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GINGA GINGA -- NCL 3.0NCL 3.0

Documentos hipermídia são geralmente compostos de 
nós (nodes) e elos (links)

NCL = Nested Context Language
Possibilita a elaboração de documentos hipermídia,  
com sincronismo entre mídias e interação com usuário.



GINGA GINGA -- NCL 3.0NCL 3.0

Baseado no NCM = Nested Context Model ou Modelo 
de Contextos Aninhados (nó de composição)

Um node (nó) pode ser de dois tipos:
– Nó de conteúdo ou de mídia (content node ou media 

node): associando a um elemento de mídia como vídeo, 
áudio, imagem, texto, aplicação, etc., ou

– Nó de composição ou contexto (composite node ou 
context, que utiliza um switch).



GINGA GINGA -- NCL 3.0NCL 3.0

Para construir um documento hipermídia, é necessário 
definir:
– O que se quer tocar;
– Onde (i.e. em que região da tela e de qual dispositivo);
– Como (i.e. em que volume, com que player, etc);
– Quando (antes/depois de qual mídia ser apresentada ou 

após qual tecla ser pressionada).



O que tocar?O que tocar?

A primeira coisa que deve-se considerar é o conteúdo.
O conteúdo é representado através de nós de mídia.



O que tocar?O que tocar?

Todo nó de mídia é definido dentro de um contexto.
O elemento body é o contexto que contém todos os nós 
do documento, sejam um nó de mídia ou contexto.



Onde tocar?Onde tocar?

À medida em que se define o 
conteúdo, define-se também a 
área em que este será
apresentado na tela, através 
de elementos denominados 
regiões.
Uma região indica a posição e 
as dimensões da área onde 
uma mídia será apresentada.



Como tocar?Como tocar?

A associação entre uma mídia e sua região é feita 
através de um descritor.
É utilizado também para definir a forma como a mídia 
será apresentada, o volume, transparência, etc.



Como tocar?Como tocar?

Mesmo que se queira alterar a forma de apresentação 
da mídia, é necessário um descritor para associar a 
mídia à região.



Quando tocar?Quando tocar?

Para definir o primeiro nó do documento:
– Deve-se criar uma porta de contexto body para este nó.

Uma porta identifica por onde o documento deve 
começar, assim como são necessárias portas para dar 
acesso aos nós de fora do seu contexto.



Quando tocar?Quando tocar?

Para definir quando um nó de mídia será apresentado 
em relação aos outros, são criados elos.
Os elos são utilizados para:
– Estabelecer o sincronismo entre os nós e
– Definir a interatividade do programa.

O comportamento destes elos é dado por conectores.



Estrutura de um documento NCLEstrutura de um documento NCL

Um documento NCL é um arquivo escrito em XML.
– Um cabeçalho NCL (linhas 1 e 2)
– Uma seção do cabeçalho do programa (seção head, 

linhas 3 a 13), onde se definem as regiões, descritores, 
conectores e as regras utilizadas pelo programa;

– O corpo do programa (seção body, linhas 14 a 17) onde se 
definem os contextos, nós de mídia, elos e outros
elementos que definem o conteúdo e estrutura do 
programa.

– Pelo menos uma porta que indica por onde o programa
começa a ser exibido (port ptInicio, linha 15) e

– A conclusão do documento (linha 18)





Estrutura de um documento NCLEstrutura de um documento NCL



FerramentaFerramenta ComposerComposer

Visão 
Estrutural

Visão 
de Layout

Visão 
Temporal

Visão 
de Textual



ComposerComposer –– Visão EstruturalVisão Estrutural

Apresenta os nós e elos entre os nós. Nesta visão é
possível criar nós de mídia, contextos e elos, bem como 
definir suas propriedades



ComposerComposer –– Visão TemporalVisão Temporal

Ilustra o sincronismo temporal entre os nós de mídia, e 
as oportunidades de interatividade.



ComposerComposer –– Visão de LayoutVisão de Layout

Apresenta as regiões da tela onde as mídias do 
documento poderão ser apresentadas. 



ComposerComposer –– Visão TextualVisão Textual

Apresenta o código NCL em si, podendo ser editado 
diretamente, refletindo as mudanças nas demais visões. 



Ferramentas requisitadasFerramentas requisitadas

Instalação da versão Java do Composer, que já vem 
com o gingaNclPlayer.
– Disponível para download em:
– http://www.ncl.org.br/ferramentas/composer_v2.1.0_win_s

etup.exe
Máquina Virtual Java. 
– Pode-se obtê-la aqui: http://java.sun.com/
– As versões atuais em Java não oferecem suporte a alfa 

blending, transparência, efeitos de transição, entre outros.
Tutorial Ginga NCL 3.0
– Disponível para download em:
– http://www.ncl.org.br/documentos/TutorialNCL3.0-2ed.pdf


