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RESUMO 
Frequentemente, ferramentas de autoria para linguagens 
hipermídia oferecem abstrações visuais que escondem o código 
fonte do autor com o objetivo de simplificar e acelerar o processo 
de desenvolvimento. Entre outros inconvenientes, essas abstrações 
modificam ou até impedem o processo de comunicação entre o 
autor e o projetista da linguagem, a qual já foi pensada para ser 
legível e racionalizada pelo seu público-alvo. Neste trabalho é 
apresentada uma abordagem textual para a autoria hipermídia que 
não herda tais inconvenientes, mas que também tira proveito do 
uso de acessórios tipográficos, como visualizações programáticas 
e navegação hipertextual. Ao definir um ambiente hipermídia de 
autoria similar ao da máquina de apresentação da linguagem 
fonte, a abordagem proposta utiliza conceitos conhecidos pelo 
autor e não implica em sobrecarga cognitiva. Um caso de uso é 
exemplificado através do ambiente de autoria NCL Eclipse, 
voltado para Nested Context Language, padrão do Sistema 
Brasileiro de TV Digital. 

ABSTRACT 
Authoring tools for hypermedia languages often provide visual 
abstractions that hide the source code from the author with the 
objective of simplifying and accelerating the development 
process. Among other drawbacks, these abstractions modify or 
even prevent the communication process between the author and 
the designer of the language, which has been designed to be 
streamlined and readable by its target audience. This paper 
presents a textual approach to hypermedia authoring that does not 
inherit these inconveniences, but also makes use of typographical 
accessories such as programmatic views and hypertextual 

navigation. By setting an environment for hypermedia authoring  
similar to the presentation engine of the source language, the 
proposed approach uses concepts known by the author and does 
not imply in cognitive overload. A case of use is exemplified by 
the NCL Eclipse authoring environment, toward for Nested 
Context Language, the standard for the Brazilian Digital TV 
System. 
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1. INTRODUÇÃO 
A concepção de aplicações hipermídia é feita com base em 
documentos escritos em linguagens de autoria que permitem a 
criação de apresentações não-lineares em que áudio, vídeo, 
imagem e texto são sincronizados espaço-temporalmente. Por se 
tratar de linguagens que relacionam diversos tipos de mídia, 
geralmente, o conteúdo dessas mídias é separado ou isolado do 
próprio documento, possibilitando ao autor focar-se apenas no que 
é relevante no momento: a semântica de apresentação do 
documento. O mesmo geralmente não ocorre na autoria 
hipertexto, quando o conteúdo (texto formatado) é entrelaçado por 
referências a outras partes do documento (hiperelos). Convém 
ressaltar que em comum a ambos os casos o convencional é usar 
texto para representar o código fonte. 

Existem ferramentas de autoria, no entanto, que oferecem diversas 
abstrações não-textuais ou visuais para raciocinar sobre o código 
fonte. Há abstrações baseadas em grafos compostos [1], no 
paradigma de linha de tempo [2][3], WYSIWYG (What You See 
Is What You Get) [4] e mesmo no uso de múltiplas abstrações 
sincronizadas [1][5]. 
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O uso de abstrações visuais no ambiente de autoria é útil para 
direcionar e acelerar o tempo de desenvolvimento, já que elas 
facilitam e encurtam etapas de raciocínio inferencial [6]. Isso 
ocorre exatamente porque são limitadas, de forma que uma 
notação gráfica não consegue apoiar todos os tipos de abstrações.  

É importante ressaltar alguns inconvenientes do uso de abstrações 
visuais. Em primeiro lugar, o projeto de linguagens de autoria 
hipermídia já é pensado de forma a facilitar a concepção humana 
do documento. Tentativas de usar abstrações como forma de 
esconder o código fonte equivalem a esconder o processo de 
comunicação entre os projetistas e os usuários da linguagem, o 
que nem sempre é bem-vindo [7]. No geral, manter a visão que os 
projetistas da linguagem oferecem sobre a autoria é fundamental, 
caso contrário, o que se está criando é não mais um ambiente de 
autoria para aquela linguagem, mas para uma linguagem 
completamente nova. 

Em segundo lugar, o fato de haver abstrações visuais diversas 
para a autoria é justificado pelo fato de existir também diferentes 
perfis de usuários para uma mesma linguagem. Designers gráficos 
esperam trabalhar em um nível de abstração mais próximo da 
apresentação hipermídia final do que programadores de 
computador. Esse último perfil pode estar mais satisfeito em 
trabalhar diretamente com o código fonte textual. Mais ainda, 
usuários avançados e novatos também possuem necessidades de 
notações diferentes [8]. Sendo assim, fundamentar um ambiente 
de autoria em uma única abstração visual pode implicar não 
atender satisfatoriamente todos os requisitos de especificação que 
uma abordagem textual pode cobrir. A abstração visual é, por sua 
própria natureza, restritiva, já que embute alguma representação 
concreta na tela, fato que compromete precocemente o autor e 
pode dificultar o processo de abstração, desviando a atenção para 
peculiaridades não importantes naquele momento (tais como 
tamanho dos objetos, cor ou posição na tela) [9]. 

Um terceiro inconveniente é a sobrecarga cognitiva gerada pela 
interpretação e associação da abstração visual com aspectos 
concretos e específicos da linguagem de autoria. Essa sobrecarga 
pode ser atenuada ou até mesmo eliminada em um ambiente de 
autoria que faça uso dos mesmos conceitos hipermídia da 
máquina de apresentação da linguagem de autoria, a qual o autor 
já tem um conhecimento prévio. 

Este trabalho visa definir um ambiente de autoria para linguagens 
hipermídia baseado também em uma abordagem hipermídia. O 
objetivo é fazer uso de abstrações visuais sem os inconvenientes 
habituais disso. Em especial, o código fonte não deve ser afastado 
do autor de documentos hipermídia nem o uso dessas abstrações 
deve se sobrepor ao emprego do código fonte textual. 

O artigo está organizado como se segue. A Seção 2 discute os 
trabalhos relacionados. A Seção 3 discute a abordagem proposta 
para a autoria textual baseada em hipermídia. A Seção 4 descreve 
uma implementação concreta da abordagem proposta voltada para 
a autoria de documentos em NCL (Nested Context Language). A 
Seção 5 oferece um desfecho com considerações finais e trabalhos 
futuros. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
Nos últimos anos, o interesse pela criação de sistemas que 
utilizam interface gráfica para autoria de linguagens de 
programação vem crescendo, mas na literatura este tipo de sistema 
não é nenhuma novidade e vem sendo alvo de estudos há muito 

tempo [10][11][12][13]. Existem trabalhos da década de 50 e 60 
[14][15] que demonstram a integração entre documentação e 
código fonte, através da geração de um a partir de outro e vice-
versa. A autoria de programas nesse tipo de sistema é definida por 
Myers [16] como programação ou autoria visual, no qual é 
permitido aos usuários especificar um programa em duas ou mais 
dimensões. 

Na área de programação visual, os trabalhos encontrados [10][11] 
dão ênfase aos estudos empíricos, mas falta na literatura pesquisas 
sobre aplicação de técnicas de interface humano-computador na 
autoria visual e o uso de estudos cognitivos para defender a 
utilização da programação visual sobre a programação textual. 
Segundo Petre [8], muitos autores que defendem a programação 
visual, justificam que representações visuais são melhores 
simplesmente porque são gráficas. 

Outro problema encontrado na literatura [16][17][18] é a confusão 
que existe na terminologia usada para ambientes de autoria, sejam 
eles textuais ou visuais. De acordo com Myers [16] existe uma 
diferença entre programação visual (PV) e visualização 
programática (VP). Na PV, a parte gráfica do sistema se torna o 
próprio programa, em contraste com a VP, onde o programa é 
especificado textualmente e a parte gráfica é utilizada para ilustrar 
alguns aspectos do programa. 

2.1 Autoria Visual 
As ferramentas de autoria visual têm como principal objetivo 
abstrair do usuário aspectos intrínsecos da programação.  Esse 
objetivo, de acordo com Price [18], é atingido através do uso de 
notações não restritas ao texto, estabelecendo elos entre símbolos 
gráficos e uma parte sintática individual da linguagem, além da 
representação de relacionamentos explícitos ou implícitos pelo 
uso de diagramas. 
Depois de analisar e revisar os resultados encontrados em diversos 
trabalhos [10][11][18][19][20][21], pode-se chegar à conclusão 
que nem sempre o uso de programação visual é eficiente. 
Navarro-Prieto [19] identifica algumas variáveis que devem ser 
levadas em consideração para a escolha de um ambiente visual de 
autoria, dentre elas: objetivo da linguagem; tarefas de 
programação (controle de fluxo, depuração, execução e 
manutenção); e aplicação das técnicas de visualização 
programática. 
A autoria de aplicações hipermídia, seja para a web ou, mais 
recentemente, para a TV digital, parece ser o caso clássico em que 
o uso de ferramentas visuais, do tipo WYSIWYG, seria 
naturalmente aplicável. Os defensores dessas ferramentas 
argumentam que não há nada melhor do que visualizar 
diretamente o produto final que está sendo desenvolvido, o que 
aproxima o autor da experiência do usuário final ou telespectador. 
Por outro lado, tais aplicações não são regidas por uma linha de 
tempo única, mas por inúmeras cadeias temporais, tantas quantas 
forem as oportunidades de interação do usuário na aplicação. Isso 
torna difícil de navegar e editar o produto final em tempo de 
autoria, o que pode inviabilizar uma abordagem do tipo 
WYSIWYG. 

O fato é que, como coloca Petre [8], texto e gráficos não são 
necessariamente equivalentes, portanto não devem ser 
simplesmente substituídos um pelo outro. Em alguns casos, como 
comenta Whitley [21], a representação gráfica ou tabular revelou-
se nitidamente superior, como acontece com as planilhas de 
cálculo, que se firmaram como um padrão, em detrimento do uso 



de fórmulas textuais. Em outros contextos, continua Whitley, 
como no caso dos fluxogramas, esses acabaram sendo 
gradualmente abandonados em favor da representação textual 
pura e simples. Através de programas com uma indentação e 
coloração de código adequadas, o texto consegue ser mais 
compreensível e representar mais adequadamente o algoritmo em 
questão. 

2.2 Autoria Textual 
Uma das linguagens de programação mais utilizadas no mundo é 
Java e, apesar de vários trabalhos na literatura proporem maneiras 
de programação visual em Java [12][22], a autoria dessa 
linguagem ainda se dá de forma puramente textual. Muitas das 
linguagens imperativas ainda sustentam essa forma de autoria 
devido ao fato de terem ótimos ambientes integrados de 
desenvolvimento (IDEs). No caso de Java, tem-se a plataforma 
Eclipse [23] e suas inúmeras contribuições para autoria textual de 
linguagens imperativas, como o CDT [24] para C++, LuaEclipse 
[25] para Lua, entre outros. 

Um dos benefícios da autoria textual é a rápida leitura e 
interpretação de texto em detrimento de componentes e notações 
gráficas. Existem vários trabalhos fundamentando a dificuldade de 
leitura de linguagens visuais.  De acordo com os resultados de 
Green e Petre [20], as linguagens textuais têm uma média de 
resposta na leitura 50% mais rápida do que linguagens visuais. 

Outra motivação para autoria textual é que a leitura e 
compreensão de programas é um importante componente do 
conjunto de habilidades de um programador profissional. Durante 
a leitura de um programa, o programador navega, executa e 
depura o código para uma melhor compreensão. Segundo 
Pennington [26] estima-se que 50% do tempo de um programador 
é gasto com manutenção e evolução de códigos legados, cujo foco 
principal é a leitura e compreensão do código fonte. 

Alguns autores [18][20] questionam que o problema na autoria 
visual é que pessoas, nesse caso programadores, não interpretam 
da mesma maneira as notações gráficas utilizadas nas linguagens 
visuais. Por outro lado, o código fonte apresenta a informação de 
maneira clara e livre de ambigüidades.  

Ainda nessa linha, Bouwhuis [27] diz que um programador 
profissional é um leitor com foco no objetivo principal do 
programa, dirigido por hipóteses. Eles necessitam de ferramentas 
de autoria que, de acordo com Price [17], devem utilizar 
acessórios de tipografia, notações gráficas, animações, e até 
mesmo técnicas de interação humano-computador para ilustrar e 
acessar informações do programa de maneira rápida. 

No desenvolvimento de páginas web, programadores experientes 
tendem a se sentir limitados com o modo visual de ferramentas do 
tipo WYSIWYG e com freqüência alternam para o modo textual, 
onde conseguem expressar com mais precisão o que de fato 
desejam que a aplicação faça. Além disso, ferramentas visuais 
tendem a gerar um código pobre, cheio de redundâncias e muitas 
vezes ilegível. Nesse mesmo contexto, designers ou mesmo 
programadores pouco experientes, dificilmente se aventuram no 
reino dos comandos e expressões, preferindo programar de forma 
visual.  

Há muitos trabalhos nessa área voltados para os benefícios da 
autoria textual em linguagens imperativas, mas poucas abordagens 
exploram o mesmo em linguagens declarativas. Geralmente, a 
autoria de aplicações hipermídia é feita em uma linguagem que 

segue um paradigma declarativo, como XHTML[28], SMIL[29] 
ou NCL[30]. O foco desse paradigma é que o autor possa resolver 
seu problema descrevendo a sua intenção final e não uma 
sequência passo a passo de comandos.  Outras características são 
o rápido aprendizado e facilidade de uso sem a perda do poder de 
expressão. [31]. 

Usualmente é mais direto e fácil abstrair visualmente linguagens 
declarativas porque elas estão em um nível de abstração maior que 
as imperativas. Isso pode ser confirmado pela maior proporção de 
ferramentas visuais para o paradigma declarativo, desencorajando 
um ambiente de autoria para aplicações hipermídia puramente 
textual. 

O que se advoga neste artigo é a incorporação de acessórios 
tipográficos e elementos de visualização programática como 
forma de apoio e sem a intenção de substituir o processo de 
autoria textual de documentos hipermídia. Não adianta ter uma 
excelente metáfora visual para o desenvolvimento sem um apoio 
textual adequado, da mesma forma que o melhor dos editores 
pode ainda assim se beneficiar de boas notações gráficas. Ao se 
oferecer um ambiente de autoria textual e visual é importante 
evitar que se esconda o código fonte textual ao enriquecê-lo com 
representações gráficas auxiliares. 

3. PROPOSTA DE AUTORIA TEXTUAL 
BASEADA EM HIPERMÍDIA 
Linguagens hipermídia possuem, explícita ou implicitamente, 
muitas informações que podem ser utilizadas por um ambiente de 
autoria para aperfeiçoar a interação e raciocínio do autor sobre o 
código fonte. Essas informações podem ser usadas, por exemplo, 
para facilitar a navegação, pré-visualizar informações que não 
estão naquela mesma posição do código fonte ou ainda determinar 
quais informações são relevantes para o autor que está editando 
um determinado trecho do código. Adicionalmente, existem 
estruturas definidas por tais linguagens que possuem uma 
representação gráfica mais intuitiva do que a textual e que 
também podem beneficiar cognitivamente a tarefa que o autor 
deve exercer. As subseções seguintes apresentam técnicas que, 
conjuntamente, visam disponibilizar abstrações gráficas pouco 
intrusivas para o ambiente de autoria textual. 

3.1 Navegação em Documentos Hipermídia 
Linguagens hipermídia, ao permitirem a criação de conteúdo não-
linear através de uma mídia caracteristicamente linear  o texto  
necessitam de algum mecanismo que possibilite referenciar outras 
partes do documento que está sendo criado, evitando a 
redundância textual. Com essa intenção, é necessário primeiro 
poder particionar o documento em trechos, os quais serão 
chamados de elementos (uma alusão ao termo homônimo e de 
igual significado em linguagens de marcação). Esses elementos 
precisam de identificadores únicos, de tal forma que possam ser 
referenciados em outra parte do texto. Esse mecanismo de 
identificação é bastante utilizado em XHTML e SVG [32] e, 
muitas vezes faz parte do projeto da linguagem para permitir o 
reúso de alguns elementos. 

Tal mecanismo, por outro lado, traz o inconveniente de tornar a 
leitura do código fonte mais complexa, fazendo com que o autor 
necessite, muitas vezes, mover-se para partes do texto separadas 
espacialmente para uma compreensão suficiente do documento 
hipermídia. Não é um trabalho rápido para o autor encontrar a 
definição dos elementos que possuem relacionamento com a 



posição atual em que se está editando e que estão especificados 
em outra parte do documento. Essa busca carrega o incômodo de 
desviar a atenção do autor para outro trecho do código diferente 
daquele que está sendo editado. Para completar, a definição do 
elemento referenciado pode não estar no mesmo arquivo que o 
autor está editando. 

É possível minimizar esse problema, ao permitir uma navegação 
não-linear no código fonte através do uso de hiperelos, que são 
utilizados para prover acesso a informações contidas em outras 
partes do documento ou em outro documento. Baseado em 
informações retiradas do próprio código fonte, o ambiente de 
autoria está apto a inferir informações de relacionamento entre 
trechos de código.  

A Figura 1 ilustra esse mecanismo através de um exemplo, onde a 
referência do elemento YYY no documento A pode se 
transformar em um hiperelo para a definição deste elemento no 
documento B. A escolha do hiperelo para fazer essa ligação é 
ideal, pois não desvia a atenção do autor e só será acionado caso o 
autor sinta a necessidade de visualizar e navegar para a definição 
do elemento referenciado.  

 
Figura 1 - Hiperelos aplicados em alguma linguagem 

hipermídia 
Ao implementar o mecanismo de hiperelo e sua navegação, o 
ambiente de autoria passa a tratar o código fonte como um 
hipertexto. Isso é muito usado, não só para linguagens hipermídia, 
como também para linguagens de programação de uso geral, 
como o Java Development Tool [33] e o Visual Editor Project 
[34], possibilitando o acionamento de hiperelos para definições de 
classes, funções, variáveis, entre outros. 

Embora nesse caso o conceito de hiperelo seja estritamente 
unidirecional, sempre de uma origem para um destino, outra 
funcionalidade pode ser útil no contexto de autoria hipermídia, 
que é a utilização de hiperelos em sentidos inversos. Isso permite 
ao autor que está editando a definição de um elemento, receber do 
ambiente de autoria a informação de quais partes do código fonte 
fazem referência àquele elemento. 

A Figura 2 ilustra o funcionamento desses hiperelos inversos, 
onde o autor, ao editar a definição do elemento YYY, pode 
acionar hiperelos que levem a partes do documento nas quais o 
elemento YYY é referenciado, nesse caso os elementos ZZZ e 
WWW. Com posse dessa informação, o autor poderá seguir esses 
hiperelos para verificar de que forma a mudança feita no elemento 
YYY afetou o comportamento dos demais elementos que o 
referenciam. 

Esse conceito ainda é pouco explorado na prática, talvez pelo fato 
de que um elemento muito referenciado pode produzir uma 
quantidade de hiperelos inversos muito grande, dificultando sua 
visualização no dispositivo de exibição. Esse problema pode ser 
resolvido com a utilização de filtros, como a visualização 
utilizando olho de peixe, que é apresentada na Seção 3.5. Pode 

não ser trivial inferir essas referências inversas quando o autor 
trabalha com mais de um arquivo. Uma solução simples e viável é 
a utilização de arquivos de projeto que encapsulem todos os 
documentos relevantes. 

 
Figura 2 - Hiperelos em sentido inverso 

3.2 Pré-visualizações 
A utilização de hiperelos permite uma melhor navegação no 
documento quando comparado à leitura sequencial do mesmo. No 
entanto, navegar no documento para visualizar o conteúdo do 
elemento referenciado é desconfortável e pode trazer a quebra do 
raciocínio do autor, que está interessado apenas em compreender 
o documento hipermídia. Esse usuário pode preferir apenas dispor 
de uma visualização rápida do conteúdo que é referenciado, sem 
necessariamente precisar modificar a sua posição no código fonte. 
O ambiente de autoria pode minimizar esse problema ao prover 
mecanismos de pré-visualização, os quais disponibilizam o 
conteúdo que o hiperelo faz referencia para o leitor em uma janela 
auxiliar, sem a necessidade de ter sua posição modificada no 
arquivo. 

Uma linguagem de autoria hipermídia separa o conteúdo das 
mídias da especificação do programa, de tal forma que essas pré-
visualizações também podem ser usadas para a visualização do 
próprio conteúdo das mídias que o documento referencia, como 
pode ser visto na Figura 3. Sendo assim, o próprio ambiente de 
autoria, também pode ser visto como um sistema hipermídia. Isso 
tem especial importância já que, ao se relacionar com o ambiente 
de autoria, o autor está em contato com conceitos que já 
compreende, não necessitando de nenhuma carga conceitual 
adicional. 

 
Figura 3 - Pré-visualização de mídias 

Atualmente, o conceito de pré-visualização tem sido aplicado em 
várias aplicações, entre as quais estão: a Web 2.0, pré-

sistemas operacionais e a pré-visualização de documentos e pastas 
em gerenciadores de arquivos, entre outras. 



3.3 Visualizações programáticas 
Conforme discutido na Seção 2, a utilização de visualizações 
programáticas (VP) evidencia, através de abstrações gráficas, 
algumas peculiaridades do código fonte que sejam mais 
facilmente compreendidas de forma visual.  Em um ambiente de 
autoria textual, as VPs podem ser acessíveis a partir da navegação 
no próprio texto, através de alguma tecla de atalho e o clique em 
um elemento ou ainda apontando o mouse sobre o elemento. 

Em linguagens hipermídia, muitas vezes, existem elementos que 
possuem mapeamentos diretos ou inferidos em VPs, tais como 
definições de regiões, estrutura de relacionamentos em cascata 
que podem ser representados através de grafos, relacionamentos 
de pertinência em elementos que definem contextos, 
representação de mídias em linha do tempo, entre outras. A 
utilização das VPs possibilita ao autor a visualização de 
informações que representam graficamente pequenos trechos do 
código fonte. Essas representações gráficas não podem ser 
editadas pelo autor, e servem somente como apoio ao texto, 
oferecendo ao autor uma melhor compreensão do código fonte. 

VPs, entretanto, devem ser utilizadas de forma a não esconder o 
texto do autor, possibilitando assim que a comunicação entre o 
projetista da linguagem e o usuário não sejam interrompidas. 
Novamente, a utilização de janelas auxiliares pode ser utilizada 
para a visualização das VPs. Outra alternativa seria a utilização de 
janelas outline. Ambas as alternativas têm em comum o fato de 
não fazerem as VPs sobreporem a exibição do texto, 
possibilitando ao autor sempre ter sua visualização como enfoque 
principal do ambiente de autoria. 

3.4 Edição de elementos remotos 
As pré-visualizações são importantes para o autor, pois permitem 
a ele visualizar a definição de um elemento sem a necessidade de 
se mover no código fonte. Além dessa vantagem, as pré-
visualizações trazem outro beneficio para o autor: a utilização de 
um mecanismo para a edição remota de elementos que estão 
sendo exibidos na janela auxiliar de pré-visualização. Esse 
mecanismo oferece a visualização do conteúdo que está em outra 
posição do código e a edição desse conteúdo remoto sem a 
necessidade de deixar a posição atual do texto. Mais uma vez, a 
utilização de janelas auxiliares ou outlines é útil para possibilitar o 
acesso a esse conteúdo remoto. 

3.5 Visualização Olho de Peixe em 
Documentos Hipermídia 
Os seres humanos, muitas vezes, representam informações de 
forma seletiva, evidenciando aqueles elementos que estão mais 
próximos e deixando os mais distantes sem ser representados ou 
representados de uma forma resumida. Visões com olho-de-peixe 
são representações que utilizam as técnicas de lentes de olho-de-
peixe, evidenciando as informações que têm alguma importância 
baseada no ponto que está sendo observado. Essa técnica 
geralmente é utilizada para a representação de grandes volumes de 
informação, sendo motivada principalmente pela falta de espaço 
para a representação global ou para dar uma maior importância 
para algumas informações em detrimento de outras menos 
importantes naquele momento. 

A visualização de olho-de-peixe tem especial importância na 
representação de grafos de forma visual [35], mas também podem 

ser aplicadas em linguagens textuais [36]. Geralmente, as 
linguagens estruturadas já dão uma pista de como tal mecanismo 
pode ser implementado. Em especial, linguagens hipermídia, nos 
dizem quais são os relacionamentos que existem entre as várias 
partes do texto, sendo propícias à aplicação de tal técnica. 

-fonte de uma aplicação escrita em 
NCL. DOI é o algoritmo utilizado para determinar qual a 
informação mais relevante a ser visualizada. Em linguagens 
hipermídia, a DOI pode ser definida pelo grau de relacionamentos 
que um elemento possui com a posição visível atual, pelo número 
de relacionamentos no caminho entre um e outro, por 
aninhamento entre os elementos ou por alguma atribuição 
explícita [35]. Podem existir, por exemplo, elementos que estão 
sempre visíveis e outros que são mostrados, ou não, dependendo 
da posição atual do autor no código fonte. 

No exemplo da Figura 4, o autor está editando a linha 24. 
Percebe-se que nesse exemplo, as informações que têm ligação 

music
apresentadas com o tamanho da sua fonte aumentada. As demais 
informações irrelevantes para o autor têm sua fonte em um 
tamanho menor. A utilização da técnica de olho de peixe permite 
destacar automaticamente para o autor as informações que são 
úteis naquele determinado instante. É interessante, entretanto, 
deixar a cargo do autor definir até que nível de informação ele 
está interessado em visualizar, possibilitando assim que esse 
controle da distância (baseada no grau de interesse) da posição 
atual seja dinamicamente modificado. 

 
Figura 4 - Exemplo do olho de peixe aplicado sobre um 

documento NCL 



4. NCL ECLIPSE 
O NCL Eclipse [37] é um ambiente de autoria que visa apoiar o 
desenvolvimento textual de aplicações em NCL [30]. 
Desenvolvido como um plug-in para a IDE Eclipse [23], o NCL 
Eclipse oferece diversas funcionalidades focadas em seu usuário, 
tais como a sugestão de código automática e contextual, validação 
de documentos, coloração de elementos XML e de palavras 
reservadas da linguagem, entre outras. Pelo fato de NCL ser uma 
linguagem hipermídia, as técnicas discutidas na seção anterior são 
passíveis de serem diretamente aplicadas a ela, visando 
aperfeiçoar o NCL Eclipse. 

A linguagem NCL é baseada em um modelo conceitual fechado 
chamado NCM (Nested Context Model) [38], e é a linguagem 
base para construção de aplicativos interativos no sistema 
brasileiro de TV Digital. NCL é estruturada em dois elementos 
principais: cabeçalho (<head>) e corpo (<body>). O <head> é 
responsável pela declaração de bases de elementos, essas bases 
são utilizadas para agruparem elementos iguais, como regiões e 
descritores das mídias que compõem o documento. O <body> traz 
a declaração dos nós e os relacionamentos espaço-temporais entre 
esses nós.  

Os elementos definidos no <body>, frequentemente, referenciam 
elementos definidos no <head>, embora existam elementos do 
próprio <body> que são referenciados entre si. Tais referências 
são feitas através do uso de identificadores únicos, definidos 
através do atributo id. É o caso, por exemplo, do elemento 
<media> que define um atributo descriptor. O valor desse atributo 
deve ser o identificador de um elemento <descriptor>, definido 
em uma base de descritores no cabeçalho. Este é um caso típico 
onde a utilização de hiperelos para a navegação não-linear pode 
ser incorporada à autoria textual para aprimorar a experiência do 
autor. Da mesma forma, a utilização de hiperelos em sentidos 
inversos traz os mesmos benefícios discutidos na seção anterior. 

Os elementos <media>, em especial, são bastante suscetíveis à 
utilização de mecanismos de pré-visualização. Esses elementos 
definem um nó de mídia que faz referência a um conteúdo externo 
(texto, imagem, vídeo, etc). Ao possibilitar a visualização desse 
conteúdo em tempo de autoria, o autor pode ter a garantia de que 
o elemento <media> criado está realmente referenciando o correto 
e esperado. Como comentado na seção anterior, a pré-visualização 
também pode ser utilizada para visualizar partes do código fonte 
que estejam em locais distintos no texto, ou até mesmo em 
arquivos separados, e tenham associação com a posição atual em 
que se está editando.  

As relações espaço-temporais são descritas em NCL através do 
elemento <causalConnector>, que define de forma genérica o 
tipo de relacionamento entre duas ou mais mídias. Dessa forma, 
ao criar um elo (elemento <link>) entre duas mídias, o autor pode 
ter a pré-visualização tanto das mídias que farão parte desse 
relacionamento, como da definição do elemento 
<causalConnector> que é referenciado pelo elemento <link>. 

O uso de visualizações programáticas também é bem-vindo em 
um ambiente de autoria textual para NCL. Através das VPs, é 
possível, por exemplo: representar miniaturas das regiões, que são 
definidas pelos elementos <region>, mostrando, 
proporcionalmente, os relacionamentos espaciais entre os 
elementos; visualizar relacionamentos temporais entre os 
elementos de mídia, através da abstração de barra do tempo ou da 
abstração de grafos temporais [39]; ou ainda, possibilitar uma 
visão geral da estrutura do documento.  Em especial, os 
conectores possuem uma abstração gráfica intuitiva que pode ser 
utilizada para representá-los, possibilitando que sincronizações 
complexas entre eventos de mídia possam ser representadas e 
melhor compreendidas pelos usuários [40]. 

A Figura 5 mostra exemplos da aplicação dos conceitos discutidos 
no NCL Eclipse. Em (a) é mostrado um exemplo da navegação 

Figura 5 - Proposta aplicada sobre o NCL Eclipse. (a) Hiperelo. (b) Pré-visualização de conteúdos de mídias.  
(c) Pré-visualização de conectores 



baseada em hiperelos. Um clique no valor do atributo region 
regionId <descriptor>, leva o autor à definição 

desse elemento. Um exemplo de pré-visualização é apresentado 
em (b) picture1.png

definição do elemento. Por último, em (c) é evidenciado um 
exemplo de visualização programática que mostra a abstração 
gráfica de um conector, conforme proposta em [40]. 

5. CONCLUSÕES E TRABALHOS 
FUTUROS 
Como é discutido na Seção 2, as ferramentas de autoria visual 
escondem o código fonte do autor, com o intuito de acelerar o 
desenvolvimento de aplicações. Muitas vezes os investimentos, 
feitos por essas ferramentas na autoria visual, acabam não sendo 
vantajosos, pois a visão textual dessas ferramentas é pobre, sem 
recursos a oferecer aos programadores experientes. Esse perfil de 
programador geralmente prefere a autoria textual, pois não está 
limitado aos símbolos gráficos da autoria visual e consegue 
expressar com maior precisão o que a aplicação faz. 

A abordagem proposta por este trabalho tem como foco suprir as 
deficiências da autoria textual através da incorporação de 
acessórios tipográficos e elementos de visualização programática 
como forma de apoio e complemento à autoria textual. Isso pôde 
ser alcançado pela aplicação de conceitos de navegação 
hipertextual sobre o código fonte, pré-visualização de hiperelos e 
mídias, além da edição remota de elementos e filtros de 
visualização do tipo olho de peixe em documentos hipermídia. 

Alguns desses conceitos já foram aplicados isoladamente em 
ambientes de autoria textual para linguagens imperativas. A 
presente proposta está associada à aplicação conjunta desses 
conceitos de maneira organizada e sistemática em um ambiente de 
autoria textual para documentos hipermídia. A viabilidade e prova 
de conceito da abordagem proposta foi evidenciada pela 
implementação ou prototipagem dos principais conceitos 
discutidos na Seção 3, na ferramenta NCL Eclipse. Através da 
concretização da abordagem, é possível comprovar de forma 
empírica a melhoria na autoria textual desse tipo de aplicação. 

A abordagem proposta corrobora os trabalhos relacionados na 
Seção 2, que questionam a utilização de programação visual em 
todos os tipos de ambientes de autoria. Como se trata de uma 
abordagem alternativa para ambientes de autoria de documentos 
hipermídia, o fato de não estar adicionando uma carga cognitiva e 
de estar usando conceitos da própria linguagem de autoria apóiam 
o autor e promovem a usabilidade do ambiente.  

Inicialmente o NCL Eclipse tinha como público-alvo apenas os 
programadores de computadores que já possuíam conhecimento 
prévio da linguagem NCL. Uma pesquisa com esses usuários será 
conduzida com a finalidade de verificar, de forma qualitativa, se 
as incorporações propostas por esta abordagem trazem benefícios 
sobre a forma como esses usuários criam e editam suas 
aplicações. Adicionalmente, essa pesquisa será estendida para 
estudar se tais mudanças também serão bem recebidas pelo outro 
perfil de usuário da linguagem, o produtor de conteúdo hipermídia 
que não tem profundo conhecimento em NCL. Um dos objetivos 
da implementação desta abordagem é amenizar a transição desses 
produtores de conteúdo para uma autoria textual (avançada) em 
detrimento da autoria visual (limitada). 
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