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� Introdução a TVDI

� Ginga

� Ginga-NCL

Linguagem Lua� Linguagem Lua

� NCLua





� Lua foi a linguagem de script adotada pelo 
Ginga-NCL

� elementos  <media> do tipo:
� application/x-ginga-NCLua

� As funções a seguir são dependentes de � As funções a seguir são dependentes de 
plataforma e foram removidas da linguagem lua: 
� a) no módulo package: loadlib; 

� b) no módulo io: todas as funções;

� c) no módulo os: clock, execute, exit, getenv, remove, 
rename, tmpname e setlocale; 

� d) no módulo debug: todas as funções. 



� Além da biblioteca padrão de Lua, os seguintes 
módulos devem ser obrigatoriamente oferecidos  e 
automaticamente carregados: 
� a) módulo canvas: oferece uma API para desenhar 

primitivas gráficas e manipular imagens; 
� b) módulo event: permite que aplicações NCLua� b) módulo event: permite que aplicações NCLua

comuniquem-se com o middleware através de eventos 
(eventos NCL e de teclas); 

� c) módulo  settings: exporta uma tabela com variáveis 
definidas pelo autor do documento NCL e variáveis  de 
ambiente reservadas em um nó "application/x-ginga-
settings"; 

� d) módulo persistent: exporta uma tabela com variáveis 
persistentes, que estão disponíveis para manipulação 
apenas por objetos procedurais.



� As novas bibliotecas são divididas em módulos 
essenciais onde cada um exporta um conjunto de 
funções de seu domínio.

� Dois módulos serão abordados nesse mini-curso.
� canvas� canvas

� event

� Além dos módulos event e canvas, há também os 
módulos persistent e settings que não serão 
abordados nesse mini-curso. 



� O modelo de execução de um NCLua é todo orientado a 
eventos. 

� Isto quer dizer que para todos os usos do controle remoto, 
sincronismos em documentos NCL, etc, existem eventos 
associados e é através deles que toda dinâmica de um NCLuaassociados e é através deles que toda dinâmica de um NCLua
se faz presente. 

� O controle sobre esses eventos ora é feito pelo formatador 
NCL que aciona o NCLua (que por sua vez recebe o evento e 
o processa); ora é feito pelo NCLua que posta o evento 
(sinalizando alguma mudança ao formatador). 



� Durante a inicialização do script, antes de se 
tornar orientado a eventos, um NCLua deve 
registrar pelo menos uma função de 
tratamento de eventos.tratamento de eventos.

� A partir de então, qualquer ação tomada pela 
aplicação é somente em resposta a um 
evento enviado pelo formatador a essa 
função tratadora. 



--- example.lua ---
... -- código de inicialização

function handler (evt)
... -- código do tratador 
end 
... -- código do tratador 
end 

event.register(handler) -- registro do tratador no formatador 



� event.register (f: function)
� Registra a função passada como um listener de eventos, isto é, sempre que 

ocorrer um evento, f será chamada. A função f é, assim, a função de 
tratamento de eventos (function “handler”).

� event.unregister (f: function)
� Tira do registro a função passada como um listener, isto é, novos eventos não 

serão mais passados a f.
� Tira do registro a função passada como um listener, isto é, novos eventos não 

serão mais passados a f.

� event.post ([dst: string]; evt: event)
� Posta o evento passado.

� event.timer (time: number, f: function)
� Cria um timer que expira após time (em milissegundos) e então chama a 

função f.

� event.uptime ()
� Retorna o número de milissegundos decorridos desde o início da aplicação.



� Tipo ‘presentation’:
� evt = { class='ncl', type='presentation', area='?', 

action='start'/'stop'/'abort'/'pause'/'resume' }

� Tipo ‘attribution’:� Tipo ‘attribution’:
� evt = { class='ncl', type='attribution', area='?', 

transition='stops' }

� Tipo ‘selection’:
� evt = { class='ncl', type='selection', area='?', 

transition='stops' }



� Eventos Key:

� evt = { class='key', type: string, key: string}

� type pode ser 'press' ou 'release'.

� key é o valor da tecla em questão.

� evt = { class='key', type='press', key=’0’ }

� Classes TCP:

� evt = class = 'tcp', type = 'connect', host = <addr>, 

port = <number>, [timeout = <number>,] } 



� No módulo event, estão definidas as 

seguintes classes:

� ncl, key, tcp, sms, user, si

� Serão abordadas as classes ncl, key, e tcp



� Em um documento NCL, relacionamentos 

entre nós de mídia são descritos através de 

elos, cujas relações de causalidade são 

baseadas em ações e transições sobre seus baseadas em ações e transições sobre seus 

eventos. 

� Há três tipos de eventos NCL: apresentação, 

seleção e atribuição. 



� Apresentação

� Eventos de apresentação, conforme o 

nome diz, controlam a exibição do nó de nome diz, controlam a exibição do nó de 

mídia associado ao NCLua. 

� Eventos de apresentação podem estar 

associados a áreas (ou âncoras) específicas 

ou ao nó como um todo.



� No caso de ações geradas pelo formatador, o 
campo action indica a ação a ser tomada pelo 
NCLua. 
{ class='ncl', type='presentation', area='intro', action='start' }

� Para transições geradas pelo NCLua, o campo 
transition sinaliza a mudança de estado do seu 
evento de apresentação. 
{class='ncl', type='presentation', area='intro', transition='stops' }



� Atribuição
� Atribuições estão sempre associadas a propriedades do nó 

de mídia ( no documento NCL). 

� Eventos de atribuição sempre devem possuir o campo � Eventos de atribuição sempre devem possuir o campo 
property com o nome da propriedade em questão. 

� Exemplo:
{ class='ncl', type='attribution', property='counter', action='st
art', value='2' } 



� Seleção
� eventos de seleção não são tratados pela classe 'ncl', 

estando esse suporte na classe de eventos ‘key’.

Usos do controle remoto geram eventos desta classe que � Usos do controle remoto geram eventos desta classe que 
são recebidos pelo NCLua. 

� Neste caso a comunicação é unidirecional, uma vez que o 
controle remoto é um dispositivo de entrada, apenas. 

� Exemplo:
{ class='key', type='press', key='0' }



� Um NCLua tem a possibilidade de fazer 

operações gráficas durante a apresentação 

de uma aplicação.

� A variável canvas do NCLua deve estar 

associada à uma região.



� canvas:new()

� Construtor vazio, imagem, (width, height)

� canvas:attrSize()

� retorno x, y = canvas:attrSize()

� canvas:attrColor()

� 'white', 'aqua', 'lime', 'yellow', 'red', 'fuchsia', 

'purple', 'maroon','blue', 'navy', 'teal', 'green', 

'olive', 'silver', 'gray', 'black'



� canvas:drawEllipse (mode: string; xc, yc, 

width, height, ang_start, ang_end: number)

� canvas:drawText (text: string; x, y: number)

canvas:flush ()� canvas:flush ()



� canvas:attrFont (face: string; size: number; 

style: string)

� canvas:drawLine (x1, y1, x2, y2: number)

canvas:drawRect (mode: string; x, y, width, � canvas:drawRect (mode: string; x, y, width, 

height: number)

� canvas:drawPolygon (mode: string)
� canvas:drawPolygon('fill')(1,1)(10,1)(10,10)(1,10)()



� canvas:measureText (x, y: number; text: 

string)

� canvas:compose (x, y: number; src: canvas; [ 

src_x, src_y, src_width, src_height: number ])src_x, src_y, src_width, src_height: number ])



� http://www.telemidia.puc-

rio.br/~francisco/nclua/tutorial/index.html



� Exemplos:
width, height = canvas:attrSize()

canvas:drawLine(0,0, width,height) 

img = canvas:new('image.png') 

canvas:compose(100, 100, img) 

canvas:flush() -- atualiza a região do documento NCL 



� Dados do próprio set-top-box

� lang = settings.system.language

� age = settings.user.age

� location = settings.user.location



� Variáveis persistentes entre execuções

� Divididas entre tres grupos:

� “service”

� “channel” 

� “shared”

� persistent.service.total = 10

� color = persistent.shared.color











� http://www.telemidia.puc-

rio.br/~francisco/nclua/index.html

� http://www.dtv.org.br/

http://gingarn.wikidot.com/� http://gingarn.wikidot.com/

� http://www.gingancl.org.br/
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