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� Introdução a TVDI
� Ginga
� Ginga-NCL

Linguagem Lua� Linguagem Lua
� NCLua







� Linguagem declarativa;

� Não define nenhum objeto de mídia em si;

� Possui uma linguagem de script (LUA)



� API NCL
� APIs XHTML

� CSS

� DOM� DOM

� javascript
� API NCL-LUA
� API NCL-JAVA



� Estrutura
� O que?
▪ Nós de Mídia

� Onde ?� Onde ?
▪ Região da tela onde irá tocar

� Como ?
▪ Características como volume, transparência, etc.

� Quando ?
▪ Em que momento ele irá tocar?
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� Há diversos ambientes de execução para a 
linguagem NCL

� Entre os mais usados estão os desenvolvidos pela � Entre os mais usados estão os desenvolvidos pela 
PUC-Rio, em C++

� Atualmente várias empresas privadas desenvolvem 
ambientes de execução





� Usado para acessar as pastas do SO Fedora-
fc7-ginga-i386

Através dele são feitas as transferências de � Através dele são feitas as transferências de 
arquivos do Sistema Operacional em uso para 
a máquina virtual do Fedora





� É um programa amplamente utilizado na 
realização de conexões remotas

Simula um ambiente de terminal de controle� Simula um ambiente de terminal de controle

� Através dele serão executados os comandos 
necessários
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Onde ?



Como ?
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O que ?



� Início do documento;
� Uma seção de cabeçalho do programa (head)
▪ Base de regiões

▪ Base de descritores▪ Base de descritores

▪ Base de conectores

� O corpo do programa (body)
▪ Uma porta que indica o início do programa

▪ Mídias

▪ Links

� Conclusão do documento;





� Inicia com a tag <head> e termina com a tag </head>
� É na seção HEAD que se definem as regiões, os 

descritores, os conectores e as regras utilizadas pelo 
programa;programa;



� Inicia com a tag <regionBase> e termina com 
a tag </regionBase >

Na base de regiões, são definidas todas as � Na base de regiões, são definidas todas as 
regiões nas quais as mídias serão exibidas



OBS: A região não define a associação com cada mídia   particular. 
Essa associação é feita através dos descritores.



rgTela: 0,0 (800,600px)

rgTopo: 10,10 (780,30px)

rgVideo: 10,50 (400,250px) rgDir: 420,50 
(150,250px)



� Inicia com a tag <descriptorBase> e termina com a 
tag </descriptorBase>

� É através dos descritores que as mídias são � É através dos descritores que as mídias são 
associadas à uma determinada região;

� Definem também a forma como a mídia será 
apresentada; EX: Volume, transparência etc.



OBS: Ao se definir um descritor, é necessário definir a 
região à qual ele estará associado. Toda mídia que 
utilizar esse descritor estará associada à região 
corresponde.



� Inicia com a tag <connectorBase> e termina 
com a tag </connectorBase>

Os conectores definem como os elos são � Os conectores definem como os elos são 
ativados e o que eles disparam.

� Em NCL existe apenas um tipo de conector: o 
conector causal.





� Uma forma de tornar prática a reutilização de 
conectores é defini-los em um arquivo 
externo semelhante a um .css agrupando 
assim dezenas de conectores prontos para o assim dezenas de conectores prontos para o 
uso.

� Exemplo:



� Inicia com a tag <body> e termina com a tag 
</body>

� O body é um caso particular de contexto, � O body é um caso particular de contexto, 
representando o documento como um todo.

� Nele são inseridos os nós (mídias), portas, 
elos, âncoras etc.



� Uma porta do body define o primeiro nó do documento a ser 
apresentado.

� Caso haja mais de uma porta no contexto body (fato não 
muito comum), os nós mapeados por todas as portas são 
iniciados em paralelo. iniciados em paralelo. 

� Exemplo:
� <port id=“entryPoint” component=“mainVideo”>

� As portas também são definidas como ponto de entrada dos 
contextos aninhados.





� Os nós são referências para as mídias. O nó 
funciona semelhante à tag <a> do html. 
Sendo assim, os nós funcionam como links 
que, quando ativados, disparam a exibição de que, quando ativados, disparam a exibição de 
uma determinada mídia.

� Os nós podem ser de dois tipos: Nó de 
conteúdo (mídia) ou nó de contexto.



� Os nós de conteúdo são definitos através da tag <media/>

� Esse tipo de nó é associado a um tipo de mídia (txt, html, 
jpeg, mpeg etc). Um nó de conteúdo é iniciado através da 
tag <media>.

� Os tipos mais comuns são: image/gif, image/jpeg, 
image/bmp, video/mpeg, text/plain, text/html, audio/mp3

� Exemplo:
<media type="video/mpeg" id="video1" src="video1.mpg" descriptor="dVideo1“/> 
<media type=“image/jpeg" id=“image1" src=“image1.jpeg" descriptor="dImage“/> 



� Criação e exibição de um nó de conteúdo
� Colocar um vídeo

VIDEO



� Criação e exibição de um nó de conteúdo
� Colocar um vídeo e uma imagem
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VIDEO
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� Através dos elos podemos sincronizar eventos em 
um programa NCL

� Um exemplo de sincronização é o início de um 
determinado nó, imediatamente após o início ou determinado nó, imediatamente após o início ou 
término de outro nó etc.

� Os elos estão intimamente vinculados aos 
conectores. Eles definem qual mídia estará 
associada ao papél condicional de um conector e 
que mídias sofrerão a ação através dos papéis de 
ação



<connectorBase>
<causalConnector id="onBeginStart">

<simpleCondition role="onBegin"/>
<simpleAction max="unbounded" role="start"/>

</causalConnector></causalConnector>
</connectorBase>

…..
<link xconnector="onBeginStart" >

<bind role="onBegin" component="video1"/>
<bind role="start" component="img1"/>

</link>



� Criação e exibição de um 
nó de conteúdo
� Colocar um vídeo e uma 

imagem

i
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� Quando a imagem for 
selecionada deve exibir 
uma mídia textual(html)



� Exibição de um nó de conteúdo
imediatamente após o término de outro nó
de conteúdo.

Após a execução do vídeo ele deve retirar o HTML� Após a execução do vídeo ele deve retirar o HTML
e colocar novamente o i.

i

HTML

VIDEO



� Inicia com a tag <context> e termina com a tag </context>

� Contextos ou nós de composição são utilizados para estruturar um 
documento hipermídia. Os contextos podem ser aninhados, para  
refletir  a  estrutura  do  documento  e  ajudar  o  autor  a organizar 
os segmentos do programa audiovisual interativo.os segmentos do programa audiovisual interativo.



<link id="lSelectBotaoVermelho" 
xconnector="connectors#onSelection1SetStartStopDelay"> 
<bind component="botaoVermelho" role="onSelection"> 

<bindParam name="keyCode" value="RED" /> 
</bind> 
<bind component="ctxBasico" interface="pBasico" role="start" /> 

</link></link>

<context id="ctxBasico">
<port id="pBasico" component="videoPrincipal" />
<!-- nós e elos do contexto ctxBasico --> 
<media type="video" id="videoPrincipal" 
src="media/video_principal.mpg" descriptor="dVideo1" /> 

</context>



� As âncoras são pontos de entrada para os nós 
de mídia ou contextos. O objetivo de se 
utilizar âncoras é utilizar segmentos de um nó 
de mídia ou contexto, seja como origem ou de mídia ou contexto, seja como origem ou 
destino de elos.

� Existem dois tipos de âncoras: A âncora de 
conteúdo e a âncora de propriedade.



� Define um segmento da mídia (intervalo de tempo 
e/ou região no espaço) que poderá ser utilizado
como ponto de ativação de elos.

� Uma âncora de conteúdo é definida como uma tag� Uma âncora de conteúdo é definida como uma tag
<area> dentro da tag <media>. 

� Exemplo de âncora de conteúdo
<media type="vídeo/mpeg" id="video1" src="video1.mpg" descriptor="dVideo1">

<area id="aVideoLegenda01" begin="5s" end="9s"/>
<area id="aVideoLegenda02" begin="10s" end="14s"/>
<area id="aVideoLegenda03" begin="15s" end="19s"/>

</media>



� Declaração e utilização de âncoras na 
sincronização entre legenda e áudio.

VIDEO



� Uma âncora de propriedade se refere a 
propriedades de um nó, que podem ser 
manipulados pelos elos.

� Uma âncora de atributo é definida através da tag 
<property> dentro da tag <media> ou <context><property> dentro da tag <media> ou <context>

� Exemplo:
<media type="video" id="video1" src="media/video1.mpg" descriptor="dVideo1"> 

<property id="top" name="top"/>
<property id="left" name="left"/>
<property id="width" name="width"/>
<property id="height" name="height"/>

</media>



� Utilização de âncoras de propriedade na 
redimensionalisação 

VIDEO


