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ABSTRACT 
Multimedia applications for DTV systems can take profit of 
multiple exhibition devices to enrich the set of supported 
interactive applications. New applications in which viewers can 
cooperate besides being able to have its own navigation space 
without disturbing their neighbors in a common environment will 
now be possible. The NCL language allows developing such 
applications following a hierarchical model supported by its 
presentation environment called Ginga-NCL, by using a set of 
components in charge of orchestrating the several devices used in 
the presentation. This paper presents the mentioned support 
provided by the reference implementation of the Ginga-NCL 
middleware, stressing its architecture and illustrating the new 
possibilities opened by the multi-device applications. 

RESUMO 
Aplicações multimídia em sistemas de TV digital podem tirar 
proveito da existência de múltiplos dispositivos de exibição para 
aumentar o leque de aplicações interativas suportadas. Novas 
aplicações em que telespectadores podem agir cooperativamente, 
além de poderem ter uma navegação individualizada sem 
incomodar seus vizinhos em um mesmo ambiente, serão agora 
possíveis. A linguagem NCL permite o desenvolvimento de tais 
aplicações seguindo um modelo hierárquico suportado pelo seu 
ambiente de apresentação Ginga-NCL, através de um conjunto de 
componentes voltados à orquestração dos dispositivos envolvidos 
na apresentação. Este artigo apresenta esse suporte oferecido pela 
implementação de referência do middleware Ginga-NCL, 
destacando sua arquitetura e ilustrando, com exemplos, as 
possibilidades abertas pelas aplicações multi-dispositivos. 
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1. INTRODUÇÃO 
Programas de TV são tradicionalmente construídos para serem 
exibidos em um único dispositivo, mesmo aqueles compostos por 
aplicações interativas em um sistema de TV digital. No entanto, 
uma vez que assistir televisão é muitas vezes uma experiência 
coletiva, utilizar diferentes dispositivos para apresentação pode 
trazer diversas vantagens. Nos sistemas de TV digital interativa 
(TVDI), por exemplo, dispositivos individuais podem ser 
utilizados para evitar que a apresentação seja interrompida em 
função de interações realizadas pelos usuários telespectadores. 
Nesse caso, apenas o dispositivo do usuário que realizou a ação 
interativa recebe o resultado da ação, evitando que a apresentação 
na TV seja modificada e, conseqüentemente, que a assistência 
coletiva seja prejudicada. 

O uso de múltiplos dispositivos pode permitir múltiplas 
navegações individuais. Nesse mesmo exemplo, vários usuários 
podem interagir simultaneamente, o que seria impossível 
utilizando apenas a TV e o controle remoto tradicional. Cada 
usuário pode, portanto, escolher uma opção diferente, e visualizar 
individualmente o resultado dessa escolha. 

Múltiplos dispositivos também podem ser orquestrados para atuar 
de forma cooperativa sobre a mesma aplicação. Nesse caso, um 
grupo de usuários pode atuar de forma conjunta, interagindo e 
visualizando as ações resultantes das interações dos usuários do 
seu grupo. Considere, por exemplo, uma aplicação em que grupos 
possam ser formados. Dependendo da semântica dessa aplicação, 
pode ser desejável que os resultados intermediários de cada grupo 
sejam visualizados apenas entre os seus integrantes, através de 
seus dispositivos, sem conhecimento dos integrantes dos demais 
grupos. Nesse exemplo, os resultados finais de cada grupo 
poderiam ser publicados na TV, permitindo uma comparação 
entre as escolhas realizadas por cada grupo. Esse é um cenário 
típico de jogos, incluindo jogos educativos. 

O middleware declarativo Ginga-NCL [1] define dois tipos de 
dispositivos de exibição para a apresentação de aplicações de 
forma distribuída, como nos casos citados. Dispositivos onde o 
mesmo conteúdo é apresentado sobre controle de navegação único 
e dispositivos cujo conteúdo é apresentado de forma 
independente, permitindo um controle de navegação 
completamente independente, a partir de cada dispositivo. 
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Para a especificação de aplicações no Ginga-NCL, a linguagem 
NCL (Nested Context Language) [14] define dois tipos de classes 
de dispositivos. A classe de dispositivos que deve apresentar o 
mesmo conteúdo sobre controle único é chamada de classe 
passiva. Por outro lado, a classe de dispositivos que apresenta o 
mesmo conteúdo inicial, mas que oferece controle individual e 
independente a partir de cada dispositivo é chamada de classe 
ativa. Diversas classes podem ser definidas para uma mesma 
aplicação, porém cada classe deve ser de um dos dois tipos 
citados. 

Baseado nas especificações do autor, o ambiente de apresentação 
Ginga-NCL deve registrar os dispositivos nas classes 
especificadas. Cada dispositivo pode pertencer a mais de uma 
classe. Classes de um mesmo dispositivo podem, inclusive, ser de 
tipos diferentes. 

Os dispositivos registrados formam um domínio em que um 
dispositivo base (único) deve controlar a distribuição da 
apresentação aos demais dispositivos registrados. A partir do 
dispositivo base, dispositivos registrados em classes passivas 
devem receber amostras de áudio e vídeo prontas para serem 
exibidas. Dessa forma, todos os dispositivos apresentam sempre o 
mesmo conteúdo. Dispositivos registrados nas classes ativas 
devem receber partes da aplicação, isto é, os objetos de mídia a 
serem apresentados na classe. Assim, cada dispositivo passa a ter 
controle da exibição de cada objeto de mídia, permitindo uma 
navegação independente, caso esse objeto permita navegação 
interna. 

NCL não restringe os tipos de objetos em uma aplicação, apenas 
especifica os seus relacionamentos no tempo e espaço. Dessa 
forma, objetos imperativos (NCLet, NCLua etc.) ou declarativos 
(XHTML, SMIL, NCL etc.) também podem fazer parte de uma 
aplicação. Em apresentações distribuídas, dispositivos registrados 
em classes ativas podem receber uma nova aplicação NCL para 
ser apresentada, formando-se um novo domínio a partir desse 
dispositivo. O Ginga-NCL oferece suporte a múltiplos domínios 
através de um modelo hierárquico, onde dispositivos de classes 
ativas podem distribuir partes da apresentação das aplicações para 
outros dispositivos passivos e ativos, recorrentemente. 

A atuação dos dispositivos em cooperação exige que o Ginga-
NCL ofereça suporte a um modelo dinâmico para o controle das 
interações realizadas a partir dos dispositivos, sendo desejado que 
em um determinado momento as interações sejam relacionadas ao 
conteúdo apresentado em um dispositivo, mas em outro momento 
(outro momento semântico das aplicações) possam estar 
relacionadas a outro dispositivo. 

O restante deste artigo apresenta o suporte ao registro e 
comunicação entre múltiplos dispositivos para o Ginga-NCL, o 
ambiente declarativo do middleware Ginga, em sua 
implementação de referência. NCL e Ginga-NCL são padrões 
adotados pelo Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre [1] e 
também pelo ITU-T para serviços IPTV [12]. A Seção 2 ilustra e 
motiva as funcionalidades do Ginga-NCL para múltiplos 
dispositivos, através de um cenário exemplo. A Seção 3 realiza 
um breve resumo dos trabalhos relacionados. A Seção 4 apresenta 
a arquitetura dos componentes Ginga-NCL, com destaque para o 
suporte ao registro e a comunicação entre múltiplos dispositivos. 
Finalmente, as considerações finais e os trabalhos futuros são 
apresentados na Seção 5. 

2. CENÁRIO 
O cenário escolhido para ilustrar as funcionalidades do suporte a 
múltiplos dispositivos, proposto no Ginga-NCL, é formado por 
membros de uma família que se reúnem em um final de semana 
para assistir ao jogo final de um importante campeonato de 
futebol. Um pai, com seus dois filhos (um menino e uma menina), 
recebe seu irmão e seu sobrinho em sua casa para assistir a essa 
partida. Terminado o primeiro tempo desse jogo, durante o 
intervalo, uma animação sobre um importante jogador de um dos 
times em questão é apresentada na televisão. 

Durante a animação, uma propaganda sobre uma chuteira pode ser 
apresentada como resultado da interação do usuário. No cenário 
considerado, o pai e seu irmão têm seus próprios dispositivos de 
interatividade (iPhones). Através desses dispositivos, cada um 
receberá uma imagem de uma chuteira que, se for selecionada, 
dará início à apresentação de um vídeo relativo à propaganda 
desse produto e de um formulário, através do qual a chuteira 
poderá ser comprada. Usando os dispositivos individuais a 
aplicação pode ser exibida sem atrapalhar os demais usuários que 
não desejam visualizar a propaganda. A Figura 1 mostra essa 
parte da aplicação na TV e os dispositivos de cada usuário com os 
conteúdos recebidos. 

 
Figura 1 – Múltiplos dispositivos de exibição. 

Como pode ser observado na Figura 1, os usuários resolveram 
comprar o mesmo modelo de chuteira, porém com cores distintas, 
e um já efetuou a compra (da chuteira vermelha). Através dos 
seus dispositivos, cada usuário pode fazer escolhas individuais em 
paralelo, o que seria impossível com apenas um único dispositivo. 
Nesse exemplo é possível escolher materiais ou tamanhos 
diferentes do produto e finalizar os pedidos com dados individuais 
de pagamento, tudo em paralelo. 

Nesse mesmo exemplo, ao final da animação, é proposto um 
desafio, através de um jogo de perguntas e respostas (quiz). O 
acionamento do jogo é opcional, e foi efetuado através da 
interação em um dos dispositivos, que recebeu uma imagem 
indicando a existência desse jogo. Formam-se então dois grupos, 
cada um com dois usuários, um pai e um filho. Os dispositivos 
desses usuários recebem todas as opções de respostas para cada 
pergunta. Porém, os resultados das interações de cada usuário, isto 
é, as respostas escolhidas para as perguntas, somente estão 
disponíveis para o outro integrante do mesmo grupo, até que um 
desses integrantes informe que todas as perguntas foram 
respondidas, através da interação com um botão de término da 
resposta à questão (representado na Figura 2 pela imagem “OK”). 
A Figura 2 mostra os dispositivos dos dois grupos e o resultado de 
uma pergunta realizada, que é exibido na TV. 



 
Figura 2 – Múltiplos dispositivos de exibição em grupos. 

Enquanto alguns telespectadores se divertem com a programação 
associada ao jogo do campeonato considerado, a menina que não 
participou do quiz, acompanha as notícias esportivas mais 
recentes no seu notebook, afinal, seu time não participa dessa 
disputa e, portanto, seu interesse é sobre outros campeonatos. O 
notebook, mais um dispositivo no conjunto considerado, recebe 
uma nova aplicação NCL (embutida na anterior), formada por um 
conjunto de objetos XHTML e imagens. Essa aplicação é 
apresentada no notebook em função de uma ação interativa 
realizada pela filha ainda durante a apresentação da animação 
(novamente, a partir de uma imagem representando essa 
possibilidade, porém apresentada na TV). A nova aplicação NCL, 
ilustrada na Figura 3, poderia permitir o uso de outros 
dispositivos, além do notebook, que funcionaria como 
dispositivo-pai, definindo um novo domínio (subdomínio do 
anterior). Note que o dispositivo base é um dispositivo-pai 
ancestral de todos. 

 
Figura 3 – Nova aplicação em um dispositivo de exibição. 

A especificação da aplicação NCL para o cenário considerado 
deve conter um conjunto de classes ativas e passivas. Nesse 
cenário, os dispositivos individuais utilizados na parte da 
aplicação ilustrada na Figura 1 devem estar registrados na mesma 
classe ativa (C4). Assim, a execução de parte da aplicação em 
cada dispositivo é inicialmente a mesma, porém cada dispositivo é 
independente e, portanto, interações realizadas em cada um 
podem levar a apresentações completamente distintas. 
Na parte da aplicação ilustrada na Figura 2, os dispositivos 
individuais devem se registrar, em conjunto, em classes passivas 
diferentes (C1 e C3). O conjunto representado nesse exemplo é 
formado por dois dispositivos. A execução é realizada no 
dispositivo base e o resultado apresentado em cada par de 
dispositivos (um grupo) será o mesmo. Interações realizadas por 
cada integrante de um grupo produzem efeitos compartilhados, 
isto é, a mesma apresentação é visualizada em todos os 
dispositivos do mesmo grupo. Os mesmos dispositivos utilizados 
na primeira parte desse cenário (Figura 1), são utilizados nessa 

segunda parte (Figura 2), um em cada grupo. Adicionalmente, 
outros dois dispositivos são empregados. 
Na parte final da aplicação, ilustrada na Figura 3, um notebook 
deve estar registrado em uma classe ativa. No cenário 
considerado, o notebook se registrou na mesma classe ativa (C4) 
onde dois outros dispositivos estavam registrados. Nesse exemplo 
apenas a menina, através do seu notebook, seleciona a imagem 
que aparece na TV. A Figura 4 apresenta a distribuição dos 
dispositivos nas classes consideradas.  

 
Figura 4 – Distribuição dos dispositivos no domínio base da 

aplicação pai. 
A comunicação dentro de um mesmo domínio, na proposta deste 
artigo, é sempre centralizada no dispositivo-pai. Essa 
comunicação inclui o registro dos dispositivos nas classes 
especificadas pela aplicação e a distribuição da apresentação aos 
dispositivos registrados. O processo de registro é realizado da 
mesma forma para todos os dispositivos, independente do tipo da 
classe na qual o dispositivo deseja ser registrado. Por outro lado, a 
distribuição da aplicação varia de acordo com o tipo da classe na 
qual o dispositivo encontra-se registrado. 
Dispositivos registrados em classes ativas devem receber os 
objetos de mídia e serem capazes de exibi-los, ou seja, devem ser 
capazes de processar os exibidores correspondentes aos conteúdos 
de mídias recebidos. 
Dispositivos registrados em classes passivas devem receber 
apenas seqüências de amostras de áudio e mapas de amostras de 
vídeo prontos para serem exibidos. Portanto, durante uma 
apresentação é esperada uma comunicação constante entre esses 
dispositivos e o dispositivo-pai. Todas as interações realizadas a 
partir dos dispositivos registrados em classes passivas devem ser 
enviadas ao dispositivo-pai para serem processadas. 
Posteriormente, os resultados dessas interações devem ser 
retransmitidos a todos os dispositivos registrados na classe 
passiva onde a interação foi originada. 
Para suportar os diferentes modelos de cooperação previstos entre 
os dispositivos, algumas questões devem ser consideradas na 
especificação do Ginga-NCL: 

• Como controlar a associação dos dispositivos existentes às 
classes especificadas, considerando que um mesmo dispositivo 
pode pertencer a mais de uma classe, como ocorre com os 
dispositivos utilizados nas partes do cenário ilustradas nas 
Figuras 1 e 2; 
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• Como distribuir objetos de mídia a dispositivos registrados em 
classes ativas, como ocorre na parte do cenário ilustrada nas 
Figuras 1 e 3; 

• Como controlar as interações e a distribuição do conteúdo a 
múltiplos dispositivos registrados em uma mesma classe 
passiva, como ocorre na parte do cenário ilustrada na Figura 2; 

• Como construir um novo domínio, quando uma nova aplicação 
NCL é recebida em um dispositivo de classe ativa, como 
poderia ocorrer na parte do cenário ilustrada na Figura 3 e;  

• Como minimizar atrasos na distribuição dos conteúdos, 
tentando preservar o sincronismo das aplicações. 

As soluções propostas para as questões ilustradas nesse cenário 
são discutidas na Seção 4. Contudo, torna-se oportuno primeiro 
avaliar alguns trabalhos relacionados existentes, apresentados na 
próxima seção. Para o leitor interessado, a especificação NCL 
completa para o exemplo abordado nesta seção pode ser obtida 
em http://club.ncl.org.br. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) é um 
padrão W3C (World Wide Web Consortium) para especificação de 
aplicações multimídia na Web e também é adotado para 
especificação de aplicações multimídia para telefones celulares e 
outros dispositivos móveis [15]. 

Na versão 3.0, SMIL permite a especificação de vários conjuntos 
de regiões onde o conteúdo das aplicações pode ser apresentado, 
em uma proposta similar à adotada pela NCL. No entanto, SMIL 
não permite aos autores definir uma associação entre um conjunto 
de regiões a um dispositivo específico ou classe de dispositivos. 
Algumas estratégias podem ser adotadas para realizar essa 
associação, permitindo a apresentação das aplicações SMIL 
através de múltiplos dispositivos, como o uso de alguma 
metalinguagem ou ainda técnicas de distribuição automática, 
baseadas nas características do ambiente, nas preferências dos 
usuários e no contexto da apresentação [8]. 

Em [5] é proposta uma arquitetura cliente-servidor para o uso de 
múltiplos dispositivos em sistemas de TVDI através da 
distribuição de aplicações SMIL. Nessa arquitetura, o exibidor 
Ambulant [4] e a ferramenta Ambulant Annotator [6] são os 
principais componentes do servidor, enquanto os dispositivos de 
exibição, que possuem uma interface de acesso aos serviços do 
servidor, compõem os clientes.  

Na arquitetura cliente-servidor proposta, o conteúdo recebido por 
difusão é salvo em um Personal Digital Recorder (PDR) onde 
pode ser automaticamente segmentado, em um processo guiado 
por metadados sobre esse conteúdo [5][7][8]. Um arquivo SMIL é 
então construído a partir desse conteúdo segmentado, a fim de ser 
apresentado em um conjunto de dispositivos registrados no 
servidor. 

Nos clientes, as interações realizadas são transmitidas aos 
servidores para serem processadas pelo Ambulant. É esperado que 
os resultados sejam devolvidos aos clientes, portanto, todo o 
processamento é centralizado. A aplicação típica suportada por 
essa arquitetura é a navegação dentro do conteúdo da aplicação 
(intra-program) [5], onde, a partir de um dispositivo individual, 
um usuário pode selecionar um segmento específico da aplicação 
a ser apresentado, entre os segmentos gerados automaticamente. 

Outra funcionalidade típica é a anotação realizada pelos usuários 
sobre os segmentos das aplicações [5]. Usuários podem fazer 
anotações e adicionar conteúdos à aplicação SMIL construída no 
servidor. Novamente, as anotações realizadas nos clientes são 
transmitidas para o servidor onde elas serão processadas pelo 
Ambulant Annotator. 

A arquitetura proposta para aplicações SMIL deve suportar a 
mesma apresentação do conteúdo inicial em todos os dispositivos, 
com controle individual da apresentação a partir de cada 
dispositivo. Esse é o comportamento esperado para dispositivos 
registrados em classes ativas no Ginga-NCL. No entanto, para 
essas classes, ao contrário da proposta centralizada para 
aplicações SMIL, o Ginga-NCL realiza a distribuição de parte das 
aplicações NCL aos dispositivos. Distribuindo o processamento 
aos dispositivos existentes, a solução proposta evita sobrecarregar 
um único dispositivo sendo, portanto, mais escalável. 

Adicionalmente, o suporte do Ginga-NCL inclui um outro tipo de 
classe (passiva), que permite a comunicação entre grupos. 
Questões apresentadas na seção anterior e consideradas na 
especificação do Ginga-NCL, como o registro de dispositivos nas 
classes definidas pela aplicação, a distribuição de partes da 
especificação das aplicações aos dispositivos, a cooperação entre 
dispositivos de uma mesma classe e a construção de novos 
domínios não são tratados pela abordagem associada à SMIL. 

Na arquitetura mencionada para aplicações SMIL apenas um 
único domínio é definido, ao contrário do modelo ponto-a-ponto 
hierárquico suportado pelo Ginga-NCL, onde um cliente pode se 
tornar um servidor. 

Algumas funcionalidades apresentadas na arquitetura mencionada 
para aplicações SMIL são definidas por padrão na especificação 
Ginga-NCL, incluindo a possibilidade de anotações sobre a 
apresentação. No Ginga-NCL modificações sobre as aplicações 
apresentadas são suportadas através de um conjunto de comandos 
de edição [9] que permitem inserir, apagar ou alterar entidades de 
documentos NCL, e que são interpretados pelo componente 
Gerenciador de Bases Privadas, um dos componentes do Ginga-
NCL. 

Alguns dos principais padrões de TVD oferecem linguagens 
baseadas em Java e baseadas em XHTML para a especificação 
das aplicações. As linguagens baseadas em XHTML, incluindo 
BML [2], ACAP-X [3] e DVB-HTML [11] não oferecem 
construções para suporte a múltiplos dispositivos. 
Conseqüentemente, os ambientes declarativos dos middleware 
dessas linguagens não implementam, por padrão, componentes 
voltados ao controle de múltiplos dispositivos. Por outro lado, 
linguagens baseadas em Java podem oferecer frameworks para 
suportar facilidades relacionadas ao uso de múltiplos dispositivos. 
Um exemplo interessante é a API avançada proposta pelo Ginga-J 
[13], o ambiente imperativo do middleware Ginga. 

O Ginga-J permite interações dos usuários e exibição das 
apresentações através de múltiplos dispositivos. Para suportar essa 
funcionalidade, métodos da classe GRemoteDeviceManager são 
oferecidos, permitindo o controle de dispositivos em um domínio. 
Os dispositivos são implementados através de classes, definindo 
uma API, que permite o desenvolvimento de um ambiente 
cooperativo entre os dispositivos, similar ao definido na NCL e 
suportado pelo Ginga-NCL. No entanto, para oferecer todo o 



suporte às funcionalidades previstas no Ginga-NCL é necessário 
sobrecarregar a implementação das aplicações Java. Os 
componentes propostos neste artigo têm como função 
implementar as funcionalidades das aplicações especificadas em 
alto nível de abstração, através da NCL. Vale ressaltar que uma 
implementação de componentes semelhantes, pode ser realizada 
no Ginga-J através do uso da API existente, porém no nível da 
aplicação. Nesse caso o autor, além de conhecer a linguagem 
Java, deve conhecer detalhes do controle de aplicações 
distribuídas ou mesmo detalhes de cada dispositivo envolvido na 
apresentação. 

4. ARQUITETURA 
As funcionalidades da NCL para especificação de aplicações 
apresentadas através de múltiplos dispositivos são suportadas por 
um conjunto de módulos presentes no Ginga-NCL. Esses módulos 
oferecem serviços que visam atender aos diversos requisitos 
relacionados a apresentações distribuídas, incluindo o registro de 
dispositivos, a comunicação entre o dispositivo-pai e os 
dispositivos registrados em classes passivas e ativas que ele 
comanda, a construção de novos domínios e a preservação do 
sincronismo das aplicações, questões apresentadas na Seção 2. 

Os módulos da arquitetura Ginga destinados ao suporte a 
múltiplos dispositivos são apresentados na Figura 5. Uma 
discussão sobre os outros módulos da arquitetura Ginga pode ser 
encontrada em [16]. 

 
Figura 5 – Módulos utilizados para suporte a apresentações 

através de múltiplos dispositivos. 
Considerando que cada módulo implementa um conjunto de 
serviços voltados para atender a certos requisitos, suas 
funcionalidades serão detalhadas em relação a esses requisitos, 
em cada uma das subseções a seguir. 

4.1 Registro de Dispositivos e Gerenciamento 
de Classes  
O módulo Gerenciador de Dispositivos, parte do módulo 
Gerenciador de Contextos [16], controla os dispositivos existentes 
em um domínio. Esse módulo define um conjunto de classes 
especificas por default. A classe “0” é reservada ao dispositivo 
base único, onde é executada a NCL ancestral de toda as outras 
aplicações NCL embutidas. Quando nenhuma outra classe for 
especificada na exibição de um objeto de mídia, a classe “0” é 
assumida por omissão. A classe “1” é reservada para dispositivos 
passivos, enquanto a classe “2” é reservada para dispositivos 
ativos. Os tipos das demais classes podem ser definidos por 

implementações específicas. Cada fabricante pode reservar outras 
classes (passivas ou ativas) ou permitir que essa configuração seja 
realizada dinamicamente1. 

O Gerenciador de Dispositivos guarda todas as informações 
relativas às configurações dos dispositivos para todas as classes e 
também quais dispositivos estão associados à determinada classe. 
As informações das características de cada classe que estão 
disponíveis para as aplicações podem ser obtidas através de um 
conjunto de propriedades do objeto settings2 de NCL, listadas na 
Tabela 1. 

Tabela 1. Variáveis de ambiente para múltiplos dispositivos. 
Variável Semântica 

system.screenSize(i) Tamanho da tela dos dispositivos da 
classe i (linhas, pixels/linha) 

system.screenGraphicSize(i) 
Resolução do plano gráfico para a tela 

dos dispositivos da classe i (linhas, 
pixels/linha) 

system.audioType(i) Tipo do áudio nos dispositivos da 
classe i (“mono”|“stereo”|“5.1”) 

system.devNumber(i) Número de dispositivos registrados na 
classe i 

system.classType(i) Tipo da classe i (“passive”|“ative”) 

system.info(i) Lista de exibidores nos dispositivos 
registrados na classe i 

system.classNumber Número de classes definidas 
 
Através das variáveis de ambiente é possível especificar 
aplicações adaptáveis às características de determinada classe. O 
Gerenciador de Dispositivos mantém atualizados os valores 
dessas variáveis durante toda a apresentação da aplicação. 

Para obter as informações sobre os dispositivos, o Gerenciador de 
Dispositivos utiliza os serviços do módulo Transporte. O 
protocolo de comunicação implementado considera que os 
dispositivos existentes em um ambiente para apresentação fazem 
parte de uma mesma rede IP, ou fazem parte de uma ilha de 
multicast IP. Todos os dispositivos que participarão de um 
domínio (do domínio controlado pela estação base ou de um dos 
seus subdomínios, controlados por estações-pai suas 
descendentes) devem saber o endereço multicast do domínio 
(único para o domínio controlado pela estação base e seus 
subdomínios). 

Periodicamente, mensagens “class_announcements” são enviadas 
pelas estações pai anunciando as classes que gerencia e suas 
características. As características das classes passivas incluem a 
resolução de tela e o tipo de saída de áudio suportados. Para as 
classes ativas, a principal característica descrita é o conjunto de 
exibidores necessários para a apresentação dos conteúdos. Cada 
fabricante pode definir a forma como as informações relativas às 
características de cada classe estarão disponíveis no dispositivo-
pai. Essas informações podem ser definidas por default ou ser 
adicionadas ou modificadas através de aplicações residentes. O 
                                                                 
1 Uma API Lua, linguagem script da NCL, permite o registro de 

dispositivos em classes. 
2 NCL define um nó settings (<media type=“application/x-ncl-

settings”...>) onde um grupo de variáveis globais com 
informações sobre as aplicações podem ser acessadas e, 
eventualmente, modificadas [1][14]. 

Gerenciador de
Dispositivos

Transporte 

Controlador de 
Serviços das  

Classes Ativa e Passiva 

 
 

Formatador 

 Gerente de 
Exibidores 

Gerente de 
Leiaute 

Monitor (Escalonador e Exibidor) 

 Escalonador 



Ginga-NCL padroniza apenas que os dispositivos registrados na 
classe ativa “2” devem suportar todos os exibidores definidos no 
padrão [1]. A partir das mensagens “class_announcements”, os 
dispositivos não só tomam conhecimento das diversas classes, 
mas também do endereço IP dos dispositivos-pai que as 
controlam. 

O registro dos dispositivos é realizado através do envio, pelo 
dispositivo que deseja se registrar, de uma mensagem unicast 
“class_membership_enter” para o IP do dispositivo-pai, indicando 
na mensagem qual a classe que ele quer participar. Quando 
recebida pelo dispositivo-pai, a resposta a essa mensagem é 
realizada através de outra mensagem, “class_IP_address”, 
enviada apenas para o dispositivo que solicitou o registro. Essa 
mensagem de resposta contém o endereço IP multicast da classe 
para a qual foi solicitado o registro. Enquanto essa resposta não 
for recebida, o dispositivo que solicitou o registro continua 
enviando mensagens “class_membership_enter”, obedecendo a 
uma temporização. Ao receber o endereço de multicast da classe, 
o dispositivo comanda sua interface IP para passar a receber 
mensagens daquele endereço de multicast. 

Periodicamente, mensagens IGMP “group_membership_query” 
são enviadas do dispositivo-pai para o endereço de grupo global 
(224.0.0.1) com TTL=1, arguindo sobre a existência de membros 
em grupos de multicast na LIS (Logical IP Subnetwork)3. Como 
os grupos são associados a classes, a arguição de fato é se existe 
algum membro, naquela LIS, registrado em alguma classe. Note 
que um dispositivo-pai tem a necessidade de saber se há 
dispositivos registrados em uma classe, pois dispositivos podem, 
por fatores diversos, perder a comunicação com seu dispositivo-
pai, ou seja, sair sem cancelar o registro. 

Ao receber uma mensagem “group_membership_query”, o 
dispositivo inicia um temporizador com um valor aleatório para 
cada grupo de multicast (classe) em que está registrado. Quando 
cada temporizador se esgota, o dispositivo envia uma mensagem 
“group_membership_report”, para o grupo (a classe) 
considerado. Essa mensagem é transmitida para o endereço de 
grupo global (224.0.0.1) com TTL=1. 

Mensagens “group_membership_query” recebidas por outros 
dispositivos na mesma LIS interrompem os temporizadores 
associados ao grupo (à classe) descrito nessa mensagem. Esse 
procedimento minimiza as mensagens enviadas na rede. 

Note que como as mensagens trocadas são IGMP, roteadores IP 
multicast permitem a ligação de dispositivos em diferentes LIS a 
um domínio. 

O processo de saída de uma classe é semelhante ao de registro, 
exceto pelas mensagens transmitidas. Para deixar uma classe, o 
dispositivo envia uma mensagem unicast “leave_class”, 
especificando a classe sendo deixada. Como resposta, o 
dispositivo-pai envia uma mensagem “group_specific_query” 
para o endereço IP do grupo correspondente à classe deixada. 
Caso nenhuma resposta seja enviada ao dispositivo-pai depois da 
mensagem “group_specific_query” ser enviada por três vezes, a 
classe é considerada sem dispositivos registrados. 

                                                                 
3 Note que o dispositivo-pai age como se fosse um roteador de 

multicast IP. 

4.2 Comunicação entre Dispositivos para 
Apresentação Distribuída 
Antes do início de uma apresentação, as aplicações NCL são 
convertidas em estruturas de dados mais propícias ao o controle 
da apresentação [1]. No Formatador, o módulo Escalonador, a 
partir das estruturas construídas, é o responsável pela 
orquestração da apresentação. Em uma aplicação distribuída, 
quando a apresentação de um objeto de mídia deve ser iniciada, 
duas ações podem ser disparadas pelo Escalonador: 

• Para a apresentação do conteúdo do objeto no mesmo 
dispositivo onde o formatador está sendo executado; 

• Para a apresentação do conteúdo do objeto distribuída em outros 
dispositivos. Nesse caso, o conteúdo (áudio, imagem, vídeo, 
texto, ou até mesmo outra aplicação declarativa ou imperativa) 
deve ser passado a esses dispositivos. 

A primeira ação ocorre quando nenhuma classe está associada à 
apresentação do objeto (que, por omissão, é a classe “0”). Nesse 
caso, o Escalonador solicita ao módulo Gerenciador de Exibidores 
que instancie o exibidor apropriado ao tipo de conteúdo a ser 
exibido. Uma vez instanciado o exibidor, o conteúdo é entregue a 
esse exibidor para ser decodificado e exibido, no mesmo 
dispositivo-pai. Quando classes passivas ou ativas estão 
associadas à apresentação dos objetos, a segunda ação ocorre. 

Para objetos que devem ser apresentados em dispositivos 
registrados em classes passivas, o Escalonador solicita ao 
Gerenciador de Exibidores que instancie o exibidor apropriado ao 
tipo de conteúdo a ser exibido. Porém, apenas a decodificação do 
conteúdo será realizada nesse dispositivo. O Gerador de Conteúdo 
Passivo construirá o mapa de memória, e a mixagem das 
seqüências de áudio, de todos os objetos em exibição nessa classe 
passiva e os entregará ao Gerenciador de Dispositivos que 
solicitará a sua distribuição aos dispositivos registrados na classe 
em que o conteúdo deve ser exibido (transmissão no grupo IP 
multicast associado à classe). 

Para um objeto que deve ser apresentado em dispositivos 
registrados em uma classe ativa, o objeto (incluindo seu conteúdo 
codificado de mídia) é entregue ao Gerenciador de Dispositivos 
que solicita sua distribuição aos dispositivos da classe (novamente 
em transmissão multicast no IP multicast associado à classe) 

Para classes passivas, mensagens “class_passive_data”, contendo 
amostras de áudio ou vídeo a serem exibidas nos dispositivos são 
transmitidas pelo dispositivo-pai para o endereço IP multicast da 
classe considerada. Para classes ativas, mensagens 
“class_active_data”, contendo o objeto é transmitido pelo 
dispositivo-pai para o endereço IP multicast da classe 
considerada. Sendo IP multicast, para essas mensagens não 
existem confirmações. No caso das classes passivas elas são 
transmitidas por três vezes para minimizar a probabilidade de sua 
perda. Cabe aos dispositivos detectarem suas duplicações. No 
caso da classe passivas isso também é verdadeiro, mas já pode ser 
garantido pelo próprio refrescamento necessário do mapa de 
memória. 

Durante a apresentação, dependendo da classe onde o conteúdo 
do objeto de mídia está sendo apresentado, duas ações podem ser 
disparadas pelo Escalonador, quando essa apresentação necessita 
ser pausada, recomeçada, interrompida ou ainda quando alguma 



atribuição deve ser realizada sobre propriedades do objeto em 
questão: 

• O Gerenciador de Exibidores é notificado para acionar a ação 
correspondente no exibidor; 

• Um evento é gerado para ser transmitido a um dispositivo. 

A primeira ação ocorre quando o exibidor do conteúdo está no 
mesmo dispositivo do formatador. Essa situação acontece tanto 
quando o conteúdo do objeto está sendo apresentado no 
dispositivo-pai, quanto em dispositivos registrados em classes 
passivas, onde a decodificação do conteúdo é realizada no 
dispositivo-pai. 

A segunda ação ocorre quando conteúdo do objeto está sendo 
apresentado em dispositivos registrados em classes ativas, cujos 
exibidores devem ser notificados da ação em questão4. 

Para notificar eventos de apresentação, a mensagem 
“class_presentation_event” é transmitida do dispositivo–pai para 
o endereço IP multicast da classe passiva onde o conteúdo do 
objeto está sendo apresentado. Essa mensagem contém o 
identificador da aplicação, o identificador do objeto, o 
identificador da interface do objeto e a ação correspondente 
(pausa, recomeço, interrupção etc.). 

Para notificar eventos de atribuição, a mensagem 
“class_attribution_event” é transmitida do dispositivo-pai para o 
endereço IP multicast da classe ativa onde o conteúdo do objeto 
está sendo apresentado, contendo o identificador da aplicação, o 
identificador do objeto, o identificador da propriedade e o valor a 
ser atribuído. 

Tanto mensagens “class_presentation_event” quanto mensagens 
“class_attribution_event” devem ser transmitidas por três vezes 
para minimizar a probabilidade de sua perda. Cabe aos 
dispositivos detectarem suas duplicações. 

Eventos também podem ser originados dos dispositivos 
registrados em classes passivas e ativas para o dispositivo-pai. 
Dispositivos registrados em classes passivas transmitem apenas 
eventos de seleção. Nesse caso, a área espacial do dispositivo ou 
uma tecla selecionada é enviada. Quando a área espacial é 
recebida, o Formatador, através do módulo Gerente de Leiaute, 
verifica o objeto correspondente a essa seleção. Dispositivos 
registrados em classes ativas transmitem todos os tipos de eventos 
definidos na NCL (apresentação, seleção, atribuição) ao 
dispositivo-pai. Entre esses eventos, o de atribuição somente é 
transmitido para o dispositivo-pai quando um objeto de mídia 
imperativo ou declarativo [1] está sendo apresentado no 
dispositivo registrado em uma classe ativa. 

A mensagem “class_selection_event” é utilizada para a 
transmissão de eventos de seleção. Essa mensagem é transmitida 
sempre para o endereço IP unicast do dispositivo base, e exige 
confirmação. 

A seleção é o único evento que pode ser originado nos 
dispositivos registrados em ambos os tipos de classes, mesmo 
quando nenhum conteúdo está sendo apresentado nos 

                                                                 
4 O evento de atribuição também deve ser notificado ao exibidor, 

uma vez que propriedades do objeto podem ser alteradas.  

dispositivos. Essa característica permite que o dispositivo seja 
utilizado para selecionar um conteúdo em exibição no dispositivo 
pai [1]. 

4.3 Definição de Domínios 
Dispositivos registrados em classes ativas permitem aos usuários 
realizar navegações individuais. Esse é o caso do exemplo 
apresentado na Seção 2, onde cada usuário escolheu um modelo 
de chuteira diferente e finalizou a compra individualmente, com 
seus próprios dados. Naquele exemplo, as navegações ocorreram 
em um objeto XHTML, definido como filho da aplicação NCL 
executada no dispositivo base (TV e set-top box). 

Relacionamentos especificados entre os objetos apresentados nos 
dispositivos registrados em uma classe ativa ou passiva e os 
demais objetos existentes na aplicação são sempre tratados pelo 
dispositivo-pai. Para tanto, o conjunto de mensagens relacionadas 
aos eventos da NCL, apresentadas na subseção anterior, é 
definido. 

É possível, no entanto, que os relacionamentos entre os objetos 
apresentados em um mesmo dispositivo ativo sejam tratados no 
próprio dispositivo. Esse é o caso quando se tem objetos de mídia 
com código NCL embutidos em aplicações NCL pai e esses 
objetos de mídia são distribuídos para exibição em dispositivos 
registrados em classes ativas. Nesse caso, é o próprio dispositivo 
que passa a realizar o controle da apresentação do objeto de mídia 
com código NCL (uma nova aplicação embutida), que pode, 
inclusive, ser redistribuída a outros dispositivos para ser 
apresentada, passando esse dispositivo a ser um dispositivo-pai. 

Quando um dispositivo ativo recebe para apresentação um objeto 
de mídia contendo uma aplicação NCL, todo processo de registro 
e gerenciamento de registro, apresentado na Seção 4.1, é iniciado 
por ele. O dispositivo passa a enviar mensagens 
“class_announcements”, a fim de anunciar as classes definidas na 
aplicação e também seu endereço IP para o registro nas classes. 
Mensagens “group_membership_enter” para o registro dos 
dispositivos nas classes devem então ser direcionadas a ele. 

O dispositivo base, onde é executada a NCL ancestral de toda as 
outras aplicações NCL embutidas, não pode se registrar em 
classes definidas por outro dispositivo-pai. Um dispositivo 
qualquer só pode estar registrado em classes de um dispositivo-
pai a cada instante. Essas duas restrições evitam comportamentos 
indesejados das aplicações, como a ocorrência de loops. 

4.4 Preservação do Sincronismo 
As operações envolvidas na transmissão de eventos e de objetos 
de mídias entre dispositivos podem resultar em atrasos que 
comprometam o sincronismo das apresentações. Para minimizar 
os efeitos dessas operações, pode ser interessante que alguma 
dessas operações possa ser antecipada. Para antecipar o momento 
do envio de objetos de mídia, é necessário saber o momento de 
suas apresentações nos dispositivos. Para prever o momento da 
apresentação, a partir da especificação das aplicações, uma 
estrutura de grafos direcionados (dígrafos) pode ser construída, 
como discutido em [10]. 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Apresentações distribuídas em múltiplos dispositivos aumentam a 
expressividade das aplicações em sistemas de TV digital. No 
modelo proposto pela linguagem NCL, onde diferentes tipos de 
classes de dispositivos são suportados, aplicações podem ser 
especificadas para permitir colaborações interativas entre os 
usuários e navegações individualizadas. 
Na versão atual da implementação de referência do middleware 
Ginga-NCL, diversas questões relativas ao uso de múltiplos 
dispositivos mencionada neste artigo foram abordadas, entre elas 
o registro, a comunicação para a distribuição dos conteúdos e dos 
eventos, a concepção dos domínios e a preservação do 
sincronismo. Essa versão da implementação de referência está 
disponível em código aberto, através da licença GPL, e pode ser 
acessada através do portal de software publico: 
www.softwarepublico.gov.br. 
Na versão atual, embora as facilidades da linguagem sejam 
suportadas, vários aprimoramentos são necessários, 
principalmente em relação ao protocolo de comunicação entre os 
dispositivos. O protocolo hoje implementado é mais simples que o 
abordado neste artigo e exige que os dispositivos integrem uma 
única LIS. A partir do desenvolvimento de aplicações utilizando 
múltiplos dispositivos para o SBTVD-T alguns outros 
aprimoramentos podem também ser necessários, particularmente 
com relação ao desempenho e a escalabilidade da solução. 
Estamos ainda no início do desenvolvimento dessas aplicações e 
muito poucos dominam o conhecimento para projetá-las, cenário 
em que se esperam grandes mudanças em breve. 
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