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Resumo—Este artigo apresenta um modelo para especificação do 
controle hierárquico de foco e dos eventos de entrada em aplicações 
hipermídia que podem conter objetos atômicos e compostos 
aninhados. É descrita uma proposta para resolver os problemas de 
linguagens declarativas tanto para o domínio da Web quanto para o 
domínio da TV Digital. O modelo por nós proposto foi integrado à 
especificação dos perfis de TV Digital da versão 3.0 da linguagem 
NCL, podendo, no entanto, ter seu uso estendido a outras linguagens 
declarativas. A solução foi incorporada à implementação de 
referência do middleware Ginga. Ginga e NCL fazem parte da 
recomendação ITU-T para serviços IPTV e dos padrões do sistema 
ISDB-T (International Standard for Digital Broadcasting – 
Terrestrial). 

Abstract—This paper presents a model for the specification of 
hierarchical control of focus and input events in hypermedia 
applications that may contain atomic objects and nested compound 
objects. A proposal to solve the problems of declarative languages 
for both Web domain and Digital TV domain is described. The model 
proposed by us is part of the Digital TV profiles of NCL language 
specification. The model, however, may be extended to be used in 
other declarative languages. The model was incorporated into the 
Ginga reference implementation. NCL and Ginga are part of ITU-T 
Recommendation for IPTV services and ISDB-T standards 
(International Standard for Digital Broadcasting – Terrestrial). 

Keywords—Presentation Engine; Ginga; NCL; declarative 
language; Interactive TV; Digital TV; ISDB-T 

I. INTRODUÇÃO 
A interação do usuário com as aplicações em execução no 

seu computador pessoal é, normalmente, realizada por meio de 
dispositivos de entrada como mouse e teclado. Já em 
dispositivos portáteis, a interação é comumente realizada por 
meio de teclados virtuais e telas sensíveis ao toque. Por outro 
lado, em dispositivos de recepção fixos de TV Digital (TVD), é 
comum que o telespectador utilize como dispositivo de entrada 
uma unidade de controle remoto, que, usualmente, não é capaz 
de oferecer um ponteiro para a interação com os diferentes 
objetos que compõem as aplicações de TVD. Em todos os 
casos, cabe ao suporte de software presente nos diferentes tipos 
de dispositivos a definição do mecanismo necessário para 
permitir que a interação do usuário com as aplicações em 
execução seja realizada da forma mais simples, completa e 
intuitiva possível, independente das idiossincrasias de cada 

plataforma. Infelizmente, como veremos, isso nem sempre 
acontece. 

Aplicações hipermídia são compostas por objetos de mídia 
relacionados no tempo e no espaço. Um caso particular de 
relacionamento temporal é aquele disparado pela interação do 
usuário. Os objetos de mídia descritos em documentos 
hipermídia podem ser de diferentes tipos. Chamaremos de 
objetos atômicos àqueles que não oferecem acesso à sua 
estrutura interna, mesmo a estrutura interna podendo conter 
mais de um tipo de conteúdo. São exemplos de objetos 
atômicos os objetos de mídia que referenciam conteúdo de 
imagem, texto plano, vídeo, áudio, objetos com conteúdo 
audiovisual etc. Por sua vez, os objetos compostos contêm 
objetos atômicos e compostos, recursivamente, e oferecem 
acesso aos elementos filhos que compõem a sua estrutura 
interna. Uma aplicação hipermídia pode assim ser vista como 
um objeto composto. Mais ainda, se ela permite o aninhamento 
de objetos compostos, uma aplicação pode conter outra 
aplicação, muitas vezes definida em uma linguagem diferente 
da primeira. Tal é o caso de aplicações hipermídia 
especificadas nas linguagens HTML5 [1], SMIL [2] e NCL [3].  

As principais linguagens declarativas utilizadas para 
descrever documentos hipermídia na Web definem como 
autores de aplicações podem especificar a navegação entre 
objetos de mídia da aplicação (controle de foco), bem como a 
seleção, e a entrada de dados (controle de eventos de entrada) 
nesses objetos pelo usuário-final. No entanto, essas linguagens 
possuem limitações para a especificação do controle de foco e 
controle dos eventos de entrada em objetos compostos, 
principalmente quando a operação de foco é realizada por 
dispositivos não ponteiros (por exemplo, controle remoto). 
Nessas linguagens, em primeiro lugar, o processo exibidor do 
objeto em foco é também o que detém o controle dos eventos 
de entrada. Ou seja, não há separação entre controle de foco e 
controle de eventos de entrada. Em segundo lugar, e como 
consequência do problema anterior, embora permitam 
aninhamento de objetos compostos, a navegação e, portanto, o 
controle do foco, não é realizada em cada nível de 
aninhamento, ou seja, não é hierarquizada. Há uma 
“planarização”, como veremos problemática, da navegação. 

As linguagens declarativas utilizadas para descrever 
aplicações para TVD em geral oferecem suporte para 
especificação do controle de foco e seleção, permitindo a 
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utilização dos botões de setas direcionais e outros botões do 
controle remoto [4]. De forma análoga, algumas linguagens 
utilizadas para descrever documentos hipermídia na Web 
permitem o uso de teclas de navegação (setas) direcionais, 
embora essa facilidade tenda a ser ignorada nos vários 
exibidores das linguagens. Algumas linguagens declarativas 
especificadas para sistemas de TVD permitem que apenas 
objetos atômicos componham a aplicação; algumas embora 
permitam objetos compostos, eles são opcionais, e quando seu 
uso não é limitado na própria especificação, o é na prática, pela 
ausência de suporte nos exibidores da linguagem. A ausência 
de objetos compostos impõe limitações aos recursos que 
podem ser utilizados pelas aplicações, no entanto, o processo 
de especificação do controle de foco e dos eventos de entrada é 
simplificado. Algumas outras linguagens, por serem baseadas 
em soluções para a Web, oferecem objetos compostos, porém 
herdam os mesmos problemas relativos ao controle de foco e 
dos eventos de entrada daquele ambiente, agravado pelo fato 
de geralmente utilizarem apenas dispositivos não ponteiros 
para a navegação. 

Este artigo apresenta um modelo para especificação do 
controle hierárquico de foco e dos eventos de entrada em 
aplicações hipermídia que podem conter objetos atômicos e 
compostos aninhados, trazendo uma proposta para resolver os 
problemas das outras linguagens mencionadas tanto para o 
domínio da Web quanto para o domínio da TVD. O modelo 
por nós proposto foi integrado à especificação dos perfis de 
TVD da versão 3.0 da linguagem NCL [3], podendo, no 
entanto, ter seu uso estendido a outras linguagens declarativas. 
A solução foi incorporada à implementação de referência do 
Ginga, que contém a máquina de execução NCL. Ginga e NCL 
fazem parte da recomendação ITU-T para serviços IPTV [5] e 
dos padrões do sistema ISDB-T (International Standard for 
Digital Broadcasting – Terrestrial) [6], adotado em nove 
países da América Latina e em alguns países da África e Ásia. 

Para o controle de foco e a seleção de objetos em 
aplicações hipermídia que contêm apenas objetos atômicos, o 
modelo proposto possui uma solução similar às apresentadas 
por outras linguagens declarativas utilizadas tanto nos sistemas 
de TVD quanto na Web. No entanto, ele acrescenta as 
seguintes funcionalidades: 
1. O foco é estabelecido não apenas através de um dispositivo 

de entrada do tipo ponteiro ou pelo uso das teclas de setas 
direcionais ou pela tecla tab. Em adição, o foco também 
pode ser estabelecido pela atribuição de um valor a uma 
variável de ambiente da aplicação multimídia; 

2. Objetos compostos são tratados de forma similar às 
linguagens mencionadas que os suportam. No entanto, a 
navegação por foco é realizada apenas dentro de um mesmo 
nível de aninhamento. A passagem hierárquica de um nível 
de aninhamento para o outro (tanto do maior nível para o 
menor quanto do menor para o maior) pode ser controlada 
pelo usuário final ou pelo autor da aplicação. 

3. O controle dos eventos de entrada é também hierárquico e 
passado para os exibidores dos objetos compostos por uma 

ação do usuário final e somente se a ação for executada, e 
não automaticamente. A devolução desse controle também 
é explicitada pelo usuário final, ou pelo autor da aplicação; 
mais uma vez, não é automática como nas outras soluções 
encontradas; 

4. O controle dos eventos de entrada pode também ser 
estabelecido pela atribuição de um valor a uma variável de 
ambiente da aplicação multimídia; 

5. Quando é passado o controle dos eventos de entrada, pode-
se especificar para quais tipos de eventos o controle é 
passado; 

6. A solução provê um mecanismo por meio do qual 
relacionamentos entre objetos de mídia podem acessar 
informações sobre qual objeto possui o foco, qual detém o 
controle dos eventos de entrada e quais o eventos 
controlados, permitindo assim relacionamentos espaço-
temporais dependentes da própria navegação realizada. 

Para a apresentação e discussão da proposta o artigo 
prossegue com a seguinte organização. A Seção II discute 
alguns trabalhos relacionados. A Seção III apresenta o modelo 
proposto para o controle de foco e dos eventos de entrada em 
objetos hipermídia. A Seção IV descreve o comportamento de 
duas aplicações NCL como exemplo da solução proposta. A 
Seção V discute como os conceitos apresentados na Seção III 
foram aplicados na implementação de referência do sistema 
Ginga. Finalmente, a Seção VI é reservada para as conclusões 
e os trabalhos futuros. 

II. TRABALHOS RELACIONADOS 
A linguagem HTML em sua versão 5.0 [1] define o 

elemento <object> para referenciar um conteúdo que pode ser 
de diferentes tipos: objetos atômicos de imagem, vídeo etc.; 
objetos compostos que referenciam HTML; ou um tipo 
específico (atômico ou composto), a ser tratado por um plugin 
do exibidor HTML (browser). Objetos compostos podem 
também ser definidos pelo elemento <iframe> que pode ter 
como conteúdo outra aplicação HTML. 

Em HTML5, uma vez que um objeto composto entra em 
foco, ele imediatamente é considerado como ativo. Isso 
significa que ele ganha automaticamente o controle de todos os 
eventos de entrada e o controle de qual de seus objetos filho 
ganhará o foco. Esse mecanismo simples, sem permitir 
qualquer governança da passagem do controle, tem sérias 
limitações quando da navegação sobre objetos compostos. 
Vamos utilizar o exemplo da Figura 1 para um melhor 
entendimento dessas limitações. 

Na figura, o documento “parent.html” descreve dois 
objetos compostos. O primeiro objeto (linhas 3 a 5), que será 
chamado de child1, referencia, por meio do atributo data, o 
documento “child1.html”. Os atributos width e height (linha 4) 
especificam as dimensões (largura e altura) que o objeto irá 
ocupar durante a apresentação do documento “parent.html”. O 
objeto child1 define ainda o valor “7” para o atributo tabindex 
(linha 3).  



1: <object tabindex="7" data="./child1.html"  
2:         width="350"  height="100"> 
3: </object> 
4: <br/> 
5: <object tabindex="8" data="./child2.html" 
6:         width="350"  height="100"> 
7: </object> 

Fig. 1. Exemplo de documento HML5 com objetos compostos1. 

A especificação da linguagem HTML5 define o atributo 
tabindex para permitir que o autor determine se um elemento é 
capaz de receber um foco e em que ordem sequencial esse 
elemento pode ser alcançado em uma navegação (por meio da 
tecla tab) do usuário. O atributo deve receber sempre um valor 
inteiro. A sequência de navegação é dada de acordo com a 
ordem crescente de valores especificados em tabindex. O 
elemento que ganhará o foco no início da apresentação de um 
documento será aquele com menor valor de tabindex descrito 
nesse documento. 

O nome “tab index” tem origem no uso da tecla tab do 
teclado, utilizada para determinar o elemento a ter o foco em 
uma navegação sequencial. A linguagem HTML5 permite 
ainda que teclas de setas (direcionais) sejam usadas na 
navegação, utilizando folha de estilo CSS3 [7], que define os 
estilos nav-index, nav-up, nav-down, nav-right e nav-left. No 
entanto, pelo próprio W3C2, tais propriedades CSS estão “sob 
risco”, e menciona ainda que apenas o navegador Opera 
implementa tais funcionalidades 3  e, quando testamos, 
constatamos que com erro. Por isso, vamos limitar nossa 
análise ao emprego da tecla tab. Voltaremos às teclas de setas 
direcionais mais adiante no texto. 

Voltando à Figura 1, o segundo objeto (linhas 8 a 10), que 
será chamado de child2, possui as mesmas dimensões de altura 
e largura do child1, referencia o documento “child2.html” e 
determina o valor “8” como índice de navegação sequencial 
(tabindex=“8”). 

A Figura 2 ilustra a apresentação do documento 
“parent.html” realizada por um browser HTML. Note, que 
“child1.html” e “child2.html” são documentos que descrevem 
formulários com campos de entrada a serem preenchidos pelo 
usuário. No exemplo, os campos “PhD Thesis” e “Keywords”, 
do formulário descrito no documento “child1.html”, possuem 
no atributo tabindex os valores “4” e “5”, respectivamente. Já o 
documento “child2.html” descreve um formulário com os 

                                                           
1 Aplicação exemplo disponível para testes. Utilize o seguinte 
endereço em seu exibidor HTML: 
www.telemidia.puc-rio.br/~marcio/papers/focus/parent.html 
2 http://www.w3.org/TR/css3-ui/ e 
http://www.w3.org/TR/css3-ui/#nav-index0 acessados em 
16/04/2013. 
3 http://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_nav-index.asp 
acessado em 16/04/2013. 

campos “Master Thesis” e “Keywords”, que possuem no 
atributo tabindex os valores “1” e “2”, respectivamente.  

 
Fig. 2. Apresentação do documento parent.html em um browser HTML. 

Quando o documento “parent.html” é apresentado, o foco 
inicial é automaticamente atribuído ao objeto chid1, por ter o 
menor índice de navegação entre os elementos definidos em 
“parent.html”. É importante ressaltar que, apesar de possuir 
índice de navegação menor que o do objeto child1, o foco 
inicial não é atribuído ao campo “Master Thesis”. Isso ocorre 
porque esse campo não está descrito no documento 
“parent.html”, mas sim em um documento referenciado pelo 
objeto child2. 

Ainda no início da apresentação do documento 
“parent.html”, após receber o foco, o objeto child1 passa para o 
estado ativo, fazendo com que seu processo exibidor ganhe 
automaticamente o controle de todos os eventos de entrada e o 
controle da passagem de foco por entre seus objetos filhos. Isso 
significa que uma nova sequencia de navegação, definida pelo 
conteúdo referenciado pelo child1, será agora levada em 
consideração pelo exibidor HTML, mesmo que o usuário final 
deseje não entrar nesse nível de navegação e continuar no nível 
dos objetos compostos. Ou seja, a navegação sequencial será 
feita agora sobre os objetos descritos no documento 
“child1.html”. Assim, o usuário poderá preencher os campos 
do formulário e pressionar a tecla tab para passar o foco para o 
próximo elemento. Quando o usuário pressionar a tecla tab no 
instante em que o último elemento na sequência de 
“child1.html” possuir o foco, o objeto child1 sairá do estado 
ativo e a sequência de navegação anterior será retomada. Note 
assim que da mesma forma que ganhou automaticamente o 
controle, o processo exibidor do objeto composto pode também 
perdê-lo sem qualquer governança do usuário final. O foco 
passa automaticamente para o objeto child2 definido em 
“parent.html”, cujo processo exibidor ganha o controle dos 
eventos de entrada e da passagem de foco por entre seus 
objetos filhos. De forma similar, a navegação sequencial 
poderá ser iniciada em “child2.html” e assim sucessivamente. 

Resumindo, em HTML não é possível navegar entre 
objetos compostos do mesmo nível de aninhamento. A cada 



troca de objeto composto é antes necessário que se passe por 
todos os filhos do objeto composto anterior à troca. Por 
exemplo, um usuário que deseja preencher apenas o formulário 
descrito no documento “child2.html” terá primeiramente que 
navegar sequencialmente em todos os campos de 
“child1.html”. Em um mesmo nível hierárquico de 
aninhamento, o usuário perde a governança sobre o controle do 
foco quando este é colocado em um objeto composto: o usuário 
final não pode escolher se quer navegar no mesmo nível 
hierárquico ou em profundidade. Como o controle dos eventos 
de entrada está amarrado ao objeto em foco, o usuário final 
perde também a governança sobre que processo exibidor (que 
nível hierárquico) detém o controle dos eventos de entrada. 

Note que esse problema só é relevante quando da 
navegação com dispositivos não ponteiros, como o controle 
remoto, por exemplo. Utilizando-se um dispositivo ponteiro, 
como o mouse, o usuário final pode navegar para que objeto 
desejar não importa o nível de aninhamento. Isso justifica 
porque tal problema nunca mereceu muita atenção na 
navegação na Web, mas é de suma importância em cenários 
como o de sistemas de TV digital. 

Em todos os casos, entretanto, não há qualquer mecanismo 
que permita filtrar quais os eventos de entrada devem ser 
reportados. Os objetos ou detém o controle de todos os eventos 
de entrada ou de nenhum. 

Em SMIL [2], a linguagem declarativa padrão W3C para 
descrição e publicação de apresentações multimídia na WWW, 
todos os elementos que representam objetos de mídia podem 
utilizar o atributo tabindex para determinar o controle de foco e 
seleção, exatamente da mesma forma que a linguagem HTML. 
De fato, a especificação da linguagem SMIL faz referência à 
linguagem HTML para definir o atributo tabindex. SMIL herda 
assim as mesmas limitações já mencionadas para o controle de 
foco e dos eventos de entrada da linguagem HTML. 

As linguagens declarativas especificadas nos padrões de 
TV digital japonês (BML [8]), americano (ACAP-X [9]) e 
europeu (DVB-HTML [10]), bem como no padrão HbbTV 
[11] definem um mesmo mecanismo para o controle de foco e 
seleção de objetos, baseado em folha de estilo CSS. De fato, 
essas linguagens são baseadas na linguagem XHTML 
(eXtensible Hypertext Markup Language) [12], com suporte a 
CSS (Cascade Style Sheets) [13], DOM (Document Object 
Model) [14] e ECMAScript [15]. 

Em BML conteúdos de imagem, texto, áudio e vídeo 
podem ser referenciados por objetos de mídia descritos por 
meio do elemento <object>. BML permite que apenas objetos 
atômicos sejam especificados pelo elemento <object>. O 
elemento <iframe> é opcional. Na prática, o elemento não é 
suportado pelas implementações dos exibidores existentes. 
HbbTV, ACAP-X e DVB-HTML permitem a definição de 
objetos compostos contendo outra aplicação a ser embutida, 
por meio dos elementos <object> e <iframe>. 

Em todas essas linguagens, o controle do foco foi pensado 
para o uso de controle remoto, ou seja, dispositivo de entrada 
não ponteiro. O estilo nav-index, anteriormente mencionado e 
não suportado nas linguagens para Web, é especificado para 
definir um índice de navegação de um dado objeto. O foco 
inicial é atribuído ao objeto com menor índice de navegação. 
Os estilos nav-up, nav-down, nav-right e nav-left são 
especificados para definir a qual índice de navegação será 
atribuído o foco quando as teclas de setas direcionais do 
controle remoto forem acionadas. Cabe ressaltar que essa é a 
única forma de alterar o foco, além da utilização de um 
dispositivo ponteiro, que não é usual nos aparelhos TVD 
correntes. 

A Figura 3 ilustra um trecho de código BML indicando que 
o foco é inicialmente dado ao objeto “a”. O acionamento da 
tecla direcional “nav-down (↓)” muda o foco para o objeto “b”, 
e assim por diante. 

1: <object id="a"  
style="... nav-index:1; nav-down:2"/> 

2: <object id="b"  
style="... nav-index:2; nav-up:1; nav-down:3"/> 

3: <object id="c"  
style="... nav-index:3; nav-up:2; nav-down:4"/> 

4: <object id="d"  
style="... nav-index:4; nav-up:3; nav-down:1"/> 

Fig. 3. Trecho de código BML de exemplo. 

O fato de BML só dar suporte a objetos atômicos facilita o 
processo de especificação do controle de foco. O controle dos 
eventos de entrada nunca é passado, permanecendo o tempo 
todo com o objeto pai, único na aplicação. No entanto, isso 
impõe limitações aos recursos que podem ser utilizados pelas 
aplicações como, por exemplo, o reuso de aplicações [16] e os 
tipos de relacionamentos que podem ser especificados entre 
funcionalidades de diferentes linguagens de programação [17].  

HbbTV, ACAP-X e DVB-HTML por suportarem objetos 
compostos, permitem que o valor estilos nav-up, nav-down, 
nav-right e nav-left possam referenciar um elemento dentro de 
um objeto composto. No entanto, isso não afeta em nada o 
problema apontado para o uso de tab em linguagens baseadas 
em HTML. A única diferença é, quando um elemento pai está 
em foco, permitir determinar o elemento filho que iniciará a 
sequência interna de navegação. Usando tab essa sequência é 
sempre iniciada pelo elemento de menor tabindex. 

Em todos os casos, como nas linguagens voltadas para a 
Web, o objeto em foco detém o controle dos eventos de 
entrada, e não há qualquer mecanismo que permita filtrar quais 
os eventos de entrada devem ser reportados. Os objetos ou 
detém o controle de todos os eventos de entrada ou de nenhum. 

Do conhecimento dos autores, exceto NCL, nenhuma outra 
linguagem declarativa para desenvolvimento de aplicações 
hipermídia possui a definição de um módulo que permita ao 
autor de uma aplicação especificar como o usuário final poderá 



controlar a passagem de foco (incluindo em objetos 
compostos) e a passagem do controle dos eventos de entrada 
(incluindo a definição de quais eventos a notificação deve ser 
filtrada). NCL, ao adotar o modelo por nós proposto e descrito 
neste artigo, permite ainda que relacionamentos definidos entre 
objetos de mídia, bem como regras de seleção de objetos 
consigam acessar informações sobre qual objeto possui o 
controle dos eventos de entrada e qual objeto possui o foco. 
Essa facilidade adicional vai possibilitar o uso dessas 
informações na adaptação de aplicações dependendo da 
navegação realizada. 

III. CONTROLE DE FOCO E SELEÇÃO EM NCL 
Como mencionado na Seção I, a solução por nós proposta 

foi adotada na especificação dos perfis de TVD da versão 3.0 
da linguagem NCL. Nesses perfis, além do suporte usual a 
dispositivos de entrada ponteiros, presente em todas as 
linguagens, o módulo KeyNavigation define as extensões 
necessárias para descrever as operações de movimentação do 
foco realizadas por um dispositivo de entrada não ponteiro 
qualquer, como, por exemplo, uma unidade de controle remoto. 
No decorrer desta seção discutimos a solução proposta e 
apresentamos como ela pode ser estendida às outras linguagens 
mencionadas neste artigo. 

Basicamente, o módulo KeyNavigation define atributos que 
podem ser incorporados por elementos <descriptor> e 
<property> de NCL. Em NCL, um elemento <descriptor> 
define como os objetos de mídia devem ser inicialmente 
exibidos. Eles são equivalentes aos elementos <style> de 
HTML definidos como filhos do elemento <head>. Elementos 
<property> podem ser usados para que variáveis locais de 
objetos de mídia sejam explicitamente declaradas. Essas 
variáveis, ou propriedades, como chamadas em NCL, também 
podem definir como os objetos de mídia devem ser 
inicialmente exibidos. Nesse caso, a equivalência é com o 
atributo style de HTML. De fato, CSS é uma alternativa em 
NCL para descrever como um objeto de mídia deve ser 
exibido. No entanto, diferente de todas as outras linguagens 
citadas no artigo, um autor de documentos NCL pode 
especificar relacionamentos para manipular declarativamente 
os valores das propriedades dos objetos de mídia e não apenas 
através de uma linguagem de script, como veremos. 

Em NCL, um objeto de mídia deve ser descrito por meio do 
elemento <media>, não importa se ele é atômico ou se seu 
conteúdo contém código de outra aplicação embutida. O 
conteúdo de um objeto de mídia é definido por referência, 
através de seu atributo src, ou seja, pela sua localização, esteja 
ele em um servidor, em um fluxo contínuo de bits ou sendo 
recebido por meio de um protocolo de rede [3]. O tipo do 
objeto (definido pelo atributo type ou pela extensão do atributo 
src) é que determina se o objeto é atômico ou composto. Por 
exemplo, <media src=“imagem.png”> define um objeto 
atômico; já <media src=“htmlEmbutido.htm”> define um 
objeto composto que embute uma aplicação HTML em uma 
aplicação NCL. Cabe ressaltar, a guisa de esclarecimento, que 

NCL também contém o conceito de composição (definido em 
seus elementos <context> e <switch>), além de objeto de 
mídia composto, mas isso é irrelevante para a discussão deste 
artigo. Novamente fazendo um paralelo, o elemento <media> 
de NCL é usado tanto como um elemento <object>, <img> ou 
<iframe> de HTML. Da mesma forma que HTML pode 
associar propriedades CSS aos elementos mencionados, NCL 
pode associar aos seus elementos <media> descritores 
(referindo-se a elementos <descriptor>) ou propriedades 
(definindo elementos <property> como filhos de <media>). 

Voltando ao módulo KeyNavigation, um atributo 
denominado focusIndex é definido, permitindo especificar um 
índice para o objeto de mídia sobre o qual o foco pode ser 
aplicado se o objeto estiver em exibição. O atributo focusIndex 
pode ser associado a um elemento <property> ou a um 
elemento <descriptor>. Quando o atributo não é definido, o 
objeto é considerado como se não pudesse receber o foco. Em 
um determinado momento da apresentação, se o foco não tiver 
sido ainda determinado, ele será aplicado ao elemento em 
apresentação que tiver o menor valor de índice, de forma 
similar ao estilo nav-index de CSS. Os valores do atributo 
focusIndex, no entanto, só podem ser inteiros. Até aqui, tudo 
propositalmente muito semelhante, uma vez que NCL é 
também uma aplicação XML. Como também são equivalentes 
os conceitos moveUp, moveDown, moveRight e moveLeft de 
NCL aos estilos nav-up, nav-down, nav-right e nav-left de 
CSS, respectivamente. 

Em NCL, elementos <property> podem também declarar 
propriedades globais. Um objeto de mídia NCL do tipo 
“application/x-ncl-settings” reúne todas as propriedades 
globais de um documento. Quando um objeto de mídia 
qualquer ganha o foco, uma propriedade global denominada 
“service.currentFocus” é automaticamente atualizada com o 
valor de focusIndex associado a esse objeto. Os eventos de 
entrada que um exibidor (player) NCL pode controlar são 
especificados em outra propriedade global denominada 
“channel.keyCapture”. 

Um objeto de mídia NCL em foco não ganha 
automaticamente o controle dos eventos de entrada, isso só é 
possível quando uma tecla de ativação é pressionada. Em 
outras palavras, para que um objeto composto ganhe o controle 
dos eventos de entrada, ele deve ser colocado em foco e depois 
ser ativado. O padrão ISDB-T para o middleware Ginga 
mapeia a tecla “ok” do controle remoto ou “enter” do teclado, 
como tecla de ativação [3], mas outra tecla qualquer poderia 
ser a mapeada. Quando um objeto de mídia ganha o controle 
dos eventos de entrada, outra propriedade global, denominada 
“service.currentKeyMaster” (propriedade do objeto de mídia 
tipo “application/x-ncl-settings”) é automaticamente atualizada 
com o valor do identificador único associado a esse objeto.  

Quando um objeto de mídia composto é selecionado, o 
controle dos eventos de entrada é passado ao exibidor do 
conteúdo definido no objeto. Apenas os eventos controlados 
pela aplicação NCL podem ser passados para seu objeto de 



mídia composto filho. Se o objeto filho for outra aplicação 
NCL, sua propriedade “channel.keyCapture” define que teclas 
quer controlar, fazendo uma filtragem daquelas lhe passadas 
pela aplicação pai. 

Se um objeto composto filho ganha o controle das teclas 
navegacionais, ele pode seguir suas próprias regras para 
navegação. Se, por exemplo, ele for um objeto de mídia 
contendo uma aplicação embutida, a navegação agora se dá 
sobre os objetos filhos dessa aplicação, em um nível 
hierárquico imediatamente inferior. Se nessa aplicação um 
objeto filho em foco for ativado, ele passa a ter o controle dos 
eventos de entrada recebidos do pai e passa a ter o controle de 
sua própria navegação, e assim sucessivamente, em uma 
passagem de controle hierárquica e com filtragem dos eventos. 

A devolução do controle dos eventos de entrada é também 
hierárquica, mas em sentido oposto. Uma tecla de desativação 
do objeto composto em foco (no padrão ISDB-T para o 
middleware Ginga a tecla “back” do controle remoto ou a tecla 
“backspace” do teclado é mapeada como tecla de desativação 
[3], mas, novamente, poderia ser mapeada outra tecla qualquer) 
devolve o controle ao objeto composto pai e assim por diante, 
até a aplicação NCL raiz da árvore hierárquica. Quando o 
objeto composto é desativado, a aplicação pai, ao reganhar o 
controle dos eventos de entrada, coloca em foco o objeto 
identificado pelo atributo “service.currentFocus” de seu objeto 
“application/x-ncl-settings”. 

Retomando o exemplo da Figura 2, note que, diferente das 
outras linguagens referenciadas por este artigo, NCL permitiria 
a navegação entre objetos compostos sem a necessidade da 
entrada em profundidade em cada um deles. A navegação seria 
feita em cada nível de aninhamento, e só se passaria ao nível 
inferior ou superior por uma ação explícita do usuário final, 
resolvendo o problema anteriormente mencionado na Seção II. 

NCL define ainda outros atributos ligados ao foco de um 
objeto de mídia. O atributo focusSrc especifica um conteúdo 
alternativo a ser apresentado, em substituição ao conteúdo 
especificado pelo atributo src, quando um objeto de mídia 
receber o foco. Esse atributo segue as mesmas regras do 
atributo src do elemento <media>. Quando um objeto de mídia 
recebe o foco, ele pode ser destacado por uma borda. Alguns 
atributos são definidos para descrever o comportamento dessa 
borda de destaque. O atributo focusBorderColor define qual 
cor a borda deve ter [3]. O atributo focusBorderWidth define a 
largura em pixels da borda. Já o atributo 
focusBorderTransparency define um valor percentual de 
transparência a ser aplicada na borda. 

De forma similar ao foco, alguns atributos são definidos 
para descrever a forma com que um objeto deve ser destacado 
enquanto detém o controle dos eventos de entrada. O atributo 
focusSelSrc especifica um conteúdo de mídia alternativo a ser 
apresentado quando o objeto de mídia ganha o controle dos 
eventos de entrada. Esse atributo segue as mesmas regras do 
atributo src do elemento <media>. Um objeto de mídia que 
possui o controle dos eventos de entrada pode também ser 

destacado por uma borda, por meio do atributo 
selBorderColor. A largura em pixels da borda e sua a 
transparência são definidas pelas mesmas propriedades usadas 
no controle de foco (focusBorderWidth e 
focusBorderTransparency, respectivamente). 

Note assim que NCL permite a manipulação declarativa da 
apresentação de um objeto em foco ou quando ganha o 
controle dos eventos de entrada, sem a necessidade do uso de 
uma linguagem imperativa de script, embora também o permita 
através de sua linguagem de script Lua [3]. 

As variáveis globais “service.currentFocus”, 
“service.currentKeyMaster” e “channel.keyCapture” do objeto 
NCL do tipo “application/x-ncl-settings” podem ser 
manipuladas diretamente pela linguagem de script de NCL. Da 
mesma forma, um documento HTML poderia ser estendido e 
ter estilos correspondentes a essas variáveis, associados a seu 
elemento <body>. Como qualquer propriedade, essas também 
poderiam ser manipuladas pela linguagem JavaScript de 
HTML. No entanto, NCL permite que os valores dessas 
propriedades também possam ser manipulados de forma 
declarativa, por meio de relacionamentos causais representados 
por elementos <link> de NCL [3]. Mais ainda, NCL permite 
que o valor dessas propriedades possa ser usado de forma 
declarativa na escolha do objeto, entre um conjunto de objetos 
alternativos, a ser exibido (elemento <switch> de NCL), ou na 
escolha de uma forma alternativa de exibição de um mesmo 
objeto (elemento <descriptorSwitch> de NCL). Essas 
facilidades seriam dificilmente incorporadas na linguagem 
HTML, mas poderiam ser facilmente incorporadas aos 
elementos <switch> de uma aplicação SMIL. 

IV. DESCREVENDO O CONTROLE DE FOCO E DOS EVENTOS 
DE ENTRADA EM UM DOCUMENTO NCL 

A Figura 4 apresenta o código da aplicação NCL 
correspondente ao mesmo exemplo da Figura 2: com dois 
objetos compostos (elementos <media> na NCL) contendo os 
mesmos documentos HTML “child1.html” e “child2.html” 
anteriores, a diferença é que agora eles estão embutidos na 
aplicação NCL (“parent.ncl”) e não mais na aplicação HTML.  

1: <ncl id="parent"> 
2:   <body> 
3:     <port id="p1" component="h1"/> 
4:     <port id="p2" component="h2"/> 
5:     <media id="h1" src="child1.html"> 
6:       <property name="top" value="50"/> 
7:       <property name="left" value="10"/> 
8:       <property name="width" value="350"/> 
9:       <property name="height" value="100"/> 
10:       <property name="focusIndex" value="1"/> 
11:       <property name="moveDown" value="2"/> 
12:       <property name="moveUp" value="2"/> 
13:     </media> 
14:     <media id="h2" src="child2.html"> 
15:       <property name="top" value="200"/> 
16:       <property name="left" value="10"/> 



17:       <property name="width" value="350"/> 
18:       <property name="height" value="100"/> 
19:       <property name="focusIndex" value="2"/> 
20:       <property name="moveDown" value="1"/> 
21:       <property name="moveUp" value="1"/> 
22:     </media> 
23:   </body> 
24: </ncl> 
Fig. 4. Código NCLda aplicação parent.ncl. 

Na aplicação “parent.ncl”, o posicionamento do documento 
“child1.html” (objeto de mídia composto “h1”) na tela é 
especificado pelas propriedades “top”, “left”, “width” e 
“height”, nas linhas 6 a 9; e o posicionamento do documento 
“child2.html” (objeto de mídia composto “h2”) nas linhas 15 a 
18. A aplicação “parent.ncl” inicia apresentando os objetos 
compostos “h1” e “h2” (linhas 3 e 4). Note que tanto para o 
objeto “h1”, quanto para o objeto “h2”, as propriedades 
“focusIndex”, “moveDown” e “moveUp” foram definidas 
(linhas 10 a 12, e 19 a 21, respectivamente). 

A Figura 5 apresenta a aplicação “parent.ncl”, como 
exibida pelo middleware Ginga. Quando o documento 
“parent.ncl” é apresentado, o foco inicial é automaticamente 
atribuído ao objeto chid1 (Figura 5a), por ter o menor índice de 
navegação entre os elementos definidos em “parent.ncl”.  

 
Fig. 5. Apresentação da aplicação NCL parent.ncl no middleware Ginga. 

Embora tendo recebido o foco, o exibidor do objeto child1 
não tem o controle dos eventos de entrada, que permanecem 
com o player NCL. Assim, a navegação usando as teclas de 
setas direcionais se dá sobre os objetos da aplicação NCL e não 
sobre os objetos filhos do objeto composto em foco. Podemos 
então navegar entre os dois objetos, sem entrarmos neles (veja 
na Figura 5b a navegação para o objeto child2).  

Escolhido o objeto (formulário a preencher), o acionamento 
da tecla de ativação (tecla “ok” do controle remoto) delega o 
controle dos eventos de entrada para o browser HTML do 
objeto composto (Figura 5c), que passa então a controlar os 
eventos provenientes do acionamento das teclas de setas 
direcionais, navegando internamente entre os campos do 
formulário, conforme determinado pelo browser (note na 
Figura 5c, o cursor no campo Master Thesis). 

Para exemplificar a manipulação declarativa das variáveis 
globais, a Figura 6 apresenta o código de outra aplicação NCL, 
onde o controle dos eventos de entrada é realizado pela própria 
aplicação, por meio da manipulação da propriedade 
“service.currentKeyMaster”. A aplicação é bem simples. Ela 
consta de um jogo especificado em código Lua (linha 10 na 
Figura 6) e de um formulário HTML (linha 21 na Figura 6) 
para compra das diversas fases do jogo. O posicionamento do 
jogo (objeto de mídia composto “lua”) na tela é especificado 
pelas propriedades “top”, “left”, “width” e “height”, nas linhas 
11 a 14; e o posicionamento do formulário (objeto de mídia 
composto “html”) nas linhas 22 a 25. O formulário e o jogo 
ficam todo o tempo em exibição, mas hora um objeto, hora 
outro, estará “inibido”, controlados pela aplicação. 

1. <ncl id="focusSelControl"> 
2.  <head> 
3.   <connectorBase id="connBaseId"> 
4.    <importBase alias="conn"  

               documentURI="cBase.ncl"/> 
5.   </connectorBase> 
6.  </head> 
7.  <body> 
8.   <port id="p1" component="lua"/> 
9.   <port id="p2" component="html"/> 
10.   <media id="lua" src="game.lua"> 
11.    <property name="top" value="10%"/> 
12.    <property name="left" value="5%"/> 
13.    <property name="height" value="80%"/> 
14.    <property name="width" value="45%"/> 
15.    <property name="focusIndex" value="1"/> 
16.    <property name="moveLeft" value="2"/> 
17.    <property name="moveRight" value="2"/> 
18.    <property name="fase"/> 
19.    <property name="unlockLevel"/> 
20.   </media> 
21.   <media id="html" src="form.htm"> 
22.    <property name="top" value="10%"/> 
23.    <property name="left" value="55%"/> 
24.    <property name="height" value="80%"/> 
25.    <property name="width" value="40%"/> 
26.    <property name="focusIndex" value="2"/> 

(a) (b)

(c)



27.    <property name="moveLeft" value="1"/> 
28.    <property name="moveRight" value="1"/> 
29.    <property name="bought"/> 
30.   </media> 
31.   <media id="settingsObject"  

          type="application/x-ncl-settings"> 
32.    <property name="service.currentKeyMaster"/> 
33.   </media> 
34.   <link id="l1" xconnector="conn#onBeginSet"> 
35.    <bind role="onBegin" component="lua"/> 
36.    <bind role="set" component="settingsObject" 

          interface="service.currentKeyMaster"> 
37.      <bindParam name="var" value="lua"/> 
38.    </bind> 
39.   </link> 
40.   <link id="l2" 

        xconnector="conn#onEndAttributionSet"> 
41.    <bind role="onEndAttribution"  

          component="lua" interface="fase"/> 
42.    <bind role="set" component="settingsObject" 

          interface="service.currentKeyMaster"> 
43.      <bindParam name="var" value="html"/> 
44.    </bind> 
45.   </link> 
46.   <link id="l3"  

         xconnector="conn#onEndAttributionSet"> 
47.    <bind role="onEndAttribution" 

          component="html" interface="bought"/> 
48.    <bind role="set" component="settingsObject" 

         interface="service.currentKeyMaster"> 
49.      <bindParam name="var" value="lua"/> 
50.    </bind> 
51.    <bind role="set" component="lua" 

         interface="unlockLevel"> 
52.      <bindParam name="var" value="unlock"/> 
53.    </bind> 
54.   </link> 
55.  </body> 
56. </ncl> 

Fig. 6. Documento NCL com o controle declarativo dos eventos de entrada. 

A aplicação inicia apresentando os objetos compostos “lua” 
e “html” (linhas 8 e 9). Ao iniciar, o controle dos eventos de 
entrada deve ser passado ao objeto “lua” para que o usuário 
inicie a versão trial do jogo. Ao terminar essa fase, o controle 
dos eventos de entrada deve ser passado para o objeto “html”. 
O objeto “html” oferece um formulário para o usuário navegar, 
preencher seus dados de cartão de crédito e efetuar a compra da 
próxima fase do jogo. A Figura 7 ilustra esse instante de 
apresentação do documento NCL. Ao finalizar a compra, o 
controle dos eventos de entrada deve retornar automaticamente 
para o objeto “lua”, para que o jogo seja retomado. 

Na Figura 6, o relacionamento “l1” (linhas 34 a 39) garante 
que quando o objeto “lua” começar (linha 35) a variável 
“service.currentKeyMaster” receberá o valor do identificador 
do objeto Lua (linhas 36 e 37). Como essa variável especifica 
que objeto detém o controle dos eventos de entrada, esse 

controle é então dado ao objeto Lua. Qualquer acionamento de 
teclas é dirigido a esse objeto, permitindo ao usuário jogar. As 
linhas 31 a 33 definem a propriedade 
“service.currentKeyMaster” como variável global pertencente 
ao objeto “settingsObject”, do tipo “application/x-ncl-
settings”.O objeto “lua” possui uma propriedade “fase” (linha 
18). Quando o usuário completa uma fase do jogo, o código 
Lua atribui um valor a essa propriedade. A atribuição, por sua 
vez, dispara o relacionamento “l2” (linhas 40 a 45). O 
relacionamento determina que quando a atribuição da 
propriedade “fase” terminar (linha 41), a variável 
“service.currentKeyMaster” deve receber o valor do 
identificador do objeto “html” (linhas 42 e 43), fazendo com 
que o controle dos eventos de entrada passe agora para o objeto 
“html”. Qualquer acionamento de teclas é dirigido a partir de 
então a esse objeto, permitindo ao usuário preencher o 
formulário para efetuar a compra, em uma navegação 
totalmente controlada pelo browser HTML. 

 
Fig. 7. Tela no instante final da fase 1 do jogo. 

No objeto “html”, uma propriedade “bought” (linha 29) foi 
especificada, criando uma interface com o formulário do 
documento HTML. Quando o usuário submete o formulário 
para compra da continuação do jogo, uma atribuição de valor é 
realizada na propriedade “bought” por uma função JavaScript 
acionada. Uma atribuição nessa propriedade, por sua vez, 
dispara o relacionamento “l3” (linhas 46 a 54). O 
relacionamento determina que quando a atribuição da 
propriedade “bought” terminar (linha 47), a variável 
“service.currentKeyMaster” deve receber o valor do 
identificador do objeto “lua” (linhas 48 e 49), fazendo com que 
o controle dos eventos de entrada passe agora para esse objeto, 
permitindo ao usuário continuar jogando, uma vez que o 
acionamento de qualquer tecla é dirigido a partir de então a 
esse objeto. Mas o relacionamento “l3” especifica mais; ele 
define que a atribuição de um valor à propriedade “bought” 
acarrete na atribuição do valor “unlock” na propriedade 
“unlockLevel” (linhas 51 e 52), definida para o objeto Lua 



(linha 19). O código Lua ao receber o evento de mudança dessa 
variável checa seu valor e libera a próxima fase do jogo para 
execução. 

Note que tanto para o objeto “lua”, quanto para o objeto 
“html”, as propriedades “focusIndex”, “moveLeft” e 
“moveRight” foram definidas (linhas 15 a 17, e 26 a 28, 
respectivamente). Em qualquer instante do jogo ou do 
preenchimento do formulário, se o usuário acionar a tecla de 
desativação (tecla back ou backspace no Ginga), o controle dos 
eventos de entrada passa para o player NCL. A partir de então, 
o acionamento das teclas de setas direcionais são dirigidas a 
esse player. Assim, será possível passar o foco entre os objetos 
“lua” e “html”. O usuário poderá pressionar a tecla de ativação 
quando o objeto “lua” tiver o foco, para que o jogo seja 
retomado, ou pressionar a tecla de ativação quando o objeto 
“html” possuir o foco, para realizar o preenchimento do 
formulário. 

V. INTEGRAÇÃO COM A IMPLEMENTAÇÃO DO GINGA 
Nesta seção será apresentada a integração da solução 

proposta à implementação de referência do Ginga, na qual 
foram definidas as seguintes entidades: 

1) InputEventManager: gerente do tratamento de eventos 
de entrada; 

2) FormatterFocusManager: gerente do controle de 
estado de foco;  

3) FormatterLayout: gerente de regiões de apresentação 
dos objetos de mídia; 

4)  PresentationContextManager: gerente de informações 
que representam o contexto de apresentação de aplicaõees 
NCL. 

O InputEventManager permite que as entidades 
interessadas se registrem como “ouvintes” de determinados 
mnemônicos. Em NCL, todos os possíveis mnemônicos de 
entrada são especificados [3]. Entre os mnemônicos, os de 
navegação “CURSOR_DOWN”, “CURSOR_LEFT”, 
“CURSOR_RIGHT”, e “CURSOR_UP”; bem como os de 
ativação “ENTER” e desativação “BACK” merecem atenção 
especial no escopo deste artigo. 

Ao iniciar a apresentação de um documento NCL, o 
FormatterFocusManager solicita ao InputEventManager seu 
registro como “ouvinte” dos mnemônicos de navegação 
“CURSOR_DOWN”, “CURSOR_LEFT”, 
“CURSOR_RIGHT”, “CURSOR_UP”, e “ENTER”. Note, 
entretanto, que o mnemônico “BACK” não é, no momento, de 
interesse do FormatterFocusManager.  

Apenas ao receber o mnemônico “ENTER”, que o 
FormatterFocusManager solicita ao InputEventManager seu 
registro como “ouvinte”, mas agora apenas do mnemônico 
“BACK”. Ainda a partir desse instante, o 
FormatterFocusManager mantém, em seu atributo 
denominado currentKeyMaster, uma referência para o objeto 
que possui o foco de navegação no instante em que o 

mnemônico “ENTER” foi gerado. O FormatterFocusManager 
notifica o FormatterLayout para que as bordas de destaque 
sejam atualizadas de acordo com o novo estado de navegação. 
O PresentationContextManager é também notificado pelo 
FormatterFocusManager, para que as informações das 
propriedades do objeto “application/x-ncl-settings” sejam 
atualizadas. Além disso, o FormatterFocusManager notifica o 
exibidor do conteúdo do objeto em foco para que o mesmo 
tenha o controle dos eventos de entrada. Ao receber essa 
notificação, duas situações específicas podem ocorrer com 
relação ao objeto em foco. 

Na primeira situação, o objeto em foco solicita ao 
InputEventManager seu registro para todos os mnemônicos de 
interesse específico, podendo inclusive registrar a tecla 
“BACK”. A partir desse instante, o objeto realiza todo o 
tratamento necessário ao receber os mnemônicos, até que a 
apresentação desse objeto chegue ao fim ou até que um 
mnemônico “BACK” seja gerado. No primeiro caso, o 
FormatterFocusManager utiliza o atributo currentKeyMaster 
para solicitar o controle dos eventos de entrada. No segundo 
caso, em que o mnemônico “BACK” é gerado, o 
FormatterFocusManager solicita ao objeto identificado pelo 
currentKeyMaster o seguinte estado interno de controle de 
navegação: você possui outro currentKeyMaster aninhado? 
Caso o estado seja verdadeiro, o FormatterFocusManager não 
realiza nenhuma ação. Caso contrário, o 
FormatterFocusManager solicita o controle dos eventos de 
entrada.  

Para solicitar o controle dos eventos de entrada, o 
FormatterFocusManager utiliza o InputEventManager para 
realizar duas ações: 1) fazer com que o objeto 
currentKeyMaster seja removido como “ouvinte” de todos os 
mnemônicos; 2) atualizar seus mnemônicos de interesse como 
todos os de navegação, exceto o “BACK”. 

Na segunda situação, o exibidor do conteúdo do objeto em 
foco não tem interesse em tratamento de mnemônicos, o que 
ocorre em exibidores de conteúdos referenciados por objeto 
atômicos. Nesse caso, o FormatterFocusManager recebe uma 
notificação para que o controle dos eventos de entrada seja 
recuperado, realizando as duas ações descritas no parágrafo 
anterior.  

VI. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
As linguagens declarativas discutidas neste artigo não 

restringem ou prescrevem os tipos de conteúdo dos objetos de 
mídia. Determinar quais tipos de conteúdo possuem suporte de 
apresentação depende dos exibidores de mídia acoplados aos 
exibidores dessas linguagens. O suporte a definição de objetos 
compostos aninhados permite não apenas o reuso de 
aplicações, mas também que se racionalize e compreenda mais 
facilmente a apresentação final, agrupando informações 
semânticas e acelerando o raciocínio inferencial. A 
possibilidade de acoplar diferentes exibidores e as vantagens 
trazidas pelo suporte a objetos compostos aninhados mostram a 



importância da definição de um controle hierárquico do foco e 
de eventos de entrada em aplicações hipermídia.  

Do conhecimento dos autores, exceto NCL, nenhuma outra 
linguagem declarativa para desenvolvimento de aplicações 
hipermídia possui a definição de um módulo que permita ao 
autor de uma aplicação especificar como o usuário final poderá 
controlar a passagem de foco (incluindo em objetos 
compostos) e a passagem do controle dos eventos de entrada 
(incluindo a definição de quais eventos a notificação deve ser 
filtrada). NCL, ao adotar o modelo por nós proposto e descrito 
neste artigo, permite ainda que relacionamentos definidos entre 
objetos de mídia, bem como regras de seleção de objetos 
consigam acessar informações sobre qual objeto possui o 
controle dos eventos de entrada e qual objeto possui o foco. 
Essa facilidade adicional possibilita o uso dessas informações 
na adaptação de aplicações dependendo da navegação 
realizada. 

Desde 2011, várias aplicações NCL têm sido difundidas 
pelas emissoras de TV brasileiras, bem como várias aplicações 
NCL têm sido desenvolvidas para a Web utilizando as 
facilidades propostas neste artigo. A grande maioria das 
aplicações usa apenas um nível de aninhamento de objetos 
compostos, mas mesmo com apenas um nível, as vantagens da 
solução proposta são nítidas, principalmente quando o número 
de objetos exibidos simultaneamente não é pequeno. Esse é o 
caso de menus e sub-menus implementados como objetos 
compostos, o que é comum. À medida que o nível de 
aninhamento aumenta, as vantagens ficam ainda mais 
pronunciadas. 

Algumas aplicações utilizando eventos de entrada 
multimodais também têm sido desenvolvidas em nosso 
laboratório: com comando de voz e com comandos por gestos 
sendo mapeados para as teclas de navegação direcionais e de 
ativação e desativação, A Figura 8 apresenta uma aplicação 
desenvolvida para a Copa do Mundo de 2014, com controle 
por gestos capturados pelo dispositivo sensor de movimentos 
Kinect. 

 
Fig. 8. Controlde de foco e eventos de entrada por gestos. 
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