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RESUMO 
 
 

O presente trabalho versa, fundamentalmente, sobre a criação de um 

software que possibilite o acesso à bolsa de valores usando aplicativos que a 

televisão digital oferece, considerando que a televisão é um dos meios de 

comunicação mais popular, que atinge um maior número de pessoas, inclusive 

aquelas consideradas de baixa renda. O Software proposto objetiva que os seus 

usuários possam visualizar e acompanhar o mercado financeiro via TV digital, 

podendo interagir com o mercado, montando as seleções de ações que mais lhe 

interessarem. O estudo inicia-se com uma explanação sobre a TV digital, a HDTV – 

High Definition Television, a qualidade de imagem e som da TV digital, a 

interatividade desta e a sua capacidade de inclusão social. Posteriormente, faz-se 

uma análise dos middlewares para TV digital, especificamente sobre o middleware 

brasileiro batizado de Ginga, seu funcionamento e aplicações. Finaliza-se o trabalho 

com a apresentação do software proposto, como foi desenvolvido, a linguagem 

utilizada, suas vantagens e aplicabilidades. 

 

Palavras-chave: TV Digital – Interatividade – Middleware – Ginga – Bolsa de 

Valores – Metodologia. 
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ABSTRACT  
 
 

The present work concerns, fundamentally, about the creation of a software 

that will allow the access to the stock exchange, using the applications offered by the 

digital TV, considering that the television is one of the most popular media, that 

reaches the major number of people, including low income population. The proposal 

software objects that its users are able to visualize e follow the financial market by 

the digital TV, and be able to interact with it, choosing the stock selection that are 

more interested for them. The study begins with an explanation about a digital TV, a 

HDTV - High Definition Television, the image and sound quality of the digital TV, its 

interactivity and capability of social inclusion. Later, we make an analysis of the 

digital TV middleware’s, specifically about the Brazilian middleware nicknamed 

GINGA, its functionality and applications. We finalize the work with the presentation 

of the proposal software, how it was developed, the software language used, its 

advantages and applicability’s.  

 
 

Key words: Digital tv – interactivity – Middleware – Ginga – Stock Exchange –
methodology. 

 



 8 

SUMÁRIO 
 
 

1  INTRODUÇÃO.................................................................................... 9 

2  TV DIGITAL........................................................................................ 12 

2.1  High Definition Television – HDTV…………………………………… 12 

2.2 Qualidade técnica de imagem e som.............................................. 13 

2.3  Interatividade..................................................................................... 15 

3  MIDDLEWARE................................................................................... 19 

3.1  Ginga.................................................................................................. 21 

3.1.1  Ginga – CC............................................…......................................... 22 

3.1.2  Ginga NCL.......................................................................................... 24 

3.1.3  Conceito e características................................................…............ 28 

3.1.3.1  JavaTV................................................................................................ 29 

4  SOFTWARE PROPOSTO.................................................................. 32 

4.1 Codificando....................................................................................... 35 

5  CONCLUSÃO .................................................................................... 47 

 REFERÊNCIA BIBLIOGRAFICAS .................................................... 50 

 



 9 

1 INTRODUÇÃO 
 

 
Em uma era na qual a transferência de informações tornou-se ilimitada e 

instantânea, acontecimentos decorrentes geraram a universalização das situações 

de risco. Assim, todos estão sujeitos aos acidentes ecológicos ocorridos na Ásia, à 

crise econômico-financeira ocorrida na América Latina, ou às catástrofes humanas, 

como a queda das ‘torres gêmeas’ em 11 de setembro de 2001, pois todos esses 

eventos refletem de alguma forma na situação econômica e no mercado de capitais. 

Neste cenário globalizado, grandes empresas, para alavancar seus 

investimentos e para se tornarem mais competitivas encontram na abertura de 

capitais, a solução. Para tanto, dispõem de uma parte da empresa para venda na 

bolsa de valores, fugindo das obrigações dos empréstimos e dos juros 

subseqüentes. A parte que é colocada a venda é fracionada em ações.  

Desta forma, comprando uma ação da empresa pode-se ser sócio dela, tendo 

os mesmos direitos dos demais sócios, como p. ex, dividendos e juros sobre capital 

próprio. Tudo isto correspondente à porcentagem de ações que se tiver do todo. As 

ações não transferem as obrigações da empresas para seu titulares, o que evita que 

prejuízos e quebras sejam transmitidos para os novos sócios. 

O preço de cada ação é volátil e determinado pelo mercado. Assim, se mais 

pessoas estiverem comprando determinada ação ao invés de estarem vendendo, o 

preço tende a subir. O mesmo ocorre ao contrário.  

No ano de 2000, a bolsa brasileira Bovespa tornou-se pregão on-line, o que 

possibilitou que os operadores não estejam presencialmente nas dependências da 

Bovespa para comprar uma ação ou colocá-la à venda, podendo realizar todas as 

operações pela internet. (BOVESPA, 2008). 

 Hoje, para comprar uma ação, o indivíduo tem que estar cadastrado em uma 

corretora de valores e esta, por sua vez, ser sócia da Bovespa para poder fazer o 

intermédio entre comprador - Bovespa - vendedor. Em sua grande maioria, as 

corretoras disponibilizam para os clientes seu próprio home broker, permitindo o 

acompanhamento do valor das ações e demais detalhes que podem ser importantes 

para a manutenção da ação, como a oscilação do valor, volume vendido, valor da 

abertura da ação na abertura do pregão, entre outras coisas relacionadas. Para 

usufruir do home broker que a corretora disponibiliza, basta que o cliente tenha um 

computador e acesso rápido a internet. 
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Neste contexto de globalização, que possibilitou a pessoas em um 

determinado país investir no mercado financeiro de outro país, que também 

aumentou a diferença entre as classes sociais. Pessoas de baixa renda não têm as 

mesmas condições de acesso ao mercado da bolsa de valores, por exemplo, que 

pessoas da classe alta, pois o acesso limita-se a ser pela internet. 

Desta forma, tentou-se, no presente trabalho, unir o maior veículo de 

comunicação, mais popular e formador de opiniões, a televisão, ao mercado de 

capitais, no mesmo sistema. Assim, o software proposto, possibilita que o acesso à 

bolsa de valores atinja um maior número de pessoas, inclusive pessoas de baixa 

renda. Além disso, possibilita o conhecimento, a visualização e o acompanhamento 

do mercado financeiro através da televisão, podendo o usuário, por meio das 

ferramentas oferecidas pela televisão digital, interagir com o mercado, montando 

seleções de ações que mais lhe interessarem. Ficando mais fácil e acessível para o 

investidor e para os demais cidadãos, acompanhar o melhor investimento em longo 

prazo segundo a BOVESPA. E ainda, possibilitando que pessoas simples e sem 

formação completa, sejam sócias de grandes empresas e de grandes gestores.  

A criação desta nova ferramenta só foi possível com o advento da televisão 

digital, que mudou o paradigma de pessoas apenas assistirem TV. Se antes ficavam 

inertes na frente da televisão, apenas absorvendo o que era exibido e utilizando a 

única interatividade oferecida - se é que pode se chamar assim - a mudança de 

canais. Agora, o telespectador pode escolher as ações, responder enquetes, etc., 

escolhas essas que geraram uma ação diferente na imagem da televisão. Com isso, 

trata-se o telespectador como uma pessoa única, oportunizando a configuração de 

um canal da maneira que lhe achar conveniente.  

Para apresentar esta nova tecnologia, o presente trabalho foi organizado da 

seguinte forma: no segundo capítulo apresenta-se a TV digital com suas novas 

características de imagem e som, o que a torna diferente do sistema que temos hoje 

em nossas residências, bem como a sua interatividade, que, provavelmente, será o 

propulsor para sua adoção e um divisor da desigualdade social. 

O terceiro capítulo trata do middleware Ginga como a solução apresentada 

pelo governo brasileiro e suas parceiras (Universidade Federal da Paraíba e PUC-

RIO) à implementação da televisão digital. Suas características o apontam como o 

middleware mais avançado se comparado aos seus pares, além de ser gratuito, 

tornando o sistema brasileiro único no mundo. 
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No quarto e último capitulo descreve-se a concepção do software, os 

problemas encontrados no seu desenvolvimento e as diferenças da programação 

convencional para computadores e para televisores. 
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2 TV DIGITAL 

 

 

2.1 High Definition Television - HDTV  

 

 

Primeiramente, para o melhor desenvolvimento do trabalho, é necessária uma 

breve análise da televisão de alta definição (high definition television), conhecida 

pela sigla HDTV, que, de certa forma, determinou o surgimento da televisão digital. 

A televisão de alta definição surgiu nos anos 80 com o intuito de levar à casa 

dos usuários, qualidades semelhantes as do cinema, ou seja, melhor qualidade de 

imagem e som. Os testes realizados apontaram a necessidade de o dobro da 

resolução espacial da televisão analógica, bem como uma maior largura da tela para 

que atingissem os padrões do cinema. (CESAR, 2007).  

A partir destas constatações, foram criados vários sistemas para conceber a 

idéia de TV digital. O primeiro sistema de televisão digital criado em escala 

comercial, foi o padrão japonês, na década de 80, e posteriormente, o sistema 

europeu, que culminaram com o apoio da IBM. Apenas em 1987, os Estados Unidos 

estabeleceram um padrão que seria totalmente digital e superior aos existentes. 

Esse padrão demorou a emplacar, pois os sistemas analógico e digital não 

coexistiam (CESAR, 2007). 

No início desta década, o Brasil montou um grupo para analisar qual desses 

padrões seria mais adequado para as condições brasileiras. No dia 29 de junho de 

2006 o governo brasileiro assinou um decreto que estabeleceu as regras para 

implantação da TV digital no País.  

Baseado em pesquisas e necessidades apuradas para o Brasil, foi escolhido 

o padrão japonês. A partir deste padrão, os dois meios, o analógico e o digital, 

poderiam emitir sinais ao mesmo tempo, não obrigando as emissoras e 

telespectadores a migrarem seus sistemas de imediato, podendo ficar com seus 

sistemas analógicos até a extinção.  
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Assim, o Brasil criou seu próprio padrão de TV, o SBTVD-T1, com 

características únicas e o mais avançado, hoje, em termos de interatividades 

disponíveis. 

 

 

2.2 Qualidade técnica de imagem e som 

 

 

Segundo o Globo Notícias, (2008): as principais mudanças da TV digital 

podem ser observadas em seis elementos: sinal digital, alta definição, interatividade, 

mobilidade, portabilidade e multiprogramação. 

Os sinais que se têm hoje disponíveis não englobam todas essas 

características, têm-se apenas o sinal e a alta-definição. No entanto, com a 

maturação do sistema, além das duas apontadas, será possível usufruir-se das 

demais características da TV Digital.  

Nas transmissões digitais não existe perda sinal até o set-box dos 

telespectadores. Os sinais são transmitidos de forma binária, diferentemente das 

transmissões analógicas que sofrem com ruídos, interferências e que vão perdendo 

qualidade conforme a distância em que se encontram os dois pontos, transmissor e 

receptor. Enquanto que o sinal digital não sofre esses problemas. O telespectador 

terá duas opções, ou receberá com ótima qualidade ou não receberá o sinal 

transmitido. 

A alta definição disponível na TV digital também permite uma ótima nitidez de 

cores e de detalhes, imperceptíveis na transmissão analógica. No entanto, para que 

isso reflita na cadeia que envolve a transmissão, são necessárias alterações desde 

as filmadoras usadas nos set de gravações, moduladores para emissão do sinal, 

antenas receptoras de sinal, até as televisões, que precisam estar adequadas a fim 

de receber e exibir imagens em qualidade digital.  

Segundo Costa, (2007), as primeiras televisões exibiam imagens em apenas 

30 linhas, diferentemente dos aparelhos que surgiram em 1930 e 1940, que já 

apresentavam 240 linhas de imagem. Atualmente, uma televisão considerada boa, 

                                                
1  Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre. 
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apresenta entre 480 e 525 linhas, enquanto as televisões de alta definição 

necessárias para os novos padrões chegam a 1080 linhas, com o padrão HDTV2. 

O que mudou também, nos televisores, foi a imagem, que apresenta um novo 

padrão no formato 16:93, conhecido como widescreen, próximo de um fator 

panorâmico, que nos monitores antigos de transmissão analógica era no formato 

4:34. Esse novo formato é popular nas salas de cinema onde os filmes apresentados 

conseguem ocupar grande parte do campo de visão. (COSTA, 2007) 

A qualidade de som também melhorou consideravelmente, tendo em vista 

que iniciou com som mono, ou seja, um canal de áudio, e em seguida passou para o 

estéreo - dois canais, podendo dividir áudio entre esquerda e direita -, e com a 

transmissão digital passará a ter seis canais padrões utilizados por home theaters. 

Quanto à portabilidade e mobilidade, outros periféricos além das televisões, 

podem receber o sinal da televisão digital, sendo que esses dispositivos podem 

estar em movimento. Existem produtos da TECTOY que podem ser conectados em 

computadores para receber o sinal digital, possibilitando a escolha de programação, 

parar cenas, dar replay em lances, dado o uso do disco rígido do computador para 

salvar as informações. 

Outra característica da TV Digital é a multiprogramação, em que cada canal 

pode transmitir mais de um programa ao mesmo tempo, dando às emissoras 

flexibilidades para explorar desde a alta definição até a transmissão de vários 

programas ao mesmo tempo. Com a multiprogramação, o telespectador pode 

assistir um canal de esportes ao mesmo tempo em que acompanha o mercado de 

ações.  

Os aspectos relacionados à interatividade, outra funcionalidade da TV Digital, 

serão analisados na próxima sessão, devido ao fato de ser um dos focos deste 

trabalho.  

 

 

 

 

 

                                                
2  Do inglês High-definition television. 
3  Ou seja, dezesseis unidades de comprimento no sentido horizontal por nove no sentido 
vertical. 
4  Ou seja, quatro unidades de comprimento no sentido horizontal por três no sentido vertical. 
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2.3 Interatividade 

 

 

A interatividade, proposta nas definições da TV digital, é o divisor de águas 

para adoção TV digital. Segundo Castro, 2003 ela será responsável pela inclusão 

social através da inclusão digital.  

Por meio da TV Digital as crianças poderão fazer estudos escolares e seus 

pais poderão utilizar os vários serviços disponíveis na rede, como p. ex, realizar a 

marcação de consultas em hospitais públicos, utilizar serviços disponíveis por 

bancos e pelo governo.  

Ressalta-se que essa inclusão só será possível com ajuda do governo, ou 

seja, a partir de subsídios e incentivos necessários e, como mencionado, pela 

interatividade que o sistema digital proporcionará. 

Sobre o importante papel da televisão e, principalmente da televisão digital na 

inclusão social, Rodrigues e  Soares,( 2006, p. 02), referem: 

 

 

Sem dúvida a televisão é hoje, para nós brasileiros, a forma mais 
abrangente de distribuição de conteúdo, atingindo mais de 98% da 
população. A TV digital amplia mais ainda este espectro, uma vez que não 
apenas o áudio e vídeo principal de um programa televisivo poderão ser 
difundidos, como também outros dados. É assim imperativo que o Brasil 
tenha o domínio das tecnologias da informação nas inúmeras atividades 
que envolvem o acesso e a capacidade de gerar e apresentar informações 
televisivas, e que a absorção dessas tecnologias sirva para diminuir o 
desequilíbrio regional e social do país. 

 

 

Mas conforme Becker, (2007) a interatividade não pode ser tratada como algo 

revolucionário, que vai proporcionar mudanças drásticas na forma de fazer e de ver 

TV. Deve ser um processo lento, gradual e planejado, onde a história da televisão no 

Brasil tem papel central, assim como o contexto dessa implantação, onde predomina 

uma sociedade altamente desigual, financeira, intelectual e culturalmente. 

Segundo Becker, (2007), para se iniciar o processo da interatividade é 

necessário uma rápida implementação do sinal digital em todas as áreas onde se 

têm sinal analógico, pois, enquanto não houver uma necessidade maciça por parte 

das emissoras, com oferecimento constante de aplicações interativas, o mercado 
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eletrônico não se desenvolverá, restringindo as aplicações às classes sociais como 

maior poder aquisitivo.  

Um dos pontos questionados é em relação às opções tecnológicas feitas 

pelas TVs por assinatura, já digitalizadas, em sua maioria, pois optaram por variados 

padrões de middleware, o que demandará mais tempo dos desenvolvedores que 

precisarão codificar os seus sistemas visto que maioria dos middlewares não são 

compatíveis. (BECKER,2007 ) 

Outro grande obstáculo para interatividade é o canal de retorno necessário. 

A transmissão feita pelas empresas de televisão é unilateral, ou seja, o sinal só sai 

das emissoras para as residências dos telespectadores. É necessário um canal de 

retorno para que cada interação feita pelo usuário gere uma nova ação. Para isso, 

será preciso usar outros meios de comunicação para o canal de retorno e isso 

deverá ser feito por telefone, ADSL5, PLC6, WiMAX7 e internet via celulares. 

Esta dificuldade se torna mais grave em função dos problemas 

socioeconômicos existentes no Brasil. Para existência de uma interatividade forte, é 

necessário um canal de retorno rápido, que se consegue através de ASDLs e 

internet via celular (os populares 3Gs). 

Segundo ASSIS, (2007), podemos definir os tipos de interação da seguinte 

forma: 

Tipo 1 = interação forte – Transmissão bidirecional simétrica é usado em 

sistemas de radiofusão, redes de dados, essa interação dá-se usualmente pelas 

altas taxas de transmissão tanto de upstream como de downstram usual das redes 

de tv a cabo. 

Tipo 2 = Interação forte – Transmissão bidirecional assimétrica com retorno 

solicitado pelo usuário. Essa interação se faz o compartilhamento do canal do 

usuário usado em tecnologias como CDMA (Acesso Múltiplo por Divisão de Código) 

ou TDMA (Acesso Múltiplo por Divisão de tempo), também enquadrado nesse tipo 

os populares ADSL. 

Tipo 3 = interação média - Transmissão bidirecional assimétrica com retorno 

solicitado pelo provedor de informação. Nesta interação os usuários apenas podem 

escolher entre algumas opções propostas pela emissora; 

                                                
5  Asymmetric Digital Subscriber Line 
6  Power line communication  
7  Worldwide Interoperability for Microwave Access/Interoperabilidade Mundial para Acesso de 
Micro-ondas 
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Tipo 4 = Interação fraca – Transmissão bidirecional assimétrica com retorno 

off-line. Nesta interação, como o retorno é off-line não há possibilidade de mudança 

de programação. 

Tipo 5 = Interação fraca - Transmissão unidirecional, sendo o set top box 

apenas um servidor de aplicações. Nesta classe não há interação nenhuma, pois o 

sinal transmitido pela emissora traz opções incorporadas nele que são armazenadas 

na memória da caixa digital, e o telespectador, na verdade, somente escolhe as 

opções que o aparelho lhe oferece. 

Dos tipos descritos, somente o primeiro, o segundo e o terceiro proporcionam 

interatividade real com o usuário, onde pode exigir-se alguma resposta de 

determinada ação. Mas, se considerar-se mais a fundo a questão da inclusão social, 

ver-se-á que somente o tipo 1 e o tipo 2 se enquadram na questão de interatividade. 

Como Becker referiu, para que exista a adesão do sistema é preciso o uso 

em massa TV digital, mas somente 30% das residências hoje, têm algum tipo de 

internet e apenas 10% tem internet com banda larga, indispensável para o bom 

funcionamento da interatividade. 

Este panorama ocorre pelo alto custo do canal de retorno hoje no Brasil, que 

tem um preço inicial em R$ 50,00 (cinqüenta reais), muito distante do poder 

aquisitivo das classes C e D. Em tais classes somente 0,251% tem internet em casa, 

no entanto, representam 91,1% das televisões disponíveis no Brasil (Figura1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Figura 1: Importância da TV na Inclusão Social 

Fonte : CGI.br (2006) 
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Em face da realidade apontada, do pequeno público alvo, pode haver uma 

demora no surgimento de softwares de empresas privadas com interesse em investir 

no desenvolvimento da tecnologia. 

No incentivo do desenvolvimento da tecnologia, o Governo brasileiro, 

juntamente com o FINEP, criou uma chamada pública para projetos de sistemas 

inovadores para TV digital. Com esse apoio, já está em desenvolvimento o hardware 

com as necessidades encontradas no Brasil e o seu próprio middleware, bem como 

a criação de sistemas tv-governant, de entrega de imposto de renda pela televisão, 

sistemas de educação e saúde.  

Destarte, em 2008, a partir de uma subvenção econômica, ficaram 

disponíveis mais R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para criação 

de softwares (FINEP, 2008). 

No próximo capitulo apresentar-se-á os resultados do desenvolvimento e 

características deste middleware custeado pelo Governo Federal. 
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3. MIDDLEWARE 

 

 

O middleware é uma camada de software intermediário que faz a integração 

do hardware e dos softwares para TV digital, funcionando como uma ponte entre o 

sistema operacional do hardware e as aplicações dedicadas a ele.  

Assim, o desenvolvedor de sistemas para TV digital não precisa se preocupar 

se o seu código irá funcionar no hardware de diversos fabricantes, a sua única 

preocupação é se ele será compatível com o middleware brasileiro, que se 

encarregará da interoperalização com os diversos set-box disponíveis. 

Segundo Soares, (2007), o middleware para aplicações de TV digital é 

composto de máquinas de execução das linguagens oferecidas e bibliotecas de 

funções, tornando o desenvolvimento rápido e fácil de aplicar. O universo das 

aplicações de TVD (TV Digital) pode ser fracionado em um conjunto de aplicações 

declarativas e um conjunto de aplicações imperativas. 

Define-se uma aplicação como de caráter imperativo ou declarativo pela 

entidade inicial da aplicação, isto é, aquela que dispara a aplicação é que define a 

que conjunto a aplicação pertence, dependendo se essa entidade é codificada 

segundo uma linguagem declarativa ou imperativa.  

Estas linguagens, dentro do middlware, são também conhecidas como 

ambiente de apresentação e ambiente de execução, respectivamente. Note que 

aplicações declarativas podem conter entidades imperativas e vice-versa. 

O que as diferencia é apenas a entidade inicial. Linguagens declarativas 

enfatizam a descrição declarativa de uma tarefa, ao invés de sua decomposição 

passo a passo, em uma definição algorítmica do fluxo de execução de uma 

máquina, como fazem as descrições imperativas. Por ser de mais alto nível de 

abstração, tarefas descritas de forma declarativa são mais fáceis de serem 

concebidas e entendidas, sem exigir um programador especialista, como é 

usualmente necessário nas tarefas descritas de forma imperativa. 

Contudo, uma linguagem declarativa usualmente visa um determinado 

domínio de aplicações e define um modelo específico para esse domínio. Quando 

uma tarefa conjuga com o modelo da linguagem declarativa, o paradigma declarativo 

é, em geral, a melhor escolha.  
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Linguagens imperativas são bem expressivas e de propósito geral, porém, a 

um elevado custo. Como mencionado, usualmente exigem um programador 

especialista, geralmente colocam em risco a portabilidade de uma aplicação, e o 

controle da aplicação está muito mais sujeito a erros cometidos pelo programador. 

No entanto, nos casos onde o foco de realização de uma tarefa não casa com o foco 

da linguagem declarativa, o paradigma imperativo é, em geral, a melhor escolha. 

Conforme Soares, (2007), os middlewares para TV Digital contam com 

suporte para o desenvolvimento, tanto seguindo o paradigma declarativo quando o 

imperativo. Em outros casos, como no middleware japonês, conhecido como ARIB 

da ISDB, a entidade inicial de uma aplicação é sempre declarativa, mas as outras 

entidades podem ser codificadas segundo o paradigma imperativo.  

Muitas vezes, como é o caso do sistema americano DASE (DTV Application 

Software Environment) da ASTC (Advanced Television Systems Committee) e do 

sistema europeu MHP (Multimedia Home Plataform) da DVB (Digital Vídeo 

Broadcasting) é oferecido suporte tanto para aplicações declarativas, quanta para 

aplicações imperativas, mas em ambos os casos, entidades seguindo um paradigma 

diverso da entidade inicial podem ser definidas. 

O ambiente declarativo, ou ambiente de apresentação, dá suporte as 

aplicações declarativas, enquanto o ambiente imperativo ou o ambiente de 

execução, dá suporte as aplicações imperativas.  

No middleware brasileiro os dois ambientes são exigidos em receptores fixos 

e móveis, enquanto somente o declarativo é exigido em ambientes portáteis, ficando 

na escolha do fabricante incluir o ambiente imperativo. 

Muitos acreditam que Brasil tenha adotado o padrão japonês, baseado nas 

especificações da GEM (MHP). O equívoco ocorre porque o padrão japonês foi 

adotado como modelo, entretanto, o Brasil criou o seu próprio middleware, com 

especificações bem particulares para necessidade encontradas no país, tornando-o 

o mais avançado do mercado, com a intenção de exportá-los para outros países da 

America Latina. 

A opção do Brasil em adotar um middleware de código aberto possibilita a 

qualquer fabricante de set-box, o hardware necessário para utilização do sistema, 

podendo incluí-lo sem custo no seu projeto, tornando-o, desta forma, apto a rodar 

todos os sistema e programas criados para a TV brasileira. Esta escolha permitirá a 
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fabricação de set-box com um custo menor, considerando que todo o custo do 

desenvolvimento do middleware foi pago pelo Governo.  

O middleware brasileiro ainda encontra-se em desenvolvimento e foi 

nomeado de Ginga. Tal nome foi dado pela qualidade do movimento que o brasileiro 

tem quando dança, caminha ou se movimenta. Ginga é flexibilidade e adaptação 

contida no middleware brasileiro. 

 

 

3.1 Ginga 

 

 

O processo de definição e pesquisa do Ginga, guiado pelo governo Federal, 

deveria enquadrar todos os requisitos para funcionalidade da TV Digital e 

interatividade já existentes, além de adicionar outros meios para fazê-los. 

Segundo o portal FUCAPI o governo também definiu alguns requisitos para 

criação do middleware. Esses requisitos foram, em sua maioria, baseados em 

algumas particularidades do contexto social brasileiro. Por exemplo: apenas 32,1 

milhões de pessoas têm acesso à internet, o que representa 21% da população 

brasileira como visto na Figura 1.  

A partir desta análise social, o governo brasileiro definiu que a televisão digital 

deveria ser uma ferramenta para a inclusão digital uma vez que este meio de 

comunicação está presente em 95% dos lares brasileiros. 

Para atender esses requisitos o sistema Ginga foi basicamente dividido em 

três subsistemas principais, como se vê na Figura 2: Ginga-CC, Ginga-NCL 

(ambiente de apresentação) responsável pela interpretação da linguagem NCL e sua 

linguagem de scripts Lua, compondo a base para o desenvolvimento declarativo, e o 

Ginga-J (ambiente de execução), responsável pela linguagem imperativa escrita em 

Java. Os dois últimos compõem a camada de serviços específicas do Ginga. 
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Figura 2: GINGA 

Fonte: Portal Ginga (2008) 

 

 

3.1.1 Ginga - CC 

 

 

O Ginga–CC (Ginga Common Core) é um subsistema do middleware que 

atende as necessidades em comum ao suporte dos ambientes declarativos, Ginga-

NCL, e imperativo e Ginga J. O middleware foi construído de tal forma que apenas o 

módulo Ginga-CC precisasse ser adaptado à plataforma onde o Ginga será 

embarcado. Assim o subsistema fornece um nível de abstração da plataforma de 

hardware e sistema operacional acessível de APIs já definidas. 

A partir na norma ABNT NBR 15606-1 foi adicionado um conjunto de 

exibidores monomídia comuns, que fazem parte dos componentes do Ginga-CC. 

Dentre os demais componentes, encontramos exibidores de áudio, vídeo, texto e 

imagem, dentre eles o exibidor MPEG-4/H.264, implementado por hardware. ( 

SOARES, 2008. ) 

Também está implementado o exibidor HTML, definido nas Normas ABNT 

NBR 15606-2 e ABNT NBR 15606-5. O acesso a esses exibidores se dá através de 

adaptadores, responsáveis por notificar eventos de apresentação e seleção feitas 

através da interação do usuário. (SOARES, 2008. p 03) 
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 Figura 3: Ginga-CC 

 Fonte: Soares (2008) 

 

 

Como visto na figura 3, o Ginga-CC é composto por uma dezena de 

componentes definidos por normas da ABNT: Dentro deste núcleo, contém um 

gerenciador gráfico responsável pela organização do modelo conceitual do plano 

gráfico de apresentação, que gerencia o plano de exibição do vídeo principal, e dos 

demais planos de média que compõem uma aplicação de Televisão Digital, um 

componente para o canal de interatividade que trabalha com os dados obtidos 

através do canal de retorno que foi definido através da Norma ABNT NBR 15607. 

O componente Gerenciador Gráfico é responsável pelo gerenciamento das 

diversas possibilidades de canal de interatividade, também definido na Norma ABNT 

NBR 15607. Na figura Ginga-CC, os componentes DSM-CC e Processador de 

Dados oferecem suporte para obtenção de dados obtidos através de carrosséis de 

objetos DSM-CC que foram especificadas na Norma ABNT NBR 15606-3. 

Os componentes de persistência e sintonizador são responsáveis, 

respectivamente, pelo armazenamento de dados requisitados pelas aplicações e 

pela sintonização e controle do canal de rádio freqüência. 

Quanto aos demais componentes, pode-se dizer que são opcionais e 

dependem do fabricante de cada receptor a escolha de integrá-los aos seus 

dispositivos. No caso de integração destes componentes, o usuário terá informações 

sobre seu perfil e localização através dos Gingas-NCL e Ginga-J. Essa tarefa será 

possível pelo componente de Contexto que, se implementado, possibilita que sejam 

feitos conteúdos de censura de acordo com a idade ou determinado pela região 

geográfica que o telespectador está. 

Os componentes CA (Conditional Access) e DRM (Digital Right Management) 

são os responsáveis por determinar os privilégios de acesso às diversas mídias que 

compõem uma aplicação (programa) TVD. 
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Por fim, tem-se um componente de Atualização, ao qual cabe a atualização 

do software residente do set-box. 

 

 

3.1.2 Ginga NCL 

 

 

Quanto ao ambiente de apresentação Ginga-NCL, tem-se que a única 

linguagem declarativa que oferece suporte a todos os requisitos mencionados para 

um middleware é a linguagem NCL8, desenvolvida no Laboratório TeleMídia da 

PUC-Rio e escolhida como base do Ginga.  

A NCL é uma das principais linguagens existentes para a definição do 

sincronismo temporal e como vantagem adicional, é imprescindível em um sistema 

de TV digital. A NCL também fornece suporte a variáveis, que podem ser 

manipuladas através de código procedural, entre eles o de sua linguagem de script 

Lua.  

O NCL, segundo Gomes Soares, 2008, p. 04, é uma linguagem para 

integração e sincronismo de mídias. Desse modo, as aplicações declarativas 

desenvolvidas para os principais sistemas de TV digital citados, não precisam, 

obrigatoriamente, ser adaptadas para NCL, visto que as linguagens HTML/XHTML 

são entendidas apenas como mais um tipo de objeto de média em NCL. Assim, não 

é necessária a utilização de programadores experientes para o desenvolvimento de 

códigos para tv digital, podendo ser feito através de instruções declarativas.  

O NCL também pode ser usado para especificação da estruturação e do 

sincronismo dos programas, dispensando, em muitas vezes, a programação por 

scripts LUA. 

A linguagem Lua, também desenvolvida no Departamento de Informática da 

PUC-Rio, constitui-se, hoje, em padrão internacional de fato na área de 

entretenimento, usada especialmente em jogos. Vários dos principais jogos lançados 

nos últimos anos utilizaram a linguagem Lua em seu desenvolvimento, pois é leve, 

fácil de usar e possui um altíssimo desempenho.  

Com o intuito de facilitar o desenvolvimento de aplicações Ginga –NCL, a 

ferramenta Composer foi desenvolvida pela PUC-Rio. O Composer seria:  

                                                
8
  Nested Context Language 
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“um ambiente de autoria voltado para a criação de programas NCL para TV 
digital interativa. Nessa ferramenta, as abstrações são definidas em 
diversos tipos de visões que permitem simular um tipo específico de edição 
(estrutural, temporal, leiaute e textual). Essas visões funcionam de maneira 
sincronizada, a fim de oferecer um ambiente integrado de autoria.“ (Ginga, 
2008, p 01) 
 

 

 

O Composer foi construído em cima da linguagem Java para apresentar 

portabilidade para todos os sistemas operacionais. Sua interface é muito semelhante 

a outras ferramentas usadas para a programação, como o eclipse e o netbeans, 

conforme se verifica na Figura 4.  

O modo de exibição dos projetos também é bem semelhante. Situado na 

esquerda da tela, mostra os projetos que estão abertos no momento com seus 

receptivos arquivos. A tela central ficaria livre para escrita das instruções NCL ou 

scripts Lua. Na barra inferior têm-se os resultados de sucesso ou erro de uma 

interpretação. 

 

 
Figura 4: Composer 

Fonte: Autor 
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Na Figura 5 é apresentando um exemplo de código em NCL com o objetivo 

de colocar um vídeo de exibição no centro da tela. Neste exemplo não existe 

nenhum tipo de sincronismo ou interatividade: 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

#  CABEÇALHO NCL: 

#  define as URIs dos esquemas da NCL  

<ncl id="exemplo01"  

xmlns="http://www.ncl.org.br/NCL3.0/EDTVProfile"> 

#  CABEÇALHO DO PROGRAMA 

 <head> 

#  BASE DE REGIÕES: 

# define as regiões na tela onde as mídias são 

apresentadas 

<regionBase> 

<region id="rgVideo1" left="200" top="168" 

width="320" height="240" /> 

        </regionBase> 

#  BASE DE DESCRITORES: 

         # define como as mídias são apresentadas 

            <descriptorBase> 

            <descriptor id="dVideo1" region="rgVideo1" /> 

        </descriptorBase> 

   </head> 

   # CORPO DO PROGRAMA: 

   #define as mídias e estrutura do programa 

   <body> 

#  PONTO DE ENTRADA: 

        # indica o componente onde o programa inicia 

            <port id="pInicio" component="video1"/> 

        # MÍDIAS: 
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#define o local dos arquivos de mídia e as associa com seus 

descritores 

<media type="video/mpeg" id="video1" 

src="media/video1.mpg" descriptor="dVideo1"/> 

   </body> 

</ncl> 

 

Quadro: 1 Código NCL 

Fonte: Autor 

 

 

Para rodar o código, na figura 5, é preciso, além de ter um arquivo de vídeo 

com o nome de video1.mpg, ter um emulador que interprete os código NCL. Esse 

emulador, chamado de Ginga-NCL Emulator, pode ser baixado no portal do software 

publico Brasileiro9 que foi desenvolvido em Java pela PUC-Rio. Pode-se ver na 

Figura 6 o resultado do código apresentado na Figura 5. 

 
  Figura 5: Ginga-NCL Emulator  

  Fonte: Autor 

                                                
9
   http://www.softwarepublico.gov.br/ 
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Ao iniciar o emulador abrir-se-ão duas janelas. A que está na parte direita da 

Figura 6 é usada para emular o controle remoto da televisão digital, enquanto a que 

está na parte superior da imagem é a janela de configuração do emulador.  

Para carregar a aplicação é necessário dirigir-se a guia Document, clicar em 

OPEN NCL file e navegar nas pastas até encontrar o arquivo NCL. Depois de 

selecionado, basta clicar no play que está localizado na janela superior. 

 

 

3.1.3 Ginga – J 

 

 

O Ginga-J é conhecido como a parte procedural do software. Esse nome lhe 

é dado mesmo sabendo que roda código JAVA e que é orientado a objetos. 

Nos estudos da parte procedural foram analisados outros middlewares 

adotados mundialmente para TV digital. Tendo em vista os requisitos levantados 

pelo Brasil quanto à inclusão digital, viu-se que as especificações brasileiras não 

poderiam ser baseadas nos seus ímpares, pois elas estavam baseadas no GEM e 

no J.202. Desta forma, se adotado, seria necessário o pagamento de royaltes às 

agências reguladoras. 

Para evitar o pagamento de royaltes, foi estabelecida uma parceria com a 

SUN Microsystems para criar APIs inovadoras, que permitem o desenvolvimento de 

aplicações mais avançadas, explorando a integração com outros dispositivos, tais 

como celulares e PDAs. Essa integração foi motivada pelo fato de o Brasil contar 

com 80 (oitenta) milhões de aparelhos celulares. Desta forma, um telefone celular 

pode ser usado como um canal de retorno ou até mesmo como um controle remoto 

para TV, uma vez que essas funcionalidades são todas implementadas usando 

protocolos comuns, tais como Bluetooth, USB, Wi-Fi, etc. 

 Sendo assim, não existe nenhum outro middleware no mundo com esse tipo 

de especificação e que ofereça tantas funcionalidades equivalentes. O Ginga é o 

primeiro middleware a integrar o receptor de TV Digital ao modelo HAN10. 

                                                
10

  Home Area Network 



 29 

Pode-se assim, logo imaginar, vários equipamentos com um firmware Ginga 

instalado para poder conectar-se ao set-box, como por exemplo, controles remotos 

sofisticados, teclados de computador, ou qualquer equipamento que tenha 

capacidade de processamento, que possa embarcar uma parte do código ginga 

responsável pela comunicação dos dispositivos.  

Pode-se usar a tela do celular como uma segunda tela da TV, para que cada 

pessoa possa responder uma pesquisa de modo individual, já que o Ginga é 

multiusuário. Abrindo assim, um leque gigantesco de aplicações que podem ser 

convertidas para a TV digital. 

 

 

3.1.3.1 JavaTV 

 

 

O JavaTV é uma API11, extensão da linguagem Java da Sun que auxilia 

programadores a fazerem aplicações para TV Digital. Já é usada na definição do 

GEM, portanto, bem usada e testada. Deverá servir de base e estará incluída nas 

especificações do Ginga-J segundo Portal do software Público, 2008, visto que é da 

mesma empresa que participa das definições do sistema brasileiro. 

Dentre as principais funcionalidades podemos citar: 

a) Serviço de acesso e informações de Serviço = A API trata todos os tipos 

de programação, tanto a de televisão interativa como uma programação 

convencional, fornecendo informações sobre os diversos serviços 

disponíveis através de um banco de dados de serviços; 

b) Controle do canal de Difusão = O JavaTV usa outra API, o JMF12 para o 

conteúdo áudio Visual; 

c) Acesso aos Dados de Difusão = fornece suporte para o acesso ao sistema 

de arquivos de difusão, seqüência de dados e dados encapsulados em IP 

d) Gerência do Ciclo de Vida de Aplicações: Controla o ciclo de vida da 

aplicação desde a inicialização, variações de seu estado, e o término dela; 

 

                                                
11  Aplication Proagramming Interface - é um conjunto de instruções definidas por um software 
para ser usada por um aplicativo ou programa 
12  Java Media Framework 
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O modelo de aplicação com gerência de ciclo de vidas é conhecido como 

Xlet. Esta aplicação pode ser encontrada em quatro estados: carregado, parado, 

ativo e destruído. 

Quando se desenvolve uma aplicação para televisão digital, é preciso 

entender que existe no set-top-box, um elemento encarregado de controlar os ciclos 

de vida das aplicações. Este elemento vai ser chamado, aqui, de gerente de 

aplicações. 

Cabe ao gerente saber quais aplicações foram iniciadas pelo usuário, saber 

quais já terminaram sua execução e foram destruídas, quais estão paradas e quais 

estão mudando de estado. É o gerente, também, que reserva os recursos 

necessários para cada aplicação e controla quem tem prioridade sobre a tela da 

televisão, ou seja, qual aplicação que realmente vai aparecer na tela. 

Para que o gerente controle este ciclo de vida, todas as aplicações devem 

programar quatro métodos: initXlet, StartXlet, pauseXlet e destroyXlet. A figura 

seguinte demonstra os possíveis estados de uma aplicação e quais os métodos que 

levam de um estado ao outro: 

 

 

 
Figura: 6 xlet 

Fonte: JUCÁ, LUCENA e FERRAZ, (2005). 

 

 

Seguindo o esquema da Figura 6, um código simples implementando estas 

características ficaria assim: 
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Import Java.tv.xlet.Xlet; 

Import javax.tv.xlet.XletContext; 

Import javax.tv.xlet.XletStateChangeException; 

 

public class MyXlet implements Xlet { 

 

public MyXlet() { } 

 

public void initXlet(XletContext context) throws XletStateChangeException { } 

public void startXlet() throws XletStateChangeException { } 

public void pauseXlet() { } 

public void destroyXlet(boolean unconditional) throws XletStateChangeException { } 

} 

 

Quadro: 2 Código Xlet 

Fonte: Autor 

 

 

O método initXlet é executado toda vez que inicia a aplicação, no entanto, é 

executado somente uma vez, e é normalmente usado para a criação da telas e 

variáveis globais. 

O método StartXlet é executado toda vez que a aplicação sai do modo parado 

para o modo ativo. Já o método pauseXlet é executado toda vez que a aplicação sai 

do modo ativo para o modo parado e é normalmente usado para trocar o tipo de 

aplicação que o usuário escolhe. 

O Método destroyXley, assim como initXlet, ocorre somente uma única vez no 

término da aplicação. Normalmente é usado para o encerramento de variáveis e 

para salvar dados que necessitam ser gravados. 

No próximo capitulo verificar-se-á uma aplicação que utiliza esse métodos na 

sua implementação. 
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4 SISTEMA PROPOSTO 

 

 

O sistema proposto foi divido em duas partes, sendo a primeira, a codificação 

do software responsável por captar as informações das ações na web e a segunda, 

pela interface gráfica do software e da interação com o controle remoto. 

Para desenvolvimento do sistema foram usadas diversas ferramentas, 

NetBeans, Java Se da Sun e APIs disponíveis para o Java e no decorrer deste 

desenvolvimento foram encontradas diversas dificuldades a seguir expostas. 

A primeira, pode-se dizer que foi a quebra de paradigmas. Normalmente, os 

programadores estão acostumados a programar para computadores onde apenas 

um indivíduo interage ou pode interagir com o meio e a tela para visão do sistema 

está apenas a algumas dezenas de centímetros. Enquanto na televisão esta 

distância já ganha a casa de metros. Tal distância faz diferença na quantidade de 

informação que pode ser colocada na tela e o tamanho necessário para identificá-la.  

Um texto que normalmente se lê na tela do monitor seria impossível de ler na 

televisão sem que o leitor levantasse da poltrona e se posicionasse a alguns 

centímetros da televisão, ficando complicado, também, o acompanhamento dos 

parágrafos, sem confundir a leitura.  

Outra dificuldade encontrada é a inexistência do mouse. O acesso aos 

objetos da tela, por vezes, fica longe do objeto em foco. Um problema que não se 

tem na programação para desktops ou, pode-se dizer que é bem fácil de ser 

manipulada, é o foco entre os objetos. Enquanto no desktop se usa a tecla “tab” para 

navegar por todos os objetos da tela, na televisão existem as direcionais do controle 

remoto que, ao passar por cada objeto obriga o usuário a ler qual tecla do controle 

foi pressionada e mudar o foco para aquela que mais se assemelha com o 

posicionamento desejado. Mas acredita-se que esta dificuldade seja logo sanada, na 

medida em que televisão digital seja desmistificada e a partir da criação de 

ferramentas de programação mais ágeis. 

O maior problema encontrado, que inclusive, mudou parte do rumo 

inicialmente traçado para o trabalho, foi os diversos atrasos e postergações do 

lançamento do Ginga-J. Estes atrasos colocaram em dúvida até a possibilidade da 

conclusão do trabalho. 
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No site do Ginga-j constava uma previsão de lançamento para o segundo 

semestre de 2008. No entanto, como não era possível esperar o lançamento, usou-

se as ferramentas indicadas pelos próprios desenvolvedores do Ginga-J 

encontradas no fórum do software livre brasileiro13. Diante de tais indicações, 

usaram-se outras ferramentas de código livre, só que para o padrão MHP. 

Umas destas ferramentas é o openMHP14. Durante o desenvolvimento do 

trabalho, inúmeras vezes tentou-se acessar a página da web do desenvolvedor, no 

entanto, até o momento da realização do trabalho existiam erros na página, não 

sendo possível a navegação, a visualização e nem mesmo encontra-se o software 

para download.  

A outra ferramenta indicada pelos desenvolvedores é o emulador Xletview15. 

Esta ferramenta apresenta uma interface amigável como se vê na figura 7 e foi 

possível o download na página da web. 

 

 

Figura 7: Xletview 

Fonte: Autor 

 

 
                                                
13

  http://www.softwarepublico.gov.br/ 
14

  http://www.openmhp.org/ 
15

  http://xletview.sourceforge.net/ 
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Decidiu-se pelo xletview como emulador, por ser o único sem custos e o único 

encontrado com as características necessárias. O Emulador trouxe outros grandes 

problemas. Além de estar disponível apenas na versão beta 0.3.6 inacabada, sua 

ultima atualização disponível para download é datada de seis de junho de 2004.  

Como dito por Sveden, desenvolvedor do xletview das 373 (trezentos e 

setenta e três) classes que seriam implementadas pelo xletview, 112 (cento e doze) 

delas - 30% - não estão feitas. Quinze delas - 4 % - estão em construção e uma 

apresentava problemas. 

Das classes que não estão feitas, grande parte são para implementações da 

parte gráfica, limitando, assim, a utilização de vários componentes, como p. ex., o 

check-box.  

A utilização do emulador, essencial para a visualização do sistema, gerou 

obstáculos para fazer debug, pois não tendo uma ferramenta apropriada para essa 

tarefa, era necessário ficar imprimindo strings com o conteúdo de variáveis e a 

posição do código que se encontrava o processamento. 

Apesar de dispendiosa, tal tarefa se tornou extremamente necessária, tendo 

em vista a falta de documentações do sistema e do emulador usado, não ficando, 

muitas vezes, claro quando um problema era gerado pelo código ou por limitações 

do emulador. 

Para rodar um sistema a partir do emulador é preciso fazer algumas 

configurações. Essas configurações podem ser acessadas na guia applications > 

manage applications, selecionando o menu default group e clicando em new 

application. Na nova tela o programa solicitará o nome do projeto, o path, caminho 

onde se encontra os class do projeto. Quando o caminho é selecionado, é possível 

selecionar o arquivo onde esta a xlet.  

Foi preciso, também, para rodar o projeto, uma pequena alteração no path 

dos .class. Precisou-se parar um diretório antes do caminho do nome da xlet, e 

colocar o último diretório, ponto, o nome da Xlet. Ficando assim, TCC seria o último 

diretório e Interface.class, a xlet C:\\TCC.Interface.class. 
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4.1 Codificando 

 

 

Para iniciar o projeto foi imperioso uma fonte com os dados das ações. Desta 

forma, tentou-se obter estas informações diretamente com a Bovespa, via email. 

Em resposta, a Bovespa informou que para obter os dados on-line é preciso 

assinar um serviço pago da instituição, ou tentar realocar de outro player que já 

possui este serviço. Informou, ainda, que disponibilizava as informações 

gratuitamente, mas com atraso de quinze minutos.  

Considerando que para o desenvolvimento do sistema, o atraso não reflete 

nenhum tipo de problema, optou-se por não contratar o serviço disponibilizado e 

nem realocar de outro player.  

Ocorre que, pelo fato das informações disponibilizadas pela Bovespa estarem 

diretamente em seu site, se fez necessária a construção de uma ferramenta para 

navegar no site e buscar tais informações. Assim, foi utilizado o Yahoo Finance16, 

página que disponibiliza as informações também com atraso de quinze minutos, no 

entanto, dispostas em arquivos csv, que permitem o download diretamente do seu 

site. 

Construiu-se, então, uma classe LerConfig, como se visualiza no quadro 3, 

que captura strings que contém as url dos arquivos csv, que estão na página do 

Yahoo Finance, e devolve uma array de string com as informações captadas. Assim, 

para adicionar mais ações no programa é preciso apenas colocar mais url no arquivo 

de configuração. 

 

 

 
Quadro 3: ler config 

Fonte: Autor 

 

 

                                                
16  http://br.finance.yahoo.com/ 
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Para ler as informações da página do Yahoo foi construído a classe  URLGet 

seguindo o diagrama do quadro 4. O construtor da classe exige uma string, que 

deve ser a url da página onde se encontram as informações sobre determinada 

ação.  

Criou-se uma estrutura HashMap para ser mais fácil a atualização dos dados 

da ação. A estrutura HashMap é criada com a String “nome ação” e com o objeto 

“Ação”. Assim, toda vez que for necessário atualizar as informações de determinada 

ação, pesquisa-se dentro da estrutura hash o nome da ação e atualiza o objeto com 

os novos valores. 

Criou-se, também, um array de string apenas para adicionar o nome das 

ações. Esse array se tornou necessário porque na estrutura de HashMap não é 

possível ler elemento por elemento, além do mais, adquire uma maior importância 

no decorrer do trabalho. 

 

 
         Quadro 4: UrlGet 

         Fonte: Autor 

 

 

Visualiza-se, no Quadro 5, parte do algoritmo codificado da classe onde exibe 

a estrutura de criação da Hash e o get das ações: 

 

 

//Import necessário; 

 

public class URLGet { 

// Cria estrutura de arquivo Hash 

static HashMap<String, Acao> mapa = new HashMap<String, Acao>(); 

static List<String> acoes = new ArrayList<String>(); 
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public static void URLGet(String arg) { 

BufferedReader in = null; 

try { 

            //Get das informações das ações 

            URL url = new URL(arg); 

            in = new BufferedReader(new InputStreamReader(url.openStream())); 

           //removido daqui parte do código que faz a limpeza da string 

//removido inserção dos dados dentro do objeto ação e esse por sua vez do          

//HashMap 

} 

Quadro 5: Algoritimo UrlGet 

Fonte: Autor 

 

 

Para armazenar as ações foi criada a classe “ação”, vista no Quadro 6, que é 

instanciada pelo algoritmo do Quadro 5 e tal fluxo pode ser acompanhado na Figura 

8 com o diagrama de seqüência. Essa classe contém funções para armazenar e 

distribuir informações, tais como o nome da ação, data e hora a que se referem 

aquelas informações, valor da ação naquele momento, valor de abertura da ação na 

hora em que o mercado do dia foi iniciado, valor de fechamento da ação do dia 

anterior em que ocorreu pregão, valor máximo e valor mínimo que ação atingiu 

naquele pregão, volume de ações já negociado no dia e a oscilação que é dada, 

percentual referente ao valor do fechamento da ação no dia anterior e valor que a 

ação se encontra no momento em que os dados foram obtidos. 
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                                                     Quadro 6: Ação 

                                                     Fonte: Autor 

 

 

Encerra-se a parte do aplicativo responsável pela codificação das 

informações das ações e é dado inicio a codificação da interface, que é a parte que 

será apresentada ao telespectador.  

Pode-se acompanhar o fluxo desse processo na Figura 8, que conta com o 

diagrama de seqüência desde abertura do emulador até o carregamento da tela 

principal. 
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Figura 8: Diagrama de Seqüência 

Fonte Autor 

 

 

A classe inicial que implementa a Xlet deve ser apontada no emulador como a 

classe inicial, denominada de Interface. Nela foram feitas as configurações do 

tamanho e é carregada uma imagem, como se vê na Figura oito, enquanto é feito 

load das ações pela primeira vez. 
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Figura 9: Tela Inicial 

Fonte: Autor 

 

 

Primeiramente, para configurar a imagem é preciso rodar o algoritmo do 

Quadro 7, para que, então, se possa dimensionar o tamanho e poder adicionar 

objetos nela. Quando for dar o import para o Xlet usar a API do xletview, em vez do 

JavaTV para evitar erros na hora que for emular, o correto é: import xjavax.tv.xlet.* 

 

HSceneFactory hsceneFactory = HSceneFactory.getInstance(); 

scene = hsceneFactory.getFullScreenScene(HScreen.getDefaultHScreen(). 

                getDefaultHGraphicsDevice()); 

scene.setSize(720, 576); 

scene.setLayout(null); 

           scene.setviseble; 

//scene é do tipo HScene 

Quadro 7: código tela inicial 

Fonte: Autor 
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Após a configuração da cena, o programa é rodado pela primeira vez. Do 

algoritmo do Quadro 5, até o final do processo, a imagem visível será a da Figura 9. 

Após o termino da leitura dos valores das ações a tela muda para a que é 

visualizada na figura 10. 

 

 

 
Figura 10: segunda tela 

Fonte: Autor 

 

 

 Na Figura 10 podemos ver à direita da tela, botões, cada um com uma cor 

respectiva aos botões do controle. O botão vermelho aciona o home broker, o botão 

verde aciona a tela de seleção de vídeos, o botão azul não tem nenhuma função 

definida até o momento, e o botão amarelo encerra o sistema. 

Para usar o controle remoto, ao implementar o Xlet na classe, é preciso 

implementar todas suas funções, e uma delas é o KeyPressed. Nela podemos 
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capturar cada tecla pressionada no teclado que fica alocada num inteiro. Pode-se 

ver no Quadro 8 abaixo a representação das teclas: 

 

 

Botão Código 

Vermelho 403 

Verde 404 

Amarelo 405 

Azul 406 

Exit 27 

Asterisco 151 

Grade 520 

Seta para cima 38 

Seta para baixo 40 

Seta para esquerda 37 

Seta para direita 39 

OK 10 

Números 0 ao 9 Numero mais 48. Ex 2= 2+48 = 50 

 Quadro 8: Teclado 

 Fonte: Autor 

 

 

Encontraram-se problemas no uso do controle a partir da classe que 

implementava a xlet. No momento que instanciada outra classe que montava telas, o 

teclado continuava a fazer alterações na tela anterior.  

Para solucionar o problema, criou-se uma variável com as características 

EventManager, que são importadas da API org.dvb.event e que funciona da seguinte 

forma: inicializa-se a variável com EventManager.getInstance(), instancia-se a classe 

UserEventRepository, passando a classe onde seria mostrado a tela, depois usa-se 

a variável criada anteriormente EventManager addUserEventListener e passa a 

classe instanciada UserEventRepository. 

Ao ativar o botão dos vídeos será acionada a tela da Figura 11. Nela será 

apresentada uma seqüência de oito vídeos sobre análise técnica de ações. Na 

frente de cada nome há um numero correspondente ao controle remoto. Quando 
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pressionado um dos números é exibido o vídeo correspondente a ação e quando 

pressionado o botão exit retorna à tela da Figura 10: tela inicial. 

 

 

 

 
Figura 11: tela vídeo 

Fonte: Autor 

 

 

 Pode-se acompanhar a seqüência do processo na Figura 12 até a exibição do 

vídeo. 
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Figura 12 Diagrama de Seqüência Vídeo 

Fonte:Autor 

 

Para rodar o vídeo foi necessário instalar o pacote JMF da Sun. Mesmo o 

pacote JMF vindo junto com Xletview não foi possível usá-lo. Assim, colocou-se o 

pacote do JMF que vem com xletview no classpath e adicionou-se a DLL junto com 

as outras dll nos Windows, no entanto, apareceu a mensagem que não existia nem 

um player disponível. Tentou-se, então, o pacote da Sun que possui um instalador 

que adiciona o pacote no classpath e registra as DLL no Windows, o que funcionou 

sem maiores problemas. 

Para emular os vídeos dentro do xletview apresentou outros problemas 

referente às codecs. Alguns vídeos apenas emulavam o som, e outros não eram 

possíveis de se executar, visto que, o xletview apenas consegue interpretar os 

vídeos que estão usando a codec Cine Pack. 

Portanto, foi utilizado a ferramenta RAD Vídeo Tools, que consegue converter 

vídeo na extensão avi para vídeo da codec citada. Ao converter os vídeos para o 

codec ocorreu perda na qualidade e ganho significativo de Megabytes. O vídeo 

antes da conversão possuía dez megabytes passando para duzentos e cinqüenta 
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megabytes, mas mesmo assim, pode ser visto no emulador, conforme demonstra o 

exemplo na Figura 13. 

 

 

 
Figura 13: vídeo 

Fonte: Autor 

 

 

 Ao clicar na opção do home broker (Figura 10, segunda tela) será 

apresentada a imagem da seguinte tela (Figura 14): 
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Figura 14: Home Broker 

Fonte: Autor 

 

 

Na figura podemos ver as informações de quatro ações. Cada conta com 

seu nome, horários em que foram obtidos os dados no site e informações técnicas 

quanto aos valores e volume negociado. O nome das ações está grifado, cada um 

com uma cor respectiva as cores (botões) do controle remoto.  

Se acionada a tecla vermelha no controle remoto, por exemplo, as 

informações sobre a ação da Petrobras preferencial PETR4.SA, serão trocadas 

pelas informações da próxima ação. Funcionando da mesma forma com as demais 

cores. 

Neste ponto do trabalho encontrou-se uma dificuldade quanto à atualização 

automática da ação.  

Criou-se duas funções, uma que atualiza as ações e que depois de 

encerrada chama uma função de pausa por alguns segundos e depois de terminada, 

entra em loop, chamando a função de atualização. A dificuldade encontrada foi 

quanto ao repaint, que não ocorria enquanto havia algum tipo de processamento.  
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Como solução, tentou-se aumentar o tempo em que o processo fica parado 

em sleep, criou-se threades com a função de repaint, mas também resultou 

inexitosa. Assim, para atualizar a página é necessário o click no botão OK. 

Para imprimir as informações na tela, criou-se um label para cada 

informação, posicionando-os de acordo com seus tamanhos de pixels. Desta forma, 

em cada label, foi preciso indicar quatro tamanhos, quantos pixels de espaço teria 

entre a margem esquerda e quantos pixels teria até margem superior, bem como a 

altura e largura do próprio label. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Este trabalho apresentou um sistema de acompanhamento de ações na 

televisão digital e as características da televisão que apontam como a nova geração, 

características de som, imagem e interatividade. A interatividade que é vista como o 

propulsor para adesão em massa da nova tecnologia.  

Foram apresentados os middlewares existentes e a escolha do Brasil pelo 

desenvolvimento do seu próprio middleware em código aberto batizado de Ginga. E 

a atual situação de desenvolvimento em que se encontram. 

Para o desenvolvimento dividiu-se o sistema em duas partes, a responsável 

pela obtenção de informações e armazenamento e a de plotagem dos dados na tela. 

Para ambas utilizou-se a linguagem Java.  

Como o Ginga está em desenvolvimento utilizou-se o emulador xletview para 

gerar um ambiente de televisor com interatividade. Essa escolha acabou limitando o 

desenvolvimento da aplicação, esbarrando, em vários momentos, na pouca 

documentação existente e no abandono do emulador pela comunidade do software 

livre.  

Essa escolha limitou o desenvolvimento de uma interface mais amigável e 

bonita já que as opções para o desenvolvimento estavam bastante restritas aos 

poucos métodos implementados no xletview. Assim, a interface foi construída 

praticamente com imagens e labels.  

A utilização do debug gerou dificuldades. Como o emulador não estava 

integrado com nenhuma ferramenta de desenvolvimento, foi preciso imprimir, por 

vezes, várias strings com as variáveis para acompanhar em que estado elas se 

encontravam.  

A falta de documentação deve ser sanada com o lançamento do Ginga, pois 

tanto a comunidade, como os desenvolvedores do referido software estão 

empenhados na criação de material didático em português. 

Utilizando o sistema pode ser ter uma idéia de como será a televisão digital 

no Brasil, que tipos de interatividade ela proporciona, além de acompanhar as ações 

de sua preferência. 
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Para trabalhos futuros, pode-se sugerir a implementação do canal de retorno 

que será essencial para ter uma interatividade forte, e poder proporcionar a 

mencionada inclusão social através da inclusão digital. 

E se houver demanda atual para aplicações de TV digital sugere-se a 

utilização da linguagem NCL e LUA para o desenvolvimento, visto que já existem 

ferramentas para o desenvolvimento, para teste, documentação em português, 

sendo possível o acompanhamento da comunidade em fóruns. 
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