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Resumo. No Brasil, está previsto que até 2016 cerca de 145 milhões de usuários
adotarão a TV Digital em suas casas, fazendo com que a diversidade de usuários
seja muito grande e conseqüentemente surja a oportunidade de fazer da TV digital
um ambiente de inclusão digital e social. Este artigo propõe uma arquitetura que
garanta uma forma de interação vocal no Ginga e possibilite uma interatividade
mais adaptativa no ambiente de TV Digital brasileiro. Ao longo do artigo será
mostrado como a linguagem VoiceXML e um gateway de voz podem ser utilizados
para o desenvolvimento dessa arquitetura que realiza o mapeamento de partes
da aplicação desenvolvida na linguagem NCL para a linguagem VoiceXML a cada
interação necessária com o usuário. Os resultados obtidos no trabalho e um estudo
de caso desenvolvido demonstram a aplicabilidade da proposta.

1. Introdução
A TV Digital terrestre no Brasil deverá atingir um público alvo de mais de 145 mi-

lhões de pessoas até 2016, visto que de acordo com o censo realizado em 2000 pelo IBGE
[IBGE 2002], 87,2% das residências no Brasil possuem um aparelho de TV. Devido à as-
censão desse mercado, a TV Digital surge como um rico mercado de desenvolvimento das
mais variadas aplicações, entretanto, o acesso das grandes massas a essa nova tecnologia
demandará estudos para garantir a usabilidade dessas aplicações.

O uso de voz se mostra uma forte alternativa para esta questão, uma vez que é uma
forma bastante natural de comunicação ao ser humano. Pode-se então facilitar o acesso
daqueles que não possuem qualquer necessidade especial, como também possibilitar a inclu-
são digital para aqueles que possuem determinados tipos de necessidades especiais. Cerca
de 14,5% da população brasileira [IBGE 2002] possui algum tipo de necessidade especial e
que pode ser incluída com uma interação mais adaptativa com a TV.

O objetivo da arquitetura é realizar o mapeamento do documentos NCL para Voi-
ceXML automaticamente, sem necessidade de especificação da interação vocal pelo de-
senvolvedor da aplicação de TV Digital. O mapeamento automático visa eliminar a difi-
culdade dos desenvolvedores da aplicação necessitarem conhecer a linguagem VoiceXML,
como ocorre no trabalho [Carvalho et al. 2008]. Um estudo de caso foi desenvolvido para
mostrar a aplicabilidade da proposta.

As seções 2 e 3 apresentam as linguagens NCL e VoiceXML, respectivamente. A
seção 4 procura expor alguns trabalhos relacionados. A seção 5 descreve como foi realizado
o mapeamento dos elementos da NCL para VoiceXML. A seção 6 descreve a arquitetura
para interação vocal e as principais funcionalidades, além de abordar o estudo de caso. A
conclusão e os trabalhos futuros são apresentados na seção 8.



2. NCL

A linguagem NCL (Nested Context Language) é uma linguagem de aplicação XML,
e como está, é dividida em perfis e módulos. Dentre os perfis, dois para TV Digital, que são
Enhanced Digital TV (EDTV) e Basic Digital TV (BDTV) [Rodrigues and Soares 2006]. O
NCM (Nested Context Model) [Soares and Rodrigues 2005] é o modelo seguido pela NCL.

O foco da linguagem declarativa NCL é a sincronização espaço-temporal, definida
genericamente pelo elemento <link>; adaptabilidade, definida pelos elementos <switch> e
<descriptorSwitch>; e suporte a múltiplos dispositivos de exibição, definidos por regiões. A
interação do usuário é tratada apenas como caso particular de sincronização temporal.

Como a NCL tem uma separação acurada entre o conteúdo e a estrutura, ela não
define nenhuma mídia em si. Ao contrário, ela serve como um elemento de ligação entres as
mídias que compõem as apresentações multimídia. Quais objetos de mídia são suportados
depende dos exibidores de mídia que estão integrados ao Ginga-NCL.

Um evento é a unidade básica de sincronização definida no modelo de execução,
estando contido na lista de eventos do objeto de execução. A definição de evento é descrita
como uma ocorrência no tempo que pode ser instantânea ou durar um período de tempo.
Os eventos também podem ser: interativos ou não interativos. O Gerenciador de Eventos é
responsável por receber eventos de todos os dispositivos de entrada presentes na plataforma
e notificar todos os observadores daquele evento específico [Moreno 2006].

3. VoiceXML

A linguagem VoiceXML [W3C 2004] é uma linguagem baseada em XML desenvol-
vida pela W3C, cujo objetivo é permitir o desenvolvimento de aplicações de voz de uma
maneira simplificada, assemelhando-se ao desenvolvimento de aplicações para Web. Os do-
cumentos VoiceXML são enviados para um gateway de voz [Ruiz and Sánchez 2003] que
interpreta e realiza a interação com o usuário.

Toda entrada do usuário é processada pelo gateway com a finalidade de fazer o reco-
nhecimento do que foi dito pelo usuário. Atualmente, o uso de um vocabulário específico,
limitando o escopo das palavras, é necessário para que se possa conseguir uma boa per-
formance nessa etapa. Há também a necessidade de especificar gramáticas relacionadas ao
contexto da aplicação para melhorar o desempenho do reconhecimento.

4. Trabalhos Relacionados

Em [Carvalho et al. 2008], a utilização de uma extensão NCL proposta para a cons-
trução dos diálogos de voz com o usuário mostra-se mais simples que o uso da própria Voi-
ceXML. Entretanto, esse modelo de desenvolvimento pode sofrer resistência por parte dos
desenvolvedores, ao contrário da arquitetura proposta neste trabalho, em que o desenvolvedor
apenas necessita descrever brevemente as mídias utilizadas e não precisa de conhecimentos
em VoiceXML.

A outra arquitetura proposta em [Carvalho et al. 2008] possui a vantagem de usufruir
da arquitetura modular do Ginga para utilização do gateway como um exibidor, e com isso
fazer uso de uma interface já fornecida pelo middleware. Sendo que os documentos Voi-
ceXML atuam como uma objeto de mídia. Nessa arquitetura porém, o desenvolvedor da
aplicação deve ter um conhecimento profundo da linguagem VoiceXML.



5. Mapeamento NCL-VoiceXML

O mapeamento foi dividido nas diferentes áreas funcionais da NCL
[Rodrigues and Soares 2006].

Os elementos e atributos pertencentes às áreas funcionais Structure, Connectors, Ti-
ming, Reuse, Animation e SMIL Transition Effects não foram mapeados devido ao fato
destes serem utilizados para estruturar a aplicação NCL, ou serem definidos para eventos
visuais, que não interessam em uma aplicação de voz. Os elementos e atributos omitidos das
áreas funcionais abaixo não tiveram mapeamento para VoiceXML.

Área Funcional Layout

O elemento <regionBase> tem seu atributo device avaliado para checar o dispositivo
associado às suas regiões filhas. No caso da Teouvi em execução em uma televisão, a <re-
gionBase> associada a um celular, será ignorada, e não serão criados diálogos utilizando as
mídias associadas a essas regiões. O elemento <region> terá o conteúdo da mídia associada
sintetizado quando estiver no foco da apresentação.

Área Funcional Components

O elemento <media> terá o seu conteúdo sintetizado quando a região associada a ele
estiver no foco da apresentação. O conteúdo é obtido através do elemento <meta> associado
à midia. Será incorporado ao elemento <prompt> do VoiceXML. O elemento <context> é
incorporado ao elemento prompt do VoiceXML, similarmente ao elemento <media>. Porém,
deverá ser verificado a sua porta para descobrir a mídia inicial e obter o conteúdo dessa mídia
para uso no <prompt>.

Área Funcional Interfaces

O elemento <port> sempre será analisado para se obter a mídia inicial de um con-
texto, porém não possui correspondente no VoiceXML. O elemento <property> é analisado
para ser incorporado ao elemento <prompt> a única propriedade suportada da mídia que está
sendo alterada: soundLevel (volume). O elemento <switchPort> sempre será analisado para
obter o contexto interno ao <switch> que será utilizado após a avaliação das regras (elemen-
tos <rule>) associadas ao <switch>.

Área Funcional Presentation Specification

O elemento <descriptor> possui os atributos moveLeft, moveUp, moveDown, move-
Right, focusIndex que são utilizados na navegação e pertencem à área funcional Navegational
Key. Com eles são repassados ao usuário as opção de navegação via voz. Os atributos fo-
cusSrc e focusSelSrc por apenas referirem-se ao caminho do arquivo, não fornecem qualquer
descrição sobre a nova mídia e portanto, não foram mapeados. O elemento <descriptor-
Param> recebe o mesmo mapeamento do elemento <property> quando uma mídia tem seu
descritor alterado pelo elemento <bind>.

Área Funcional Linking

Os elementos <link> e <linkParam> não possuem mapeamento para VoiceXML. O
elemento <bind> é utilizado para informar através do atributo role qual ação será executada
na mídia referenciada pelo atributo component. O único valor condicional mapeado é onSe-
lection para informar ao usuário as interações possíveis. Os valores de ação possíveis são
start, abort, pause, resume, stop e set (apenas este não mapeado para VoiceXML).



O elemento <bindParam> é utilizado para informar através dos atributos name e value
o botão do controle remoto associado e que serve como gatilho para o elemento <link>. Esse
botão do controle será utilizado nos elementos <prompt> e <choice> da VoiceXML para dar
as opções de interação de voz para o usuário.

Área Funcional Presentation Control

O elemento <switch> é o único avaliado, e a mídia resultante terá sua informação
adicionada ao elemento <prompt>.

Área Funcional SMIL Metainformation

O elemento <meta> fornece a descrição sobre as mídias, e suas informações são
incorporadas ao elemento <prompt>.

6. Arquitetura
Esta arquitetura é baseada no trabalho [Carvalho et al. 2008] e utilizará a API cha-

mada TeouVi para realizar a integração entre o ambiente de TV Digital e voz. Entretanto, a
arquitetura descrita neste trabalho tem como objetivo mapear automaticamente as aplicações
desenvolvidas em NCL para documentos VoiceXML. A única informação que o desenvolve-
dor da aplicação terá que fornecer são breves descrições sobre as mídias utilizadas para que
a API TeouVi possa criar os diálogos de voz.

O mapeamento da interação da aplicação NCL para VoiceXML é realizado quando
um objeto de mídia entra no estado ocorrendo e possui observadores de eventos interativos
associados a ele. Isto é, o acionamento de alguma tecla do controle remoto está sendo obser-
vada, e esta serve como gatilho para disparar algum elemento <link>. Portanto, esta opção
de interação é definida no documento VoiceXML gerado em tempo de exibição da aplicação.

Para validação e implementação da arquitetura foram utilizados o emulador
do player do Ginga-NCL versão 2.1.1 [Ginga-NCL 2007] e o JVoiceXML versão 0.6
[JVoiceXML 2008] como implementação do gateway de voz. Todas os componentes da
arquitetura foram desenvolvidos na linguagem Java. Mesmo o JVoiceXML não possuindo
suporte para síntese e reconhecimento de voz na língua portuguesa, ele foi escolhido por ser
o melhor gateway de código aberto disponível na linguagem Java. A arquitetura utiliza a
API de geração de documentos VoiceXML disponibilizada pelo JVoiceXML.

7. Estudo de Caso
O estudo de caso utiliza 2 botões (verde e vermelho) e um vídeo. Com a navegação e

seleção dos botões altera-se o vídeo que está sendo exibido. A Figura 1 contém os elementos
<meta> que descrevem as mídias utilizadas.

Figura 1. Uso do elemento <meta> da NCL.

A Figura 2 possui os descritores que especificam a navegabilidade entre os dois bo-
tões utilizados, e o mapeamento de todas as mídias para suas respectivas regiões.

A Figura 3 representa os elementos <link> utilizados para fazer o sincronismo entre
as mídias, e permitir também as interações do usuário via controle remoto.



Figura 2. Uso dos elementos <descriptor> da NCL.

Figura 3. Uso dos elementos <link> da NCL.

A Figura 4 representa o documento VoiceXML gerado a partir do documento NCL.
Basicamente ele utilizou as informações de cada mídia (elemento <meta>), e dos botões e
ações especificados nos elementos <link> para criar os diálogos de interações possíveis via
voz. Os elementos <descriptor> forneceram as opções de navegabilidade entre os botões
(quando o foco está em um botão, quais as opções de navegação).

8. Conclusão

O trabalho procurou mostrar que é possível o desenvolvimento de um ambiente vo-
cal para TV Digital utilizando o gateway de voz e o Ginga. A arquitetura apresentada foi
projetada visando ser uma solução para o real problema da usabilidade no ambiente de TV
Digital. Um ponto a ser considerado é o uso do VoiceXML que permite desenvolver apli-
cações robustas de uma forma relativamente simplificada, garantindo assim um leque de
aplicações que podem ser adaptadas e/ou desenvolvidas para o padrão de TV Digital ado-
tado pelo Brasil. Uma desvantagem nessa abordagem de criação da interação por voz é que
caso seja necessário alguma intervenção na criação de um diálogo por parte do autor, isto
não será possível.

Algumas questões ainda precisam ser levantas e estudadas ficando assim como tra-
balhos futuros. Entre elas está a adaptação do JVoiceXML para suportar síntese e reco-
nhecimento de voz em português. Estudo de técnicas de usabilidade entre o usuário e a
aplicação, para definir, por exemplo, o método de recuperação no reconhecimento da voz.
Outras opções a serem estudadas é a possibilidade de permitir que o usuário possa alterar as
configurações de voz e averiguar quais são as melhores alternativas para a entrada de áudio.
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Figura 4. VoiceXML gerado automaticamente a partir do documento NCL.
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