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ABSTRACT

Currently  exist  in  Brazil  researchs  to  specify  a  digital  rádio
brazilian system, to be called as SBRD. This work is inserted in a
group of researchs that proposes a SBRD using the DRM standard
for transmission and the Ginga for applications middleware. The
Ginga and your subsystem Ginga-NCL were standardized to be
the applications middleware in  the digital  TV brazilian system.
This article aims to highlight models and requirements of Ginga-
NCL applications in digital rádio context. Surveys of applications
models and a proposal Ginga-NCL profile to radio are presented
as results.

Categories  and  Subject  Descriptors  I.7.2
[Document  Preparation]: Languages  and  systems,
Hypertext/hypermedia, Markup languages, Standards.
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1. Introdução
Assim como realizado no contexto de TV, existem atualmente no
Brasil  pesquisas  para  a  digitalização  da  rádiodifusão  sonora
terrestre.  Essas  pesquisas  tem o  objetivo  de  propor  um padrão
para o Sistema Brasileiro de Rádio Digital(SBRD), que regule a
transmissão e recepção da difusão digital de rádio. Essas pesquisa
se  utilizam  de  padrões  internacionais  que  seguem  as
recomendações do ITU. Dentre os padrões estão o europeus DRM
[1] e DAB[2], e o americano IBOC[3].

Esse digitalização permite uso de melhores técnicas de modulação
e codificação de áudio,  multiprogramação e  serviços de dados.
Dentre  os  possíveis  serviços  de  dados  estão  as  aplicações
multimídia  para  os  usuários,  como  EPG,  alertas  emergência,
informações  de  trafego,  etc.  Para  apresentar  esses  dados
multimídia  ao  usuário  é  necessário  um  software  no  lado  do
receptor.  Esse  tipo  de  software  é  normalmente  chamado
middleware de aplicações.

Este trabalho esta inserido num conjunto de pesquisas para propor
um SBRD que utiliza o padrão de transmissão  DRM em conjunto
com o middleware Ginga, proposto para o ambiente de TV Digital
no  Brasil.  Comparações  de  características  entre  padrões
transmissão  de  rádio  e  seus  middleware  não  fazem  parte  do
escopo  desse  artigo.  Esse  artigo  tem  o  objetivo  de  evidenciar
modelos e requisitos de aplicações Ginga-NCL[4] para o contexto
de rádio digital. E também considerar a adaptação de aplicações
desenvolvidas no contexto TV Digital móvel para Rádio Digital. 

O artigo esta  organizado como segue.  A sessão dois  aborda os
tipos de serviços e aplicações atualmente existentes nos padrões
de rádio digital. A sessão três discute um perfil Ginga-NCL para o
rádio  digital.  E  a  ultima  sessão  aborta  considerações  finais  e
trabalhos futuros.

2. Modelos de aplicações em Rádio Digital
Uma  transmissão  de  rádio  digital  pode  transportar  aplicações
multimídia a serem apresentadas ao usuário pelo middleware de
aplicações. Logo, o middleware de aplicações é a parte especial
do software necessário no receptor. Os padrões de rádio digital
propõem suporte a diferentes modelos de aplicações. Dentre esses
modelos  estão:  conteúdos  multimídia  baseados  no  protocolo
MOT,  informações  de  trafego,  serviços  baseados  em  texto  e
aplicações BIFS. Cada um deles são descritos a seguir e ilustrados
na figura 1.

O Multimedia Object Transfer (MOT)[5] é um protocolo definido
no DAB para transporte de conteúdos multimídia na transmissão
de rádio,papel semelhante ao object carrousel em transmissões de
TV Digital terrestre. Ele define o envio de conteúdo multimídia
agrupado em arquivos com garantia de consistência dos dados no
receptor.  E  pode  operar  com  a  transferência  de  arquivos
individualmente  (MOT header  mode) ou em modo de diretório
(MOT  directory  mode).  Apesar  de  realizar  uma  entrega
independente  de  formato,  o  MOT  define  os  seguintes  três
formatos padrões de conteúdo:

O  MOT Electronic  Program  Guide  (EPG)  [6]:  oferece  para  o
usuário  um  serviço  semelhante  a  EPG  de  televisão,  mas  para
serviços de rádio. A EPG permite obter informações sobre canal
sintonizado,  como nome do programa e  apresentador, gênero e
logos da estação. 

O MOT Slideshow [7] define transmissões de uma sequencia de
imagens parar criar efeitos visuais. As imagens seguem formatos
padrões  utilizados  na  web como JPEG,  PNG ou APNG (PNG
animado).

O MOT Broadcast Website (WBS)[8] define um tipo de conteúdo
na web, semelhante a páginas HTML, para ser apresentadas em
receptores off-line e sem browser. Esse conteúdo é constituído,
assim como no HTML, por  elementos de textos,  imagens,  etc,
entretanto sem referencias externas ao documentos.

As aplicações de informações de trafego utilizam especificação
Transport  Protocol  Experts  Group  (TPEG)[tepg]  define  um
estrutura de documentos XML e para o envio de informações de
tráfego.  A  transmissão  digital  envia  versões  binárias  desses
documentos. Os dois principais de tipos de aplicações  XML são
utilizados são: informações de um tráfego rodoviário através de
mensagens  RTM  [9];  e  informações  de  transporte  publico  por
mensagens PTI [10].

O envio de aplicações baseadas em texto é útil  para receptores
com  poucos  recursos  multimídia.  Elas  podem  ser  apenas
mensagens curtas para serem apresentadas em pequenos como o
Dynamic Label Segment (DLS) do DAB e o DRM Messages. E
podem ser serem texto longos como jornais eletrônicos através do
protocolo Jounaline. O Jounaline é   composto por páginas com
informações  de  apresentadas  em  uma  estrutura  de  menus
representada por um documento XML.



As  aplicação  para  alerta  de  emergência  seguem  o  modelo
Emergency Warning Broadcast System (EWBS)[11] e podem ser
enviados  para  pela  rádiodifusão  para  vários  tipos  de terminais,
como  TV e  rádios.  Esse  modelo  permite  envio  de  um código
especıfico,  transportado na rádiodifusão,  que além de indicar  a
emergência pode requisitar ao middleware a sintonização em um
canal  especifico.  Esse  tipo  de  alerta  pode  ser  útil  em diversos
países que sofrem de catástrofes naturais como chuvas, ciclones,
tsunamis.  Além  de  entregar  mensagens  os  sistemas  de  alerta
podem  gerenciar  evacuação  e  coordenar  equipes  médicas,
brigadas de incêndio e resgate. 

Em sua  versão  inicial,  o  DAB suportava  apenas  aplicações  de
Dynamic  Label  e  baseadas  em  MOT.  Na  busca  de  oferecer
serviços  de  TV  móvel  foi  publicado  a  especificação  DAB-
DMB[12].  Essa especificação  utiliza  uma codificação  de  vídeo
H.264/MPEG-4 AVC[13], que possibilita o uso de aplicações em
Binary Format for Scenes(BIFS)[14] 

Uma aplicação em BIFS consiste em uma representação binaria
de  um documento  XML chamado  Extensible  MPEG-4  Textual
(XMT). O XMT descreve cenas multimídia compostas de objetos
de  áudio,  vídeo,  gráficos  2D  e  3D,  enviados  no  MPEG-4.  É
importante salientar que DMB não foi especificado para fins de
rádio. Isso se deve as transmissões de rádio terem baixos bitrates e
os serviços DMB terem causarem uma sobrecarga significativa  na
transmissão[15]. 
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Figura 1 – Exemplos de MOT EPG(a), MOT WBS(b), MOT
SlideShow com DLS(c), Jounaline(d), informações de transito

TPEG(e) e BIFS(f)1

3. Ginga-NCL para Rádio Digital
O Ginga é o padrão de middleware de aplicações nos receptores
fixos e moveis do Sistemas Brasileiro de TV Digital (SBTVD), e
também é padrão ITU em serviços IPTV. O Ginga é composto
pelo subsistema Ginga-NCL e extensões.  No SBTVD, o Ginga
possui  o  subsistema Ginga-J[16]  como extensão nos receptores
fixos do SBTVD. 

O  Ginga-NCL  é  o  ambiente  de  apresentação  de  aplicações
descritas  em NCL.  A NCL é uma linguagem declarativa  XML
para  especificação  de  apresentações  multimídia  interativas.  Ela
permite  o  sincronismo  espacial  e  temporal  de  mídias,
independente  do  tipo  de  mídias  apresentadas.  Os  padrões  de
middleware que utilizam o Ginga-NCL definem as aplicações em
um perfil  da  linguagem NCL e um conjunto de monomídias  a
serem utilizadas. O SBTVD define o perfil BDTV e EDTV[17]

1http://www.mastel.or.id/files/T-DMB_Technology_20111129.pdf

respectivamente  para  dispositivos  moveis  e  fixos,  e  suas
monimidias[18]. 

Na definição do Ginga-NCL como middleware do SBRD, nosso
trabalho propõe para as aplicações o uso do perfil BDTV da NCL
e as monomídias definidas para dispositivos moveis no SBTVD.
Isso se deve a semelhança entre os dispositivos de recepção de TV
móvel e os de rádio. O DRM define dois tipos de receptores: o
standart radio receiver, com ao menos um display alfanumérico e
o rich media radio receiver com no mínimo um display colorido
de 320x240 pixels. Esses receptores são ilustrados na figura 2 a
seguir.
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Figure 2: Exemplos de receptores SBTVD móvel one seg2(a),
DRM standart rádio receiver(b) e rich media radio receiver3(c)

Apesar da semelhança entre os receptores os SBTVD oneseg e o
DRM  rich media radio receiver,  algumas diferenças devem ser
ressaltadas.  Primeiro,  e mais significativo,  é  o  baixo  bitrate na
transmissão de aplicações para rádio digital. O bitrate é de valores
em torno de 36 a 136 kbs em transmissões FM, e de 16 a 24 kbps
em transmissões AM. Esse bitrate requisita o desenvolvimento de
aplicações compactas, com uso de poucas mídias ou uso de mídias
gráficas  vetoriais.  Outra  diferença  esta  no  intput  dos  usuários.
Apesar  navegação  da  aplicação  poder  ser  realizado  por  teclas
direcionais  ou seleções por  touchscreen,  o  oneseg utiliza teclas
coloridas  para  compatibilidade com as aplicações de receptores
fixos. Essa compatibilidade não é necessário no radio digital.

Devemos  citar  também  que  as  aplicações  oneseg necessitam
compartilhar  a  tela  com  o  conteúdo  de  vídeo  transmitido  e
manipulam através de mídias com atributos  src de valores “sbtvd-
ts://” ou  “isdb-ts://”. Logo,  na  ausência  de vídeo principal,  as
aplicações de rádio podem utilizar a totalidade display. Por ultimo,
uso do rádio para informações de trafego e alerta, que não é usual
no  contexto  de  TV  móvel.  Muitos  usuários  do  rádio  utilizam
emissoras e serviços apenas para se informar de condições e rotas
de trafego. 

Dado as diferenças citadas, são necessários incrementos ao perfil
BDTV para se tornar adequado ao contexto de rádio digital, tanto
na  NCL quanto  na  sua  API NCLua.  A seguir  um conjunto  de
propostas de incrementos ao perfil BDTV e suas monomídias.

Na linguagem NCL é necessário adcionar suporte a novos tipos e
atributos para os objetiso de media NCL. O baixo bitrate do rádio
digital requisita o uso de mídias gráficas vetores em vez de mídias
gráficas matriciais como png, jpg, etc. Logo, é proposto a adição
da mídia  svg4 ao conjunto de monomídias básicas. Além disso, é
possível considerar a adição de um atributo value as medias NCL
que são baseadas em texto. Essa adição permite a criação de um
documento  NCL único  para  ser  compactado  e  transmitido.  A

2 http://www.youtube.com/watch?v=OGNIfcgQEZc

3http://www.mc.gov.br/editais-e-avisos/doc_download/1257-
apresentacao-do-conselho-de-rádio-digital-drm-digital-rádio-
mondiale

4 www.w3.org/TR/SVG/

http://www.w3.org/TR/SVG/_
http://www.mc.gov.br/editais-e-avisos/doc_download/1257-apresentacao-do-conselho-de-radio-digital-drm-digital-radio-mondiale
http://www.mc.gov.br/editais-e-avisos/doc_download/1257-apresentacao-do-conselho-de-radio-digital-drm-digital-radio-mondiale
http://www.mc.gov.br/editais-e-avisos/doc_download/1257-apresentacao-do-conselho-de-radio-digital-drm-digital-radio-mondiale
http://www.youtube.com/watch?v=OGNIfcgQEZc
http://www.mastel.or.id/files/T-DMB_Technology_20111129.pdf


figura 3 a seguir ilustra um exemplo de código com uma mídia
texto embutida. A cerca do input dos usuário, é necessário o key
do elemento  simpleCondition  não aceitar  valores  para  as teclas
coloridas (“ENTER”, “RED”, “GREEN”, “YELLOW”, “BLUE”).
E  por  fim,  para  permitir  a  manipulação  do  áudio  principal,  é
Gigna-NCL deve  reconhecer  elementos  de  media com  valores
”sbrb://” ou “drm://” para src. 

NCL BDTV Profile

NCL Radio Profile

Figura 3 – Embarque de mídias de texto dentro do documento
NCL

No  NCLua  é  necessário  adicionar  serviços  de  gelocalização,
informações de trafego e EPG. Esses serviços NCLua devem ser
requisitados  através  de  classes  de  eventos  do  modulo  event
[abnt1],  de  modo semelhante  a  classe  tcp para  conexões  ou  a
classe  sms para  serviços  de  mensagens.  Definimos  as  classes
geolocation, tpeg_rtm, tpeg_pti e epg_drm, e para cada uma delas
tipos chamados de  request e  data. Aplicação é capaz de receber
um evento do tipo  data através de invocar o método  event.post
com um evento do tipo request como para parâmetro. 

Uma  requisição  de  serviço  de  geolocalização  esta  ilustrado  na
figura 4, em que o evento do tipo  data  contem as coordenas de
latitude e longitude do receptor. Para requisições do tipo tpeg_rtm
e tpeg_pti o conteúdo do campo data contém os XML definidos na
especificações TPEG RTM[9], TPEG PTI[10] e MOT EPG [6].

Figura 4 – Requisição e resposta da API de geololização de
mídias de texto dentro do documento NCL

Considerando esses incrementos, a instanciação dos modelos de
aplicações citados na sessão anterior podem ser definidos como
seguem na tabela 1.

Tabela 1 – Resumo de instanciação dos modelos 

Modelo  de
aplicação  em  
rádio digital

Instanciação do modelo de aplicação no
perfil Ginga-NCL proposto

MOT EPG NCL que apresenta conteúdo de eventos
epg_drm recebidos pela API NCLua 

MOT SlideShow Uso de links e medias de imagens 

MOT BWS Uso de media XHTML

Aplicações
baseadas em texto

Uso de media txt embarcadas

Informações  de
trafego

NCL que apresenta conteúdo de eventos
epg_rtm, epg_pti e geolocation recebidos

pela API NCLua

Aplicação  de
alerta  de
emergência 

NCL  que  apresenta  informações  de
emergência. E pode usar da API NCLua
de  geolocalização  para  informação  de
rotas de fuga.

Aplicações BIFS Uso de links e medias. 

4. Considerações finais
Esse artigo teve o objetivo de elencar requisitos para a definição
de  um perfil  Ginga-NCL para  o  rádio  digital.  Ele  não  aborda
comparações entre os padrões de transmissão ou de middleware
de aplicações atuais. 

O perfil Ginga-NCL proposto se utiliza do perfil BDTV utilizado
no SBTVD oneseg e faz incrementos na medida de considera os
modelos  de  aplicações  de  Rádio  existente,  como  alertas  de
emergência,  trafego  e  etc.  São  propostos  novos  atributos  e
monomidias,  além de  novo  tipos  de  eventos  no  modulo  NCL
event. Tipos de eventos que permitem a captura de informações de
trafego, EPG e geolocalização. 

Trabalhos futuros a este artigo são, dentre outros: avaliação das
experiências de usuários nos protótipos de aplicações; considerar
estudos de compressão dos documentos NCL enviados, ou mesmo
uma versão binária do documento NCL; e a viabilidade no SBRD
de  funcionalidades  como  uso  de  NPT  e  NCLedit,  através  de
StreamEvent.  Dado  que  essas  funcionalidades  são  suportadas
apenas  em  transmissões  que  utilizam  o  procolo  de  transporte
MPEG-2 Transport Stream.
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