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Un patrimoni en perill?
> Una part important de la memòria de segle XX rau en 

les documents audiovisuals, com a testimoni de fets 
claus o com una nova forma d’expressió cultural.

> Segons una estimació de la UNESCO 
En el mon es preserven, en diferents tipus d’arxius,  uns 

200 milions d’hores de documents audiovisuals, de les 
quals, uns 50 milions a Europa

Tots aquests documents, àudio, vídeo i films, estan en 
perill de deteriorar-se o no ser reproduïbles en els 
propers 20 anys.
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Com preservar?
> Definició del CCAAA del que és preservació dels 

documents  audiovisuals:
> Preservació és el resultat d’un conjunt d’accions per 

assegurar l’accessibilitat permanent – per sempre –
d’un document audiovisual amb la màxima 
integritat.

> L’objectiu de la preservació en els arxius 
audiovisuals és fer accessibles els continguts dels 
documents, no conservar els suports.
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Perquè digitalitzar?

En el cas de documents audiovisuals que estan en 
suports/formats obsolets, la única manera de 
preservar-los i assegurar l'accés és transferir-los a 
un nou suport/format sense pèrdua (o amb la 
mínima pèrdua) de qualitat.

La transferència a formats digitals, combinada amb 
una bona estratègia d’emmagatzematge, 

> assegura la seva preservació a llarg termini
> facilita l'accés i l'ús dels documents 

audiovisuals.

.
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Perquè digitalitzar?

> Objecte de la preservació digital.

> Documents “nascuts” digitalment 
Assegurar la preservació del contingut del fitxer 

digital amb la mateixa qualitat en la que ha estat 
produït.

> Documents analògics 
Assegurar la preservació del contingut del document 

analògic, transferint-lo a un fitxer digital amb una 
qualitat equivalent a la que ha estat produït i/o 
preservat analògicament.
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Perquè digitalitzar?

> Preservació
> Preservar el contingut en la millor qualitat possible

generar un nou master digital d’alta resolució que 
substitueix el master analògic.

> Accés
> Facilitar l'accés, oferint noves formes d’accés als 

continguts audiovisuals  
generar copies digitals de baixa resolució, que 

permetin accès en línia, streaming..
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Avantatges dels fitxers digitals

> Els documents transferits a un repositori digital, ja no 
depenen d’un format físic, ni d’una tecnologia especifica 
que pot quedar obsoleta

> La transcripció a futures generacions de formats o 
fitxers podran fer-se de forma automàtica i sense 
pèrdua de qualitat.

> L'accés als continguts ja no està limitat per un format o 
una tecnologia d'àudio o vídeo, sinó que pot ser 
accessible des d’una plataforma més amplia, la de les 
TIC.
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Avantatges dels fitxers digitals

> Altres Avantatges de la digitalització

> Restauració
1. Aplicació de programes de restauració digital

> Facilitat per generar noves metadades i catalogar (o 
re-catalogar) els documents
> Reconeixement de veu  (“speak to text”) 
> Reconeixement del textos (OCR per rètols, 

sobreimpressions..) en els documents visuals
> Generació automàtica de key-frames i fragmentació per 

seqüències.
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Restauració digital

Exemple dels resultats amb els sistema LIMELIGHT 
desenvolupat per Joanneum Research (Àustria)

Jornades Documentació Audiovisual, 2006                         10

Generació de keyframes

Generació automàtica de keyframes DIGITION (TVC)
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Generació de metadades

Sistema experimental de reconeixement de veu i indexació 
automàtica desenvolupat per la Universitat de Sheffield
(GB)
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Digitalització: Questions clau

> Format, tipus de fitxer, codificació, nivell de 
compressió

> sistema d’emmagatzematge: Repositori digital

> Gestor de continguts

> Selecció, criteris de priorització

> Cost, finançament, beneficis
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Digitalització: Formats

> Format, resolució, compressió

> cal tenir en compte
1. Finalitat de la preservació
2. Qualitat del Format original
3. Cost de l'emmagatzematge
4. Sistema d'accés
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Digitalització: Formats
> Format, resolució, nivell de compressió

1. Formats de preservació, alta qualitat “professional”, 
amb poca compressió
– JPEG2000, component , 90 Mb/s,  45 Gbytes/hora
– DVC-PRO 50, component, 50 Mb/s, 25 GBytes/hora
– MPEG2, composat, 50Mb/s – 5 Mb/s, entre 25 i 2 

GBytes/hora
– MPEG4 AVC, composat, 8 Mb/s, 

2. Formats d'accés, baixa qualitat, amb molta compressió
– MPEG1, 0,5 – 0,2  Mb/s, entre 0,4Gbytes i 0,7Gbytes / 

hora
– Real Video,  Quicktime,  Windows Media, menys de 700 

kb/s, (0,03 Mb/s),  entre 0,5 i 0,06Gbytes / hora 
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Digitalització: Criteris de 
priorització 

> Criteris de priorització (UER)
> Necessitat d'accés (ús immediat)
> Suport vulnerable, deteriorat, obsolet
> Material únic, “joies de l’arxiu”
> Metadades prèvies (material ja catalogat)
> Copyright (drets d’explotació)
> Valor Patrimonial
> Cost de la digitalització
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Projectes europeus

> PRESTOSPACE

http://prestospace.org/index.en.html
Projecte subvencionat per la UE (IST), en el que hi 

participen alguns dels més importants arxius AV 
europeus, principalment de ràdio i TV: INA, BBC, 
RAI... 

El seu objectiu es facilitar solucions tècniques i 
sistemes integrats per preservar digitalment tot 
tipus de col·leccions audiovisuals.
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PrestoSpace
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Projectes europeus

> TAPE (Training for Audiovisual Preservation in 
Europe) 

http://www.tape-online.net/
Projecte subvencionat per la UE (Culture 2000). 
El seu objectiu es impulsar el coneixement la 

formació sobre la preservació dels documents 
audiovisuals, sobretot en l'àmbit dels arxiu o 
centres de documentació no especialitzats que 
també preserven fons audiovisuals
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TAPE
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La digitalització a l'arxiu 
audiovisual de TV3, una eina 
de preservació i difusió.

La digitalització a l'arxiu 
audiovisual de TV3, una eina 
de preservació i difusió.
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De l’arxiu de 
cintes i la 
base de 
dades 
textual a... 
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..a l’arxiu 
digital, 
accessible 
on-line
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DIGITALITZACIÓ TVC
OBJETIUS

Substituir las cintes de vídeo por fitxers digitals 
en tota la cadena de Producció y Arxiu
1.ingesta de continguts
2.gestió de continguts
3.edició 
4.emissió
5.arxiu
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DIGITALITZACIÓ TVC
CALENDARI

2000 - 2001 Estudio necessitats. Anàlisi ofertes proveïdores -
Inici projecto desenvolupament propi

2001 - 2003 Desenvolupament inicial DIGITION  
2003  Implantació gradual a Informatius, Esports i 

Documentació
2004 Extensió a programes, amb algun programa piloto
2005 Inici digitalització fons Videoteca
2006 Integració amb el sistema d'emissió de programes 

(GREC) para iniciar la emissió completa en digital.
Extensió de l’aplicació a la producció de  tot tipus de 

programes
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DIGITION 
Gestor de continguts

Digition és un conjunt integrat
d’eines de software que permet la producció 
completa  i l’arxiu de programes de televisió.

> El composen un sistema de gestió de continguts 
multimèdia i múltiples eines de gestió i tractament 
de vídeo.

> Integra tots els components perifèrics del sistema 
(estacions de captura, editores de vídeo, sistemes 
d’emmagatzematge, sistemes de emissió).
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DIGITION
CARACTERÍSTIQUES

> Digition realitza tot el procés de producció i arxiu en una 
plataforma TIC estàndard 
> el fitxer substitueix la cinta
> la xarxa substitueix les matrius de vídeo, transports y copies 

de cinta
> un sistema d’emmagatzematge digital (discs, robot) 

substitueix el magatzem de cintes.
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DIGITION
Operativitat
> Accés immediat i compartició de continguts

> Visualització i edició des de qualsevol punt amb  
connexió a la xarxa ofimàtica

> Arxiu amb Visualització on-line de tot els seus 
continguts
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DIGITION
Elements del sistema

> Para cada element del sistema (asset) gestiona en 
paral·lel
-vídeo en alta resolució
-copia en baixa resolució
-keyframes
-metadades generals
-metadades por estrats
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DIGITION
Elements del sistema

codificador ALTA
MATROX + soft ACTIVA3

codificador BAIXA
IPV (Spectreview)

catalogador
Visual Centuri Research(UAB)

Formats vídeo: 
DVCpro25, 
DVCpro50, MPEG2, 
DVCAM

Format: MPEG1 (1,2Mb/s)

Destí: Raid Discos estandar

Destí: Servidor Baixa
Streaming

Destí: Base de dades
IBM - iNFORMIX

Key Frames

Arxiu: Robot STORAGETECK
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DIGITION 
Arxiu

> Un únic sistema amb dues àrees de treball
> Producció

Materials en producció
Pre-catalogació / mínimes metadades
Accés restringit al grup de treball
Vídeo alta en el servidor

> Arxiu
Materials seleccionats per arxiu 
Catalogació / metadades completes
Accés obert
Vídeo alta en el robot
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DIGITION
FORMATS

> Al mantenir un mateix format durant tot el 
procés de producció i arxiu , no hi ha  
degradació de la qualitat per successives 
codificacions.

Formats utilitzats:
– DVCpro25
– DVCpro50
– Mpeg1 / Windows Media ( còpia en baixa qualitat)
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DIGITION - robot
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DIGITION 
Robot emmagatzematge

Característiques del sistema d'emmagatzematge per l’arxiu:
1. Robot: Storagetek Powderhorn 9310

2. Software de gestió del robot: DIVA  de Front Porch Digital

> Capacitat : 

1. 1,2 Petabytes (1.200 Terabytes)

2. aprox. 100.000 hores de vídeo a 25Mbs

> Gestió automàtica de la capacitat d’arxiu

> Recuperació parcial de fitxers
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DIGITION
Prestacions Arxiu

> Visionat immeditat en baixa qualitat  i KeyFrames de 
qualsevol vídeo arxivat

> Indexació i cerca per descriptors globals del vídeo i i 
sistemes de cerca e indexació vinculats a time code

> Arxiu robotitzat de vídeo en alta qualitat  amb recuperació 
Near On Line 

> Recuperació parcial del vídeo
> Totes les actuacions (selecció, documentació, cerca, 

visionat..) poden fer-se des de qualsevol ubicació de 
xarxa a través de un navegador
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DIGITALITZACIÓ TVC
OBJETIUS DEL DEPARTAMENT DOCUMENTACIÓ

> La digitalització de l’arxiu es planteja en 
diverses fases:
> El objectiu inicial ha estat iniciar la digitalització

de en paral·lel amb la de producció
arxivar digitalment el que es produeix 
digitalment.

> La segona fase és iniciar el procés de 
digitalització del fons de la videoteca

digitalització del material preservat 
analògicament
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DIGITALITZACIÓ TVC
ARXIU DIGITAL

El objectiu inicial ha estat iniciar la digitalització de en paral·lel 
a la digitalització de producció

arxivar digitalment el que es produeix digitalment.
Ha implicat

> Dissenyar i implementar els processos de selecció, arxiu 
documentació i recuperació.

> Dissenyar els  circuits que permeten mantenir un arxiu mixt
ARXIU DIGITAL / VIDEOTECA
DIGITION / AIRS

mantenint la eficàcia del sistema documental.
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Arxiu Digital

> Actualitat

1. INFORMATIUS  (Informatius, 2003->)
2. ESPORTS (Esports, 2003->)
3. PROGRAMES (Magazins 2004->)
4. VCLIP (Videoclips  i Tràilers, 2004->)

> Total: 198.000 items  / 20.500 hores
(2005-12-31)
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DIGITALITZACIÓ TVC
OBJETIUS DEL DEPARTAMENT DOCUMENTACIÓ

> La segona fase és iniciar el procés de 
digitalització del fons de la videoteca, 
dissenyant un circuit eficient que permeti
> ingestar el contingut de les cintes per unitats de 

contingut
> controlar la qualitat de la ingesta
> vincular-ho amb les metadades preexistents 

(fitxes AIRS)
> amb el mínim cost, amb el mínim temps
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VideotecaVideoteca
Fons de lFons de l’’Arxiu per formats (2005)Arxiu per formats (2005)

Format Cintes % total
1 polzada 13.085 4%
3/4" Umatic 0 0%
Betacam 16.758 5%
Betacam-SP 150.512 48%
Betacam-Digital 53.656 17%
DVC-PRO 7.466 2%
Betamax 2.445 1%
S-VHS 69.403 22%

TOTAL VIDEOTECA 313.325
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VideotecaVideoteca
ColCol··leccionsleccions

1. Paral·lels d'antena (format domèstic)

2. Arxiu de Programes
– Producció pròpia, informatius, esports
– Producció aliena (doblatge)

3. Reportatges editats (compactats)

4. Originals de rodatge
5. Material d'agències
6. Material històric o imatges d'arxiu adquirides
7. Videoclips
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DIGITALITZACIÓ TVC
INGESTA ARXIU VIDEOTECA: PRIORITATS

> Criteris de preservació
> Per formats: Materials antics en formats obsolets

– 1 polzada (aprox 10.000 hores)
– Betacam Òxid 

> Criteris d’ús o difusió
> Per col·leccions 

– reportatges informatius anys recents
> En funció de necessitats concretes

– en funció de previsions de notícies o peticions concretes 
d’imatges d’arxiu

– necessitats d’emissió (Canal 300)
– publicació web
– cessió a tercers (Servei Català de Doblatge)
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DIGITALITZACIÓ TVC
INGESTA ARXIU VIDEOTECA

> ingesta manual
cinta a cinta, únic sistema possible per cinta oberta (1 

polzada)
revisió durant la ingesta 

> ingesta semiautomàtica: flexicard 
per cintes tipus cassette: Betacam-Sp,  Betacam-digital 
4 magnetoscopis treballant simultàniament, 
preparació prèvia de les cintes 
control automàtic ingesta
revisió posterior 
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DIGITALITZACIÓ TVC
INGESTA ARXIU VIDEOTECA

> ingesta manual
molta dedicació personal

– centre d’ingesta (equipament) TVC, 
– personal ingesta externalitzat (Can Ensenya)
– vinculació i revisió TVC (Documentació)

> flexicard
ingesta automatitzada, no exigeix molta dedicació de 

personal
– equipament i personal TVC

> ingesta materials problemàtics (Betacam òxid)
requereix equipament i personal especialitzat

– ingesta externalitzada (SONY Preservation Factory?)
– vinculació i revisió TVC (Documentació)
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DIGITALITZACIÓ TVC
INGESTA ARXIU VIDEOTECA: BASE DE 
DADES

> Objectiu : treballar en una sola Base de Dades, 
on es pugui localitzar tant el material digitalitzat 
com el que està en cinta.

> Procès:
> transferir a DIGITION les fitxes d’AIRS
> ingestar els materials per unitats documentals
> vincular el fitxer digital amb la fitxa preexistent, per 

NUM SUPORT i TCin
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DIGITALITZACIÓ TVC
INGESTA ARXIU VIDEOTECA: VALIDACIÓ
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Títol SERRAT: FA 20 ANYS QUE TINC 20 ANYS 1/2  
Títol Emis.  RECITALS D'ESTIU  
Data Emis.  1984-06-29  
Producció TV3, 1984  
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Títol  LLUIS LLACH  (CONCERT AL CAMP NOU)
Data Emis.  1985-09-11  
Cadena  TV3  
Producció TV3, 1985 
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Títol  NO PASSA RES  
Títol Cap  PASQUAL MARAGALL  
Data Emis.  1987-04-10  
Cadena  TV3  
Producció TV3 I GESTMUSIC, 1987  
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DIGITALITZACIÓ TVC
INGESTA ARXIU VIDEOTECA: ACCÉS

> Avantatges accés materials digitals
1. Accés immediat ,visionat des qualsevol punt de la 

xarxa
2. creació de clips per utilitzar com imatges d’arxiu
3. simplificació procés reemissions 

> Difusió 
> facilitat per generar fitxers baixa qualitat per accés on 

line
> portal TV3: 3alacarta
> portal comunitat educativa

> accés remot a la base de dades
> Nous canals (TDT) 


