem “application/x-ginga-
settings”. Em NCL, um nó (objeto de mídia) do tipo 
“application/x-ginga-settings” reúne todas as variáveis globais 
de um documento. 

O elemento <property> define um atributo name, que indica o 
nome da propriedade ou de um grupo de propriedades, e o 
atributo opcional value, que define um valor inicial para a 
propriedade ou grupo de propriedades. Um elemento pai não 
pode ter elementos <property> com os mesmos valores para os 
atributos name. Ou seja, o nome da variável é único em seu 
escopo. 

Como definido, um elemento <property> pode ser usado para 
definir uma propriedade (variável) de um nó (elemento <body>, 
<context>, ou <media>), ou um grupo de propriedades. Por 
exemplo, os seguintes grupos de propriedades devem ser 
reconhecidos pelo formatador NCL do middleware Ginga do 
Sistema Brasileiro de TV Digital: location, agrupando (left, 
top), nessa ordem; size, agrupando (width, height), nessa ordem; 
e bounds, agrupando (left, top, width, height), nessa ordem. 



Quando um grupo de variáveis é alterado, sua consistência deve 
ser testada apenas ao final do processo. 

O elemento <media> do tipo “application/x-ginga-settings”, 
como anteriormente mencionado, define as variáveis globais de 
uma aplicação, que podem ser definidas pelo autor, ou ser 
variáveis reservadas do ambiente. Como exemplo, a Figura 1 
define as variáveis do ambiente definidas pelo middleware 
Ginga. 

Variáveis globais NCL definidas pelo autor da aplicação podem 
ter seu valor persistido ou não, conforme definido pelo atributo 
persistency de um elemento <property>. O tempo de 
persistência e o escopo de um valor global são definidos por 
políticas do Formatador NCL e, portanto, são dependentes de 
implementação. Por exemplo, na especificação do middleware 
Ginga [10], é definido que a persistência dura enquanto um 
receptor de TV estiver ligado e enquanto houver espaço de 
armazenamento no receptor, e que o escopo de uma variável 
global é aquele entre aplicações recebidas pelo mesmo canal de 
freqüência, ou seja, de uma mesma radiodifusora. 

Variáveis Semântica 

systemLanguage Linguagem/idioma do áudio 

systemCaption Linguagem/idioma do caption 

systemSubtitle Linguagem/idioma do subtítulo 

systemReturnBitRate(i)2 
Taxa de bits do canal de retorno 
(i), em Kbps 

systemScreenSize(i) 
Tamanho da tela do dispositivo 
(i), em (pixels/linha) para a 
decodificação do vídeo principal 

systemScreenGraphicSize(i) 
Resolução para o plano gráfico 
da tela do dispositivo (i), em 
(pixels/linha) 

systemAudioType(i) Tipo do áudio do dispositivo (i) 

systemCPU Desempenho da CPU em MIPS 

systemMemory Espaço de memória em Mbytes 

systemOperatingSystem 
Identificação do Sistema 
Operacional 

systemXXX 
Qualquer variável começando 
por “system” é reservada para 
uso futuro 

userAge Idade do usuário 

userLocation 
Localização do usuário (número 
do código postal) 
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múltiplos dispositivos. Assim, a variável i identifica o 
dispositivo. 

Variáveis Semântica 

userGenre Sexo do usuário 

userXXX 
Qualquer variável começando 
por “user” é reservada para uso 
futuro 

defaultFocusBorderColor 
Cor default aplicada na borda de 
um elemento em foco 

defaultSelBorderColor 
Cor default aplicada na borda de 
um elemento em foco quando 
ativado 

defaultFocusBorderWidth 
Largura default (em pixels) 
aplicada na borda de um 
elemento em foco 

defaultFocusTransparency 
Transparência default (em 
pixels) aplicada na borda de um 
elemento em foco 

Figura 1.Variáveis com semântica predefinida especificadas 
pelo ambiente Ginga 

4. MANIPULAÇÃO DECLARATIVA DE 
VARIÁVEIS EM NCL 
Como apresentado na seção anterior, variáveis NCL podem ser 
iniciadas através do atributo value do elemento <property>. Esse 
elemento também permite definir a variável, ou conjunto de 
variáveis, que compõem a interface de um nó. São as interfaces 
dos nós que são passíveis de serem manipuladas pelos elos 
NCL. Variáveis podem também ser manipuladas para a escolha 
do conteúdo a ser apresentado e a forma como um conteúdo 
deve ser apresentado, dando suporte à adaptação dos programas. 
As próximas subseções abordam esses tópicos. 

4.1 Adaptação do Conteúdo e Forma de 
Apresentação 
NCL permite a definição de regras baseadas nas variáveis 
globais que, quando satisfeitas, selecionam alternativas de 
conteúdo e de apresentação de um programa. 

As regras podem ser simples, definidas pelo elemento <rule>, ou 
compostas, definidas pelo elemento <compositeRule>. Regras 
simples testam uma variável global contra um determinado 
valor, usando um operador de comparação (“eq”, “ne”, “gt”, 
“lt”, “gte”, “lte”). Regras compostas testam regras simples ou 
compostas ligadas pelos operadores lógicos “and” ou “or”. As 
regras em NCL são agrupadas em uma base (elemento 
<ruleBase>) e inseridas no cabeçalho do documento, como 
mostra a Figura 2. No exemplo, são definidas duas regras 
simples para testar o idioma de preferência do usuário, duas 
regras simples para testar a velocidade de processamento do 
receptor e duas regras compostas para testar variáveis definidas 
pelo autor do programa (publicity e interactivity). 

<ruleBase> 
  <rule id="rEn" var="systemLanguage" 
comparator="eq" value="en" /> 



  <rule id="rPt" var="systemLanguage" 
comparator="eq" value="pt-br" /> 
 
  <rule id="rAdvCPU" var="systemCPU" 
comparator="gte" value="333" /> 
  <rule id="rBasicCPU" var="systemCPU" 
comparator="lt" value="333" /> 
 
  <compositeRule id="fullPub" operator="and"> 
    <rule id="rule-pub01" var="publicity" 
comparator="eq" value="true" /> 
    <rule id="rule-int01" var="interactivity" 
comparator="eq" value="true" /> 
  </compositeRule> 
 
  <compositeRule id="noPub" operator="and"> 
    <rule id="rule-pub03" var="publicity" 
comparator="eq" value="false" /> 
    <rule id="rule-int03" var="interactivity" 
comparator="eq" value="false" /> 
  </compositeRule> 
</ruleBase> 

Figura 2.Regras em NCL 

Uma regra pode ser associada a um nó filho de um elemento 
<switch>, semelhante à linguagem SMIL, permitindo a seleção 
do nó para exibição no caso em que a regra é satisfeita. A 
avaliação da regra é realizada dinamicamente, cada vez que o 
elemento <switch> se torna ativo. A Figura 3 ilustra o uso do 
elemento <switch>, testando as opções de idioma do usuário 
para escolha do formulário de compra mais adequado. 

<switch id="form"> 
  <bindRule rule="rPt" constituent="ptForm"/> 
  <bindRule rule="rEn" constituent="enForm"/> 
  <media id="ptForm" descriptor="formDesc" 
src="example/ptForm.html"/> 
  <media id="enForm" descriptor="formDesc" 
src="example/enForm.html"/> 
</switch> 

Figura 3.Elemento Switch NCL 

Diferente das outras linguagens declarativas citadas na Seção 2, 
NCL permite que regras sejam também usadas para a seleção da 
forma como um objeto de mídia deve ser apresentado, por meio 
do elemento <descriptorSwitch>. Análogo ao caso do elemento 
<switch>, uma regra pode ser associada a um elemento filho de 
um elemento <descriptorSwitch>, permitindo a seleção da forma 
de exibição de um objeto de mídia quando a regra associada é 
satisfeita. Também nesse caso, a avaliação da regra é realizada 
dinamicamente, cada vez que o elemento <descriptorSwitch> se 
torna ativo. A Figura 4 ilustra o uso do elemento 
<descriptorSwitch>. No exemplo, o descritor para apresentação 
do formulário de compra é escolhido com base na capacidade de 
processamento da plataforma cliente (processador do set-top 
box, por exemplo). Se a capacidade de processamento for igual 
ou superior a 333 MIPS, um descritor com efeito de transição 
para exibição da página HTML com o formulário de compra é 
exibido, caso contrário, a página é exibida na mesma região da 
tela, porém sem efeito de transição 

<descriptorBase> 
 <descriptorSwitch id="formDesc"> 
  <bindRule rule="rAdvCPU" 
component="advTxtDsc"/> 
  <bindRule rule="rBasicCPU" 
component="basicTxtDesc" /> 

  <descriptor id="advTxtDesc" 
region="textRegion"  transIn="transFade" /> 
  <descriptor id="basicTxtDesc" 
region="textRegion"/> 
 </descriptorSwitch> 
</descriptorBase> 

Figura 4.Elemento <descriptorSwitch> NCL 

4.2 Navegação Baseada em Variáveis 
A maior diferença da linguagem NCL para as outras linguagens 
declarativas apresentadas na Seção 2 é o tratamento de variáveis, 
no esquema declarativo da linguagem, para definição do curso 
temporal da apresentação de um documento. NCL permite o uso 
declarativo de seu modelo de dados no comando de seu modelo 
de controle, e vice versa, sem perder a consistência temporal de 
uma apresentação, fato comum quando se usa linguagens de 
script. 

NCL usa o modelo de causalidade/restrição na definição de 
relacionamentos espaço-temporais entre objetos de mídia. 
Relacionamentos são definidos através de elos (elemento <link> 
da linguagem). 

Relacionamentos causais estabelecem condições (origem do elo) 
sobre o estado de eventos (ocorrências no tempo, vide Seção 5) 
ou valores de propriedades (variáveis) de objetos de mídia, que 
quando satisfeitas disparam ações de mudanças de estado em 
outros eventos, ou ações de atribuição de valores a propriedades 
(destino dos elos). Tome como exemplo um elo especificando 
que o término da exibição de um objeto, quando certa variável 
declarada em outro ou no mesmo objeto tem um dado valor, 
deve causar o início de apresentação de um outro objeto e 
modificar o valor de uma outra variável. Esse relacionamento, 
representado por um elo, é facilmente especificado em NCL, 
usando a relação (atributo xconnector que faz referência a um 
elemento <connector> [3]) “onEndVarStartSet”, como mostra a 
Figura 5. 

<link id="linkForm" 
xconnector="onEndVarStartSet"> 
  <bind role="onEnd" component="advGlasses"/> 
  <bind role="testVar" component="settings" 
interface="interactivity"> 
    <bindParam name="var" value="true"/> 
  </bind> 
  <bind role="start" component="form"/> 
  <bind role="set" component="mainVideo" 
interface="bounds"> 
    <bindParam name="bounds" 
value="0,0,50%,50%"/> 
  </bind> 
</link> 

Figura 5.Elo de causalidade NCL testando o valor de uma 
variável e modificando o seu valor com base no comportamento 

temporal da apresentação 

No relacionamento do exemplo, o final do vídeo de uma 
propaganda de óculos testa se a variável global interactivity está 
definida com o valor true. Nesse caso, o formulário de compra é 
exibido (é chamado o switch para que a escolha do idioma do 
formulário seja feita com base nas preferências do usuário) e o 
vídeo principal que estiver sendo exibido no momento é 
redimensionado para ocupar metade da tela. 



Relacionamentos de restrição, sem qualquer causalidade 
envolvida, também podem ser especificados por elos. Considere, 
por exemplo, a restrição especificando que dois objetos de mídia 
devem ter uma de suas variáveis sempre com o mesmo valor: 
por exemplo, suas variáveis left, indicando seu posicionamento 
sempre alinhado à esquerda, conforme ilustrado na Figura 6. 

<link id="linkLeftAlign" 
xconnector="maintainVarEqual"> 
  <bind role="left1" component="btGlasses" 
interface="left"/> 
  <bind role="left2" component="btBattery" 
interface="left"/> 
</link> 

Figura 6.Elo de restrição NCL 

4.3 Atribuição Contínua de Valores 
As primitivas de animação da linguagem NCL permitem que 
valores de variáveis (propriedades) possam mudar, 
paulatinamente, no decorrer de uma duração explicitamente 
declarada. 

Basicamente, NCL permite que dois novos atributos, duration e 
by, sejam associados a ações de atribuição de valores a uma 
variável, em um elo de causalidade. Em NCL, se nada é 
especificado, a atribuição de um valor a uma variável é realizada 
instantaneamente, mas a mudança também pode ser efetuada 
durante uma intervalo de tempo, especificado pelo atributo 
duration. A mudança do valor antigo para o novo pode ser 
realizada linearmente ou por passos, cujo tamanho é 
especificado pelo atributo by. 

A combinação dos atributos duration e by define, assim, como 
uma mudança deve ser realizada (discretamente ou linearmente) 
e o intervalo de transformação. Tal funcionalidade pode ser 
usada, por exemplo, para animação de uma apresentação. A 
Figura 7 ilustra um trecho de código NCL especificando o 
movimento linear de um objeto de mídia, de uma dada posição 
vertical para outra, assim que sua exibição é iniciada. 

<link id="linkChangeTopPosition" 
xconnector="onBeginSetMove"> 
  <bind role="onBegin" component="advBatt"/> 
  <bind role="set" component="advBatt" 
interface="top"> 
    <bindParam name="position" value="50%"/> 
    <bindParam name="duration" value="2s"/> 
    <bindParam name="by" value="2"/> 
  </bind> 
</link> 

Figura 7.Animação em NCL 

5. ARMAZENAMENTO E 
RESTAURAÇÃO DO CONTEXTO DE 
EXECUÇÃO DE UM PROGRAMA NCL 
Quase todos os documentos multimídia, incluindo entre eles os 
aplicativos para o ambiente de TV digital interativa, são 
construídos como uma coleção auto-contida de objetos de mídia 
para serem apresentados de uma forma atômica. Pode-se assistir 
tal apresentação quantas vezes forem necessárias, parcialmente 
ou na íntegra, mas a cada invocação, uma nova ativação 

autônoma é realizada, sem qualquer ligação histórica com as 
anteriores. 

A manutenção do histórico de execução de um aplicativo é 
necessária quando se quer migrar de um contexto de exibição 
para outro, por exemplo de um modo de tela pequena para tela 
cheia; quando se quer migrar de um dispositivo de exibição para 
outro, por exemplo de uma exibição em TV para celular; ou 
mesmo quando se quer parar uma exibição e retomá-la do 
mesmo ponto posteriormente. 

Para prover suporte às funcionalidades mencionadas no 
parágrafo anterior, o armazenamento e restauração do contexto 
de execução de um programa declarativo devem ser possíveis. 
Em NCL, o contexto de uma execução é dado por um grafo 
temporal, montado tendo por base as cadeias parciais de eventos 
de uma apresentação. Em NCL, um evento é uma ocorrência no 
tempo que pode ser instantânea ou durar um período de tempo. 
NCL define algumas classes básicas de evento, que podem ser 
estendidas: evento de exibição do conteúdo ou parte do 
conteúdo de um objeto de mídia, evento de seleção (interação do 
usuário), e evento de atribuição de um valor a uma variável. 
Cada evento define uma máquina de estados, que deve ser 
mantida pela máquina de controle da apresentação da aplicação. 
Note que eventos podem ser previsíveis (determinísticos) ou 
imprevisíveis (não determinísticos), como a interação do 
usuário. Um grafo temporal deve manter todos os 
relacionamentos entre eventos, previsíveis e imprevisíveis, e o 
estado corrente de todas as máquinas de estado de eventos. Em 
outras palavras, o contexto corrente da execução de um 
programa declarativo NCL. 

Entre as operações possíveis de serem comandadas sobre a 
estrutura do grafo temporal de uma aplicação NCL estão as 
operações de salvamento e restauração do grafo, que 
possibilitam a retomada da execução de um programa a partir de 
qualquer ponto onde tenha parado. Detalhes a respeito do grafo 
temporal NCL e das possíveis operações são o foco de um outro 
trabalho. 

6. TRATAMENTO DE VARIÁVEIS NCL 
POR MEIO DE OBJETOS DE MÍDIA 
IMPERATIVOS 
Com todas as facilidades declarativas providas pela NCL para 
tratamento de variáveis, espera-se que um grande número de 
aplicações possa ser feito sem o uso de linguagem de script. 
Muitos usuários de linguagens declarativas migram para 
linguagens imperativas por falta desses recursos básicos para 
tratamento de variáveis, mesmo com todas as outras vantagens já 
citadas de uma programação declarativa. Contudo, deve-se 
reconhecer que o uso de linguagens de script ainda é importante 
para aplicações que geram um grande volume de conteúdo 
dinâmico, resultado de complexas operações computacionais. 

Reconhecendo essa importância, NCL permite o uso de objetos 
de mídia com código imperativo. Particularmente, para o 
Sistema Brasileiro de TV Digital, objetos de mídia com código 
Java (NCLet) e código Lua (NCLua) são permitidos. De fato, 
Lua [9] é a principal linguagem de script de NCL. Lua constitui-
se hoje em padrão internacional de fato na área de 
entretenimento, em especial jogos. Lua é leve, fácil de usar e 



possui um altíssimo desempenho. Lua é mais rápida do que Perl 
e Phyton, e muito mais rápida que ECMAScript. Apenas como 
um exemplo de comparação, Lua é cerca de 40 vezes mais 
eficiente no uso de CPU, com 7 vezes menos uso de memória, 
do que ECMAScript (fonte: http://shootout.alioth.debian.org/). 

NCL/Lua provê um meio controlado de manipulação de 
variáveis e conteúdo declarativo por instruções imperativas, 
através de duas bibliotecas LUA (também disponível em APIs 
Java no middleware Ginga), descritas nas duas próximas 
subseções. 

6.1 Comandos de Edição NCL 
A biblioteca nclCommand provê uma série de funções para 
edição de elementos e atributos NCL. Para uma descrição 
completa das funções a referência [10] deve ser consultada. A 
Figura 8 apresenta alguns exemplos dessas funções. 

Função Descrição 

startDocument (baseId, 
documentId, interfaceId) 

Inicia uma aplicação em uma 
determinada base (por exemplo, um 
canal de TV), a partir de um ponto 
determinado pela interface.  

pauseDocument (baseId, 
documentId) 

Pausa uma aplicação. 

addRule (baseId, 
documentId, rule) 

Adiciona uma regra (elemento 
<rule>) para ser usada por um 
<switch> ou <descriptorSwitch>. 

addNode (baseId, 
documentId, compositeId, 
node) 

Adiciona um nó em um contexto de 
uma aplicação NCL  

addInterface (baseId, 
documentId, nodeId, 
interface) 

Adiciona uma interface (por 
exemplo, uma variável - 
<property>) a um nó NCL, em uma 
dada aplicação.  

removeInterface (baseId, 
documentId, nodeId, 
interfaceId) 

Remove uma interface de um nó em 
uma dada aplicação. 

addLink (baseId, 
documentId, compositeId, 
link) 

Adiciona um elo em um contexto 
de uma dada aplicação. 

setPropertyValue(baseId, 
documentId, nodeId, 
propertyId, value) 

Atribui um valor a uma variável 
(<propety>). 

Figura 8. Exemplos de funções para edição de elementos e 
atributos NCL 

Todas as funções podem receber uma referência temporal como 
um parâmetro opcional, informando o exato momento em que o 
comando especificado pela função deve ser aplicado. Se esse 
parâmetro receber um valor numérico, significa que a aplicação 
do comando deve ser adiada pelo tempo em segundos dado pelo 
valor. O parâmetro pode, contudo, especificar um tempo exato 
absoluto, no formato [year, month, day, hour, min, e sec]. 

Quando a linguagem imperativa usa chamadas a essas funções, 
ela pode interferir no grafo temporal da execução de uma 

aplicação, mas essa interferência é controlada pela máquina 
NCL (formatador NCL), pois não são permitidas inconsistências 
na apresentação, sendo a mesma verificada à cada operação. 
Essa, no entanto, não é a única forma controlada de manipulação 
de variáveis, como é discutido na próxima subseção. 

6.2 Comandos de Extensão para Eventos 
Um código imperativo pode também interferir na execução de 
programas NCL manipulando as interfaces do elemento 
<media> NCL que representa o código imperativo (no caso, o 
atributo src contém o caminho para o script LUA ou o código 
Java compilado). Tais interfaces definem eventos cuja máquina 
de estado é controlada pelo código imperativo. Os eventos 
podem ser usados como condições para disparo de elos NCL, 
como um evento em um objeto de mídia qualquer. A Figura 9 
ilustra a biblioteca de funções Lua com essa funcionalidade. 

Funções Descrição 

ncl.startAnchorPresentation 
(areaId) 

Coloca a máquina de estados 
do evento de apresentação, 
associado à interface areaId, no 
estado ocorrendo. 

ncl.stopAnchorPresentation 
(areaId) 

Coloca a máquina de estados 
do evento de apresentação, 
associado à interface areaId, no 
estado dormindo. 

ncl.pauseAnchorPresentation 
(areaId) 

Coloca a máquina de estados 
do evento de apresentação, 
associado à interface areaId, no 
estado pausado. 

ncl.resumeAnchorPresentation 
(areaId) 

Coloca a máquina de estados 
do evento de apresentação, 
associado à interface areaId, no 
estado ocorrendo. 

Figura 9. Funções Lua para geração de eventos 

Além de comandar transições na máquina de estado de eventos 
internos ao seu objeto de mídia, um código imperativo pode 
também se registrar como ouvinte de máquinas de estado de 
eventos, conforme apresenta a Figura 10 para objetos NCLua. 

ncl.registerAnchorListenerCallback(areaId, callback) 

Argumentos: 

 areaId: identificação do evento definido em uma 
interface do elemento <media> contendo o código Lua. 

 callback: função Lua a ser chamada quando o evento 
especificado sofrer uma transição de estado pela ação de um elo 
NCL.Descrição: 

Descrição: Registra uma função de callback (parâmetro 
callback) a ser chamada quando da transição de estado do 
evento disparada por um elo NCL. A função de callback deve 
seguir a seguinte assinatura: callback(areaId, transitionId) 

Figura 10. Função Lua para registro em eventos 

Outras funções LUA são também definidas para melhor 
interação com um usuário de uma aplicação NCL, mas suas 



apresentações fogem ao objetivo deste artigo. Uma discussão 
mais aprofundada é encontrada na referência [10]. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O objetivo deste artigo foi definir um conjunto de 
funcionalidades para linguagens declarativas, suficientemente 
rico para atender uma grande gama de aplicações que exigem o 
sincronismo espaço-temporal entre objetos multimídia. Embora 
as funcionalidades tenham sido exemplificadas usando a 
linguagem declarativa NCL, do middleware do Sistema 
Brasileiro de TV Digital, elas podem, em sua totalidade ou em 
parte, ser integradas em outras linguagens declarativas baseadas 
em XML. 

Entre as facilidades adotadas pela NCL e o middleware Ginga 
pode-se resumir: 

• Possibilidade de definição de variáveis locais e globais. 
Essas últimas podendo ser persistentes ou não; 

• Adaptação (escolha) do conteúdo a ser apresentado baseado 
no estado de variáveis; 

• Adaptação (escolha) da forma como um conteúdo deve ser 
apresentado baseado no estado de variáveis; 

• Navegação baseada em variáveis, através de avaliações de 
condições sobre seus valores para o disparo de ações de 
navegação; 

• Atribuição de valores a variáveis, dependendo do estado de 
outras variáveis e do fluxo temporal e do comportamento 
espacial da aplicação; 

• Atribuição paulatina de valores a uma variável, 
continuamente ou por passos; 

• Armazenamento e restauração do contexto corrente de uma 
aplicação, possibilitando, por exemplo, sua retomada em 
algum momento futuro, a partir do ponto de parada. 

A linguagem NCL reconhece, no entanto, que a riqueza de 
expressão das linguagens imperativas não pode ser 
negligenciada, principalmente em aplicações que geram um 
grande volume de conteúdo dinâmico, resultado de operações 
computacionais complexas. Sendo assim, NCL admite código 
imperativo em seus objetos de mídia. Particularmente, para o 
middleware Ginga, objetos em código Lua e Java fazem parte do 
padrão. 

Para possibilitar a manipulação de variáveis por código 
imperativo, sem interferir, ou interferindo controladamente, no 
fluxo de execução de uma aplicação, a linguagem LUA 
(linguagem de script para NCL) define bibliotecas de funções 
tanto para a edição de elementos e atributos de elementos NCL, 
quanto para registro em eventos e ativação de eventos de objetos 
de mídia que contêm o código imperativo. 

A solução proposta neste artigo foi incorporada integralmente na 
implementação de referência do middleware Ginga, que pode ser 
obtida em código aberto [10]3. Várias aplicações têm sido 
desenvolvidas para testar a utilidade e extensão da 

                                                                 
3 http://www.softwarepublico.gov.br/ginga 

expressividade da proposta. Os resultados têm se mostrado 
muito promissores. 

Atualmente, encontra-se em desenvolvimento uma visão gráfica 
de autoria cujo principal objetivo é esconder toda a 
complexidade de especificação de expressões e manipulações de 
variáveis. O intuito é que futuramente essa nova visão seja 
incorporada à ferramenta NCL Composer, também oferecida em 
código aberto no portal de Software Público do Governo 
Federal. 
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