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Introducció

Actualment, el món digital determina la manera com ens relacionem amb la
tecnologia i els mitjans de comunicació. I el vídeo s’ha convertit en la forma
més popular i efectiva de comunicació. Per això, qui vulgui treballar o submergir-
se en aquest món, una de les coses imprescindibles que ha de conèixer són els
dispositius que s’han desenvolupat per a l’edició i la postproducció de vídeo.

En aquesta unitat s’estudiarà quins són els dispositius i el maquinari que trobareu
a les sales d’edició i postproducció de vídeo i de so i quines són les especificacions
recomanades per configurar aquests dispositius i el seu manteniment. A més,
també es veurà una àmplia explicació sobre l’emmagatzematge del vídeo, i més
concretament del vídeo digital.

En el primer apartat, “Configuració i manteniment de l’equipament d’edició i
postproducció“, veureu quins dispositius trobareu a les sales d’edició i postpro-
ducció de vídeo i so digital. També s’estudiarà quina és la millor configuració
d’aquests equips i aprendreu a solucionar els problemes que puguin sorgir durant
el procés de treball. L’edició i la postproducció audiovisual són una peça clau
i determinant en el resultat de qualsevol projecte audiovisual. Amb l’objectiu
d’oferir un resultat d’alt nivell capaç de sorprendre el públic, estudiareu quines
són les diferents qüestions tècniques que s’han de tenir en compte abans, durant i
després del procés d’edició i postproducció.

L’evolució tecnològica cap a l’era digital va provocar un gran i considerable
canvi en la maquinària que s’utilitzava per treballar les imatges en moviment.
Inicialment, aquestes maquinàries eren completament diferents: el cinema es
treballava en sales preparades per treballar amb pel·lícula fotosensible i el vídeo
es treballava en sales preparades per treballar amb cinta magnètica. Un cop
ambdues tecnologies fan el salt definitiu cap als últims avenços digitals, comencen
a compartir màquines i sistemes de producció. Aquestes màquines són molt
importants i delicades, i algunes tenen un cost elevat, per això també veureu
quins són els processos i les recomanacions de manteniment d’aquests equips per
prevenir possibles fallades o que es facin malbé.

En el segon apartat, “Gestió de les unitats d’emmagatzematge informàtic”,
veureu quins són els dispositius d’emmagatzematge per al vídeo i el so digital
i quins són els seus principals avantatges i desavantatges. Fins fa unes quantes
dècades, els suports d’emmagatzematge per al vídeo eren bastant limitats, i el
procés de treball i la possibilitat de fer modificacions a aquests vídeos eren
bastant rudimentaris, lents i complicats. Però els ràpids avenços tecnològics
van revolucionar el món de l’audiovisual amb el ràpid canvi de la tecnologia
analògica a la tecnologia digital. Ara és possible treballar amb suports digitals,
molts d’aquests portàtils, que han expandit la nostra capacitat de comunicar-nos,
expressar-nos i ser creatius en l’ús de les imatges i el so.
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En aquest apartat veureu quins dispositius existeixen per gravar les imatges,
com els discs durs o les targetes de memòria, creant un arxiu digital de més
qualitat. Aquest desenvolupament tècnic ofereix la possibilitat d’editar el material
en qualsevol ordinador o dispositiu mòbil, aconseguint efectes sorprenents i una
qualitat d’imatge molt superior a la de fa uns anys. Això ha permès també una
gran facilitat per a la transmissió d’arxius de vídeo, ja sigui a través d’internet o a
través de mitjans portàtils com ara els DVD o les targetes de memòria.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de
l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Configura i manté l’equipament d’edició i de postproducció relacionant les
característiques dels diferents estàndards tècnics de qualitat amb les possibilitats
operatives dels equips.

• Configura els diferents components del sistema d’edició en paràmetres tals
com codi de temps, selecció de fluixos d’entrada i de sortida, accés remot
de dispositius i ajusts de sincronització, entre d’altres.

• Verifica l’operativitat del sistema complet de muntatge comprovant els
perifèrics, el fluix de senyals i el sistema d’emmagatzematge i el d’enre-
gistrament, si escau.

• Aplica les rutines de manteniment d’equips indicades pel fabricant i verifica
i optimitza les unitats d’emmagatzemament informàtic.

• Diagnostica i corregeix les interrupcions en la circulació de senyals de vídeo
i d’àudio, així com els problemes de pèrdua de sincronia, de control remot
i de comunicació entre equips.

• Allibera l’espai en les unitats d’emmagatzemament després de l’acabament
d’un projecte i recicla els suports físics per al seu ulterior aprofitament.
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1. Configuració i manteniment de l’equipament d’edició i
postproducció

Abans de l’era digital ja existien les anomenades imatges en moviment: el cinema
i el vídeo analògic, i els seus camins transcorrien separadament. El primer medi
per representar imatges en moviment va ser el cinema, i el format que aquest
utilitzava per capturar dites imatges era la pel·lícula fotosensible. S’enregistraven
les imatges sobre la pel·lícula, aquesta es revelava i s’editava tallant i enganxant la
mateixa pel·lícula, procés que podeu veure en la figura 2.1.

Finalment, es duplicava en una pel·lícula sense talls per poder ser projectada. I per
fer tot això s’utilitzava maquinària específica per manipular pel·lícula fotosensible.
Es podria dir que era un procés més semblant a la fotografia, l’única diferència era
que les imatges tenien moviment.

Figura 1.1. Pel·lícula de cinema

Font: geek_love13 (Flickr)

Per altra banda, el vídeo té un origen completament diferent. El sorgiment del
vídeo i la seva tecnologia va estar lligat des dels seus inicis a la televisió. Per
aconseguir la transmissió d’una imatge televisiva va ser necessari superar molts
reptes tecnològics en els quals la competència entre els agents que hi van intervenir
va ser realment dura. La invenció del tub de raigs catòdics el 1897 pel científic
alemany Ferdinand Braun va ser determinant per desenvolupar la tecnologia que
donaria vida a la televisió. En la figura 2.2 es mostra un televisor de tub de raigs
catòdics.

Figura 1.2. Televisor amb tub de raigs catòdics

Font: valentin.d (Flickr)
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Durant un temps, la pugna per captivar l’atenció de l’espectador va ser entre el
cinema i la televisió. Ambdós formats estaven constantment millorant la seva
tecnologia per oferir millor qualitat: incorporar el so, el color... En aquesta
evolució és quan apareix el vídeo, que va sorgir de la necessitat de fer més efectiva
la transmissió televisiva.

Així que va néixer com a auxiliar d’aquesta. Moltes llars ja comptaven amb un
televisor, i els canals feien transmissions regulars dels seus programes televisius,
tots en directe. La possibilitat d’obtenir imatges pregravades va evitar que tota
la programació hagués de ser en directe, i així es van poder consolidar les trans-
missions, planificar les graelles horàries abastant més hores al dia, emmagatzemar
programes i reproduir-los quan es desitgés.

A partir de llavors, la tecnologia del vídeo va seguir evolucionant a passos de
gegant, i finalment el vídeo va aconseguir establir-se com un mitjà independent
de la producció televisiva. Les companyies que fabricaven equips de vídeo van
generar una gran competència dins de la qual es va donar origen a les grans famílies
de suports i formats de vídeo de finals de la dècada de 1970.

A finals de la dècada de 1990 es van desenvolupar les aplicacions multimèdia, la
qual cosa va permetre emmagatzemar i treballar el vídeo utilitzant un ordinador.
Amb aquests avenços va ser necessari generar nous formats de vídeo digital que
facilitessin el pas del senyal analògic a un senyal digital. El primer format de
vídeo digital que va aparèixer al mercat va ser la cinta miniDV (vegeu la figura
1.3), sorgida de l’acord de la majoria dels fabricants.

Figura 1.3. Cinta MiniDV

Font: Finn Nyman (Flickr)

Des del miniDV fins als últims suports com les memòries flaix hi ha hagut una
varietat de recursos i avenços que amplien el ventall de possibilitats per treballar
amb el material audiovisual.

El vídeo digital va arribar a perfeccionar-se tant que va arribar un moment en què
a nivells de qualitat d’imatge va superar el cinema. Per tant, davant el perill de
quedar-se enrere, el cinema va abandonar la producció analògica i les pel·lícules
fotosensibles per adaptar-se al món digital. Això va implicar un aprofitament dels
avantatges de la tecnologia digital i que canviessin tant els sistemes de producció
com d’exhibició: noves càmeres, nous formats, nova maquinària, noves sales
d’edició i postproducció...
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Per tant, actualment, l’edició i postproducció de vídeo és una peça clau i deter-
minant en el resultat de qualsevol projecte audiovisual. Cada pas del procés ha
d’estar cuidat al detall per oferir un resultat d’alt nivell capaç de sorprendre el
públic.

És durant aquest procés quan es recullen totes les imatges gravades i els diferents
sons per compondre el resultat definitiu. Aquesta etapa final de combinació,
barreja, acoblament i retoc de tot allò que s’ha registrat és absolutament decisiva.
La qualitat del resultat final dependrà d’aquesta etapa.

En el procés de realització d’un vídeo es defineix el producte final que es vol
aconseguir abans d’iniciar la producció, ja que amb el procés d’edició és el
moment d’assegurar que aquest objectiu es compleixi plenament. Això vol dir
que tots els ingredients han d’estar ben estudiats, elaborats, mesurats i situats en
el punt correcte i en el moment just. Només així s’aconseguirà transmetre el que
es desitjava i crear un impacte en l’espectador. És precisament això el que fa de
l’edició tot un art.

Amb l’objectiu d’assolir aquests màxims estàndards de qualitat és important tenir
en compte diferents qüestions tècniques abans, durant i després del procés d’edició
i postproducció. Diversos aspectes com les característiques, la configuració i la
professionalitat dels equips, així com una actualització constant per estar al corrent
de les últimes tendències i actualitzacions, són primordials.

A aquesta llista s’hi ha de sumar el talent creatiu de cada un dels professionals que
presten els seus coneixements en les fases d’enregistrament, edició i postproducció
de vídeo. El rigor pel detall, la imaginació i l’enginy són factors importants
que deixaran la seva empremta en el resultat final, sobretot a l’hora de preparar
adequadament l’equip i anticipar-nos a possibles contratemps.

Un profund coneixement de la tècnica és clau per garantir un resultat de
qualitat.

1.1 Procediments de configuració i d’optimització de les sales
d’edició/postproducció

A les sales d’edició i postproducció calen equips informàtics d’alta capacitat,
aptes per lliurar un producte que compleixi amb les exigències actuals. En la figura
2.4 es mostra una sala perfectament equipada. Per mitjà d’aquest tipus d’equips
és possible gestionar els processos d’edició de materials de principi a fi amb una
qualitat imponent. Un aval d’èxit que deixa la seva empremta en les imatges i el
so que conformaran finalment l’audiovisual. Les sales d’edició i postproducció de
vídeo, per norma general, estan equipades amb el següent equip tècnic:

• Ordinador
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• Monitoratge

• Altaveus

• Discs durs

• Targetes capturadores de vídeo

• Gravadors i duplicadors de DVD i Blu-Ray

• Magnetoscopis

Figura 1.4. Sala d’edició i postproducció de vídeo

Font Wikipedia

1.1.1 Ordinador o PC

Actualment, l’eina principal per editar i postproduir imatges en moviment és
l’ordinador (vegeu la figura 2.5), també anomenat “PC” (Personal computer).

Figura 1.5. Torre d’ordinador amb monitor i teclat

Font: Thomas Schanz (Wikipedia)
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Binary Digit (BIT)

Un bit és la menor unitat
d’informació emmagatzemada
dins d’un ordinador. Un bit
només té un valor que pot ser 0 o
1. Diversos bits combinats
formen altres unitats (byte, mega,
giga i tera). Tota la informació
processada per un ordinador es
mesura en bits i ha de ser
codificada en bits; si no és així,
l’ordinador no l’entén.

Aquest ordinador ha de complir uns requisits tècnics per poder processar i treballar
el vídeo digital. El món de la informàtica evoluciona ràpidament, oferint cada cop
millores substancials en els equips informàtics en poc temps. Afortunadament, la
informàtica ha evolucionat tant que no és complicat trobar i treballar amb un equip
avançat.

El vídeo digital és la conversió de la imatge real en zeros i uns, és a dir, un
sistema binari que es coneix com Binary digit (BIT), i que només es pot processar
mitjançant un ordinador.

Cada segon del vídeo conté un nombre d’imatges que en ser vistes una
darrere de l’altra provoquen la il·lusió de moviment (24 imatges per segon
en el cas del cinema; 25 o 30 imatges per segon en el cas del vídeo).

Aquestes imatges que conformen el vídeo cada cop tenen més qualitat i resolució,
cada cop cada imatge ocupa més bits, i el nivell d’exigència envers els equips
augmenta. Demana més potència a la màquina que haurà de treballar i processar
aquestes imatges. Són les resolucions d’alta definició (HD) i les superiors de 2K
i 4K les que ja no són a l’abast de totes les eines.

La informació de vídeo i/o àudio exigeix certes condicions tècniques a l’ordi-
nador per poder ser manipulada adequadament. Unes característiques físiques
(maquinari o hardware) i virtuals d’equip i programa (software) mínimes que són
indispensables. Per tant, l’ordinador ha de complir uns requisits tècnics mínims
per treballar amb vídeo que es poden separar en els següents elements:

• Plataforma

• Programari

• Versions

• Processador

• Memòria d’accés aleatori

• Targeta gràfica

Plataforma

Excepte en alguns casos específics, la majoria d’ordinadors utilitzats per editar
i postproduir vídeo funcionen amb la plataforma PC, amb el sistema operatiu
Windows, o la plataforma Apple, amb el sistema operatiu macOSX. És difícil
o poc habitual trobar plataformes que funcionin amb sistemes operatius de codi
obert com Linux, tot i que també n’hi ha.

Programari

Tan important com la plataforma i el sistema operatiu és el programari que
s’utilitza. Existeixen programes específics per editar i postproduir les imatges,
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Edició no lineal

En una línia de temps d’edició
no lineal, cada clip de vídeo es
mostra com un bloc individual.
Podem accedir a qualsevol clip
en qualsevol moment i editar-lo

o moure’l de lloc. Només s’ha de
seleccionar el clip de vídeo i

modificar-lo.

i excepte en alguns casos, la majoria dels fabricants ofereixen els seus programes
per a plataformes PC (Windows) o Apple (Mac).

De vegades, la competència entre Apple i Windows fa que no existeixin els
mateixos programes en ambdues plataformes. En alguns casos, fins i tot, arriben
a acords amb els fabricants per oferir un programa determinat només per a la seva
plataforma. Però independentment d’aquesta lluita comercial, sempre es disposarà
d’un programa d’edició per poder treballar i crear el vídeo.

Aquests programes d’edició treballen amb el que es denomina sistema d’edició no
lineal. Aquest sistema permet ordenar els clips de vídeo en l’ordre que es desitgi,
i es pot accedir a qualsevol fotograma de forma directa sense necessitat de seguir
la cronologia de la línia de temps, i també de manera independent de la forma i
ordre en què s’ha gravat el vídeo. Tot això és possible perquè tot el material que
es fa servir per al muntatge és virtual. Es treballa amb arxius digitals, la qual cosa
permet una fàcil manipulació.

En aquest cas l’edició no s’efectua progressivament, ja que es pot muntar per
segments en una línia de temps virtual (vegeu la figura 2.6), independentment
de si esteu o no realitzant el vídeo final. Això vol dir que totes les correccions i/o
canvis de muntatge es poden fer de manera virtual, sense importar que es facin al
principi o al final de l’audiovisual.

Figura 1.6. Programa d’edició amb clips de vídeo en una línia de temps

Font: waterfairy12345 (Flickr)

Hi ha diversos programes d’edició en funció de l’ordinador, sistema operatiu
i plataforma que estigueu utilitzant. A continuació es detalla un llistat dels
programes més comuns:

• Premiere Pro: programari d’edició de vídeo no lineal fabricat per Adobe i
orientat al mercat professional. És compatible amb Windows i macOSX.
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• Final Cut Pro: programari d’edició de vídeo no lineal fabricat per Apple i
orientat al mercat professional. Només és compatible amb macOSX.

• iMovie: programari d’edició de vídeo no lineal fabricat per Apple i orientat
al mercat de consum. Només és compatible amb macOSX.

• Vegas Pro: programari d’edició de vídeo no lineal fabricat per Sony i
orientat al mercat professional. Només és compatible amb Windows.

• Media Composer: programari d’edició de vídeo no lineal fabricat per Avid
i orientat al mercat professional. És compatible amb Windows i macOSX.

En la majoria dels casos, un cop s’ha acabat l’edició, es voldrà portar a terme
altres processos de postproducció d’imatges com la correcció de color, la inserció
de títols de crèdit o efectes visuals. La majoria de programes d’edició incorporen
eines per realitzar aquestes tasques, però també existeix programari específic que
ens ofereix més opcions.

A continuació detallem alguns dels programes de postproducció més habituals:

• DaVinci Resolve: programa fabricat per Blackmagic. Encara que també
pot editar, les seves opcions de correcció de color i retoc d’imatge són de
les més potents del mercat. És compatible amb Windows i macOSX.

• Fusion: programa fabricat per Blackmagic. És un dels programes més po-
tents del mercat per realitzar efectes visuals. És compatible amb Windows
i macOSX.

• After Effects: programa fabricat per Adobe. És un programa molt complet
i les seves principals qualitats són l’animació de gràfics 2D i els efectes
visuals. També es pot retocar la imatge. És compatible amb Windows i
macOSX.

• 3ds Max: programa fabricat per Autodesk. S’utilitza per crear efectes i
gràfics 3D. Només és compatible amb Windows.

• Maya: programa fabricat per Autodesk. S’utilitza per crear efectes i gràfics
3D. Només és compatible amb Windows.

• Cinema 4D: programa fabricat per Apple. S’utilitza per crear efectes i
gràfics 3D. Només es compatible amb macOSX.

Aquestes eines permeten treballar molt bé i molt ràpidament, sempre que
se seleccioni bé el programa que s’adapti millor a les necessitats de
l’audiovisual a realitzar. De vegades hi ha el risc d’utilitzar programes no
adequats per editar i postproduir el material perquè no són compatibles amb
el format en el qual s’ha gravat el material original, tant pel que fa a la
resolució d’imatge com pel còdec de la càmera.

Un cop instal·lat i obert el programa d’edició o de postproducció, aquest farà un
registre intern de tots els clips i els mostrarà a les carpetes i la línia de temps amb
la informació metadata. Serà la interfície o pantalla d’usuari.
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La informació metadata es refereix a un grup de dades que descriuen el contingut
informatiu d’un objecte al qual s’anomena recurs. Es pot dir que el metadata és
com un índex que indica on i com trobar objectes, en aquest cas fragments
de vídeo, i disposar-los en el programa d’edició en l’ordre que es determina. Els
programes solen ser simples per no ocupar molta memòria d’accés aleatori (RAM)
i permeten configurar la combinació de colors de la pantalla d’usuari entre tons
foscos i fons negres o tons més clars.

Les miniatures són unes imatges petites que identifiquen visualment cada clip o
fins i tot cada fotograma, que podeu veure en la figura 2.7. No ocupen molt espai
en el disc dur, però si n’hi ha obertes centenars poden saturar la memòria de la
targeta gràfica.

Figura 1.7. Visualització en miniatures

Font: udt_greenberet1123 (Flickr)

El mateix succeeix amb la representació gràfica del so en forma d’ona o waveform.
Pot ocupar molts recursos tant del programa com de la RAM i de la targeta gràfica.
Per descomptat, treballar amb diversos programes oberts al mateix temps alenteix
tots els processos.

Quan esteu editant, si premeu la tecla de reproducció (generalment la barra
d’espai) per visionar una línia de temps, el programa buscarà el clip referenciat, en
el punt d’entrada que fa falta, i enviarà les dades a la unitat central de processament
(CPU), i aquesta ho enviarà a la targeta gràfica per ser mostrada pel monitor. En
acabar aquest clip seguirà el mateix procés amb el següent.

Si el clip té un efecte en temps real, el programa farà servir la CPU per calcular la
variació que provoca aquest efecte abans d’enviar la informació a la targeta gràfica.
Com que aquest càlcul pot ser un procés lent, molts programes mostren aquests
efectes amb una resolució inferior a fi d’agilitzar els processos. Cal tenir-ho en
compte sempre a l’hora de treballar. Si l’efecte és massa complex per mostrar-ho
en temps real, es procedirà a un renderitzat previ que també alentirà el procés de
treball, i caldrà esperar uns segons per a la seva visualització.
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A major nombre de dades, major càlcul: per això, les imatges amb més resolució,
més profunditat de color i major cadència necessiten més recursos de l’ordinador.

Versions

El sistema operatiu serveix com a base per operar amb els programes. Ara mateix
hi ha versions de sistemes operatius que treballen a 32 i 64 bits. Els sistemes de
32 bits emmagatzemen les seves dades en peces d’informació de 32 bits, mentre
que els altres ho fan en peces de 64. Això vol dir que, en general, si es treballa
amb peces d’informació més grans es pot fer més en menys temps i per tant
treballar més ràpidament. Però perquè siguin funcionals han d’estar instal·lats en
arquitectures dissenyades per a 32 o 64 bits. No serveix de res un sistema operatiu
de 64 bits en una plataforma de 32.

Les versions del sistema operatiu (Windows 7, Windows 10 o macOS Sierra,
macOS High Sierra) influeixen en la velocitat de flux i transferència de dades.
Òbviament, també les versions actualitzades dels programes incrementen la seva
velocitat de càlcul.

És recomanable fer les actualitzacions periòdiques del sistema operatiu i
del programari, ja que les últimes versions sempre estan millor optimitzades
i tenen major velocitat i rendiment.

Processador

El processador o unitat central de processament (CPU) és un dels components
més importants d’un ordinador, és qui gestiona i és gestionat pel sistema operatiu,
interpreta les instruccions contingudes en els programes i processa les dades. En
aquest sentit, es pot dir que és el “cervell” de l’ordinador. Físicament, la CPU es
troba en un xip d’aspecte similar al que es mostra en la figura 2.8.

Figura 1.8. El processador

Font: Ian Peters (Flickr)

La CPU intervé en el monitoratge i és clau en el processament d’efectes en temps
real, així com en els renderitzats: a major velocitat i major memòria d’accés
aleatori (RAM), més capacitat tindrà. A més capacitat i més nuclis, major velocitat
de processament de dades. Un processador de doble nucli té capacitat de processar
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imatges en alta definició. No obstant això, aquest serà un procés lent comparat amb
processadors de major capacitat.

Un processador recomanable seria un d’última generació amb 8 nuclis
físics/16 nuclis virtuals i a un mínim de 4 Ghz de velocitat.

Memòria d’accés aleatori

La memòria d’accés aleatori (RAM) s’utilitza com a emmagatzematge temporal
de dades. És un tipus de memòria informàtica que s’utilitza com a memòria de
treball per al sistema operatiu i per a la major part del programari dels ordinadors.

A la RAM es carreguen totes les instruccions que executa la CPU i altres unitats
de l’ordinador, a més de contenir les dades que manipulen els diferents programes.

Se l’anomena memòria d’accés aleatori perquè es caracteritza per realitzar un
accés directe en qualsevol ordre en un temps constant, sense distinció de la posició
on es trobi la informació ni de la posició de l’anterior lectura.

Els xips de memòria RAM estan soldats als anomenats mòduls de RAM. Aquests
són targetes o plaques de circuit imprès amb una àrea de pins que es connecten a
la placa base de l’ordinador a través d’una ranura que conté aquesta. Podeu veure
com són en la figura 2.9. Per aquest motiu, els mòduls de memòria RAM són
intercanviables.

Figura 1.9. Mòdul de memòria RAM

Font: Wikipedia

El més recomanable és manipular el material de vídeo d’alta definició en un
ordinador amb 8 Gigabits (GB) de memòria RAM com a mínim. L’ideal
serien almenys 16 GB en endavant. Es pot treballar amb memòries inferiors,
però el procés serà més dificultós i el flux de treball més lent.

Targeta gràfica

La targeta gràfica de l’ordinador és un coprocessador dedicat al processament
de gràfics per alleugerir la càrrega de treball del processador central. És
l’encarregada de processar els gràfics i les imatges que veiem al monitor, i
també d’interpretar la informació manipulada en el programa d’edició, permetent
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visualitzar les imatges en temps real i reproduir el vídeo a l’ordinador, sobretot en
casos en què s’utilitzen efectes.

Les targetes gràfiques d’última generació aptes per treballar amb vídeo compten
també amb el seu propi microprocessador i memòria RAM, que allibera la CPU
de força feina de càlcul de les imatges.

De vegades, aquests processadors són tan potents (desenvolupats sobretot per a
l’ús intensiu de videojocs) que la majoria dels programes es dissenyen per aprofitar
les seves possibilitats. Per aquesta raó, en les especificacions de molts productes
es recomanen unes targetes gràfiques per sobre d’altres, o almenys es mostra una
llista de targetes testades i recomanades.

Per treballar amb vídeo d’alta definició es recomana com a mínim una targeta
gràfica independent de 8 GB o superior.

Principals problemes derivats de la configuració de l’ordinador

Els principals problemes amb els quals us podeu trobar quan editem vídeo en
un ordinador, si aquest no té les especificacions tècniques adequades, es poden
agrupar en tres parts fonamentals:

• En el disc dur, sigui perquè no té prou capacitat d’emmagatzematge o de
reproducció dels clips, o perquè la seva velocitat de lectura o de connexió
no és prou ràpida.

• En la CPU, sigui per manca de velocitat de processador o de memòria RAM.

• En la targeta gràfica, per falta de capacitat per mostrar en temps real les
dades que li proporciona la CPU.

1.1.2 Monitoratge

Les sales d’edició i postproducció professional acostumen a estar equipades amb
diferents sistemes de monitoratge, com es mostra en la figura 2.10. Això és degut al
fet que mentre treballem el vídeo és imprescindible comprovar com es visualitzarà
en el dispositiu final d’exhibició davant l’espectador.

Tant per a treball d’edició com de postproducció, a més dels monitors informà-
tics, s’aconsella tenir també un monitor televisiu per visualitzar la pel·lícula de
la manera més aproximada possible a com la veurà el públic.
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Figura 1.10. Sistema de monitoratge d’una sala d’edició

Font: Robert (Flickr)

Per als treballs cinematogràfics, l’ideal és comptar amb unes condicions similars a
una sala de cinema, de manera que se sol comptar amb un projector. Si treballem
dins dels estàndards establerts per la Digital Cinema Initiatives (DCI), amb un
projector DCI degudament ajustat ens assegurarem que el que veiem a la sala de
muntatge o de postproducció és exactament el que veurà l’espectador a les sales.

Els monitors de televisió i projectors es connecten a l’ordinador a través de les
targetes capturadores o mitjançant sistemes d’interfície visual digital (DVI) o
d’interfície multimèdia d’alta definició (HDMI).

Cal evitar les connexions analògiques, ja que són més inestables i poden
provocar interferències o interrupcions i també poden afectar a com veiem
la qualitat del vídeo.

Un altre tema que cal tenir en compte en el monitoratge és el refresc de pantalla.
Aquest és la freqüència amb què una pantalla actualitza el nombre d’imatges que
mostra per segon. Si treballem amb freqüències molt altes, per exemple, un clip
a 60 fotogrames progressius per segon, s’hauria de reproduir a un monitor en què
com a mínim la velocitat de refresc de la pantalla sigui de 60 Hertzs (Hz) per
segon, i si la nostra targeta és limitada en capacitat tindrem problemes de visionat.

Diferències entre 50 Hz i 60 Hz en els monitors

L’electricitat que alimenta els monitors és de corrent altern, és a dir, que canvia
periòdicament la direcció del corrent. Els sistemes més comuns canvien cada 50 o 60
cicles per segon, en funció del país on s’està. Per tant, van a una freqüència de 50 Hz o 60
Hz. Això va relacionat amb la velocitat dels fotogrames per segon (fps). En monitors de 50
Hz es poden reproduir vídeos múltiples de 50 (25 fps, 50 fps, 100 fps...). En monitors de
60 Hz es poden reproduir vídeos múltiples de 60 (30 fps, 60 fps, 120 fps...).

Tant els monitors com els projectors ens mostren els colors de les imatges utilitzant
els colors de l’espectre de la llum i se’ls anomena de síntesi additiva perquè per
formar un color és necessària la suma de dos colors com a mínim.

Els tres colors primaris en la síntesi additiva són el vermell (Red), el verd
(Green) i el blau (Blue). La denominació RGB sorgeix de la unió de les seves
inicials en anglès. Tot i que la decisió que siguin aquests tres els colors primaris
és arbitrària i podrien ser d’altres, es va acabar escollint aquests perquè en
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combinació són els que permeten aconseguir el major nombre de tonalitats de
colors, i en unir-los en les mateixes proporcions es forma la llum blanca. En la
figura 2.11 es representen els tres colors RGB, i en la intersecció dels tres observem
la representació de la llum blanca.

Figura 1.11. Representació dels colors
RGB

Font: Wikipedia

La intensitat de cadascun dels components (vermell, verd i blau) es mesura segons
una escala que va del 0 al 255. Per expressar en valors numèrics els colors RGB
s’utilitza la codificació hexadecimal. Aquest sistema utilitza la combinació de
tres codis de dos dígits per expressar les diferents intensitats dels colors primaris
RGB. Els dos primers dígits són el vermell, els dos segons el verd i els dos últims
el blau.

Com que només es poden expressar els colors en dos dígits i en realitat la intensitat
arriba fins a 255 (tres dígits), s’utilitzen també lletres que equivalen a números.
Per tant, en el sistema de numeració hexadecimal, a més dels números del 0 al 9
es fan servir 6 lletres amb un valor numèric equivalent; a=10, b=11, c=12, d=13,
e=14 i f=15. La correspondència entre la numeració hexadecimal i la decimal ve
donada per la següent fórmula: “(primera xifra hexadecimal × 16) + segona xifra
hexadecimal = decimal”.

La intensitat màxima és ff, que es correspon amb (15×16)+15=255 en decimal,
i la nul·la és 00, també 0 en decimal. En les següents taules es mostren alguns
exemples de la notació hexadecimal dels colors seguint la fórmula de la codificació
hexadecimal:

Taula 1.1. Colors primaris

Color Codi hexadecimal
(RGB)

Descripció

Vermell (R) #ff0000 El canal del vermell està al màxim i els altres dos al
mínim

Verd (G) #00ff00 El canal del verd està al màxim i els altres dos al
mínim

Blau (B) #0000ff El canal del blau està al màxim i els altres dos al
mínim
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Taula 1.2. Blanc i negre

Color Codi hexadecimal
(RGB)

Descripció

Blanc #ffffff Els tres canals (vermell, verd i blau) estan al màxim

Negre #000000 Els tres canals (vermell, verd i blau) estan al mínim

Taula 1.3. Colors secundaris

Color Codi hexadecimal
(RGB)

Descripció

Groc #ffff00 Els canals vermell i verd estan al màxim

Cian #00ffff Els canals verd i blau estan al màxim

Magenta #ff00ff Els canals vermell i blau estan al màxim

Taula 1.4. Altres colors Color Codi hexadecimal (RGB)

Gris fosc #5e5e5e

Taronja #ff9000

Violeta #9000ff

Verd fosc #25710a

El model de color RGB és l’utilitzat per al televisor, la pantalla de
l’ordinador o les càmeres digitals.

1.1.3 Altaveus

Els altaveus o monitors d’estudi es caracteritzen per reproduir el senyal d’àudio
de forma transparent; és a dir, donen una resposta plana, sense alteracions i
sense coloració. L’avantatge d’aquests monitors és que sempre oferiran un senyal
d’àudio neutre, més que qualsevol altre equip de so, i això ens facilitarà la
posterior postproducció de so, ja que el material d’àudio serà al més pur possible.

Els altaveus o monitors d’estudi
reprodueixen el so d’una manera

transparent i objectiva. Font: Pixabay.

Quan es porta a terme l’edició i postproducció de la imatge, el so encara està sense
tractar, i podríem dir que és un so de referència. Per això, en aquest moment del
procés no cal tenir uns monitors d’estudi gaire potents. En canvi, un cop acabada
l’edició i postproducció d’imatge i ens disposem a fer l’edició i postproducció del
so, sí que cal comptar amb uns bons monitors.

1.1.4 Discs durs

El disc dur és on s’emmagatzemen les dades i el material que estem utilitzant per
treballar. A més de la capacitat d’emmagatzematge també és important la velocitat
de connexió, ja que el vídeo ocupa molt espai. Si disposem d’un ordinador amb
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una gran capacitat podem treballar des del disc dur intern (sempre la connexió
d’un disc dur intern serà la més ràpida possible), però això no sol ser molt habitual.

El recomanable és utilitzar discs durs externs (vegeu la figura 2.13) on es puguin
emmagatzemar tots els clips de vídeo capturats o transferits. Els processos de
lectura i escriptura durant l’edició de vídeo són constants i necessiten un gran flux
d’informació, per això sempre hem d’intentar treballar amb la connexió més
ràpida que puguem, actualment USB 3.0 o Thunderbolt. Es poden aconseguir
connexions encara més ràpides per Ethernet i fibra òptica, però sempre estarem
limitats per la velocitat màxima del bus de l’ordinador.

Figura 1.12. Disc dur extern

Font: Marco Verch (Flickr)

Cal saber quin tipus de discs durs i de connexions necessitem per al nostre
treball en funció del flux de dades i del pes de cada format. Si el disc és
inferior en prestacions veurem els vídeos “a salts”, amb interrupcions.

1.1.5 Targeta capturadora de vídeo

La targeta capturadora de vídeo és una targeta que amplia les capacitats de
l’ordinador i que té la funció de permetre l’entrada directa de senyals de vídeo
i àudio, per així poder ser editat i manipulat segons les necessitats de l’usuari.
Aquesta targeta s’insereix dins de les ranures d’expansió integrades en la targeta
principal i es fixa per evitar moviments i, per tant, errors de funcionament.

Les targetes capturadores de vídeo integren diversos ports per connectar dispo-
sitius externs com ara reproductors de DVD, miniDV, DVcam, VHS..., i poder
capturar les imatges en format digital dins del nostre ordinador com a clip de vídeo.

1.1.6 Gravadors i duplicadors de DVD i Blu-Ray

Els discs DVD i Blu-Ray són formats
físics per al vídeo digital, però
actualment són menys utilitzats. Font:
John Ward (Flickr).

En una sala d’edició també podem trobar gravadors i duplicadors de discs versàtils
digitals (DVD) i discs Blu-Ray. Hi ha ordinadors que tenen integrats mòduls
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gravadors de DVD o de Blu-Ray (vegeu la figura 2.14). Però també podem trobar
mòduls externs que es connecten a l’ordinador per USB o a través de la targeta de
vídeo.

Figura 1.13. Gravador intern de DVD

Font: Mike Babcock (Flickr)

Encara que són formats que comencen a estar en desús a causa dels formats
digitals que s’emmagatzemen en discs durs o memòries flaix, avui en dia encara es
pot trobar material de vídeo que arribi en aquest format o determinats distribuïdors
o sales de projecció que demanin les pel·lícules en aquests formats.

La sigla DVD correspon al nom anglès Digital Versatile Disc. El DVD-Video és
un format de vídeo usat per emmagatzemar vídeo digital en discs DVD. Els discs
que fan servir l’especificació DVD-Video necessiten una unitat reproductora de
DVD i un programari de reproducció específic.

El disc Blu-ray és un format de disc òptic de nova generació emprat per a vídeo
d’alta definició i amb més capacitat d’emmagatzematge de dades d’alta densitat
que la del DVD. Igual que amb el DVD, els discs Blu-Ray necessiten una unitat
reproductora i un programari de reproducció específic.

1.1.7 Magnetoscopis

En una sala d’edició també podem trobar magnetoscopis, encara que ja és molt
poc habitual emprar-los. Els magnetoscopis s’utilitzaven antigament per gravar
i reproduir imatges en moviment i so enregistrades en cinta magnètica, tant
analògica com digital. També se’ls coneix com a Video Tape Recorder (VTR) o
Video Cassette Recorder (VCR). Podeu veure un exemple de magnetoscopi de la
marca Sony en la figura 1.14.
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Figura 1.14. Magnetoscopi Sony

Font: DRs Kulturarvsprojekt (Flickr)

Si esteu treballant amb material d’arxiu o del passat us podreu trobar que aquest
material us arribi en cinta magnetoscòpica. En aquest cas necessitarem un
reproductor per poder reproduir-la.

Alguns ordinadors, a través de les targetes de vídeo, tenen connectors a través
dels quals es pot connectar el magnetoscopi a l’ordinador i així poder fer la
transferència i transcodificació de les imatges a format digital a través del procés
de captura digital.

Cal distingir entre:

• Cintes magnètiques analògiques: VHS, Betacam, Hi8

• Cintes magnètiques digitals: DVcam, MiniDV, Betacam digital, HDcam

1.1.8 Com afecta la compressió dels còdecs?

Una targeta gràfica per a vídeo i un monitor informàtic esperen rebre dades pures,
sense comprimir, per mostrar a la pantalla, píxel per píxel. Si l’arxiu de vídeo està
comprimit, haurà de ser la CPU qui prèviament descomprimeixi les dades.

Per aquesta raó, en compressions molt exigents podem tenir problemes de visionat.
Això passa amb qualitats molt altes d’arxius interframe, com el MPEG2 i el
MPEG4. La CPU ha d’emmagatzemar i comparar tot un grup d’imatges (GOP)
per descodificar i mostrar només un fotograma. Això explica que els formats
intraframes, com AVI o MOV, funcionin millor, tot i tenir taxes de bits més altes.

El senyal digital de vídeo està format per dades que contenen molta
informació. Si es redueix la mida d’aquest senyal es disminueix el temps
de transmissió i la mida dels arxius. Això es pot fer aplicant compressió
als formats de vídeo a través dels còdecs que manipulen el submostreig
de croma, que és una forma de comprimir el senyal digital mitjançant la
manipulació de la informació de color.

La informàtica sempre treballa amb imatges progressives RGB, que es correspo-
nen amb el senyal del monitor. El senyal de vídeo que veiem en aquest monitor
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està format pel senyal de luminància, que correspon a la brillantor, i el senyal de
crominància, que correspon al to de color. A aquest senyal de vídeo integrat per
aquests dos paràmetres se’l denomina senyal de vídeo compost, i és el tipus de
senyal que s’utilitza en la codificació de vídeo en els estàndards de televisió.

Les imatges digitals estan formades per píxels normalment quadrats. Amb el
submostreig de croma, cada píxel té la seva pròpia informació de luminància o
luma (brillantor), encara que la informació de crominància o croma (color) es
comparteix entre un grup de píxels.

El submostreig de croma s’acostuma a representar YCbCr separats pel signe de
puntuació de dos punts (:). “Y” representa la luminància o brillantor, mentre que
Cb fa referència al color blau i Cr al color vermell.

Els valors del submostreig de croma

La lluminositat i el color d’una imatge
es visualitza a través dels

vectorscopis del programa d’edició.
Font: Urko Dorronsoro (Flickr).

Els valors més habituals per representar el submostreig de croma són 4:2:0, 4:2:2
o 4:4:4, i afecta directament la qualitat del vídeo. Com es pot observar, el valor
de luminància no varia.

4:2:0 és el valor habitual de les càmeres Digital Single Lens Reflex (DSLR)
i mirrorless. Aquest mostreig secundari de color dóna bons resultats, ja que
simplifica la informació de manera òptima sense afectar gaire la qualitat de la
imatge. No obstant això, a l’hora d’entrar en postproducció sí que notarem la
diferència respecte a valors grans, ja que en tenir menys informació hi ha més
possibilitats d’editar el material fent aparèixer defectes en la imatge.

4:2:2 és un valor superior que permet fer moltes més coses en postproducció.
El problema d’aquest és que la quantitat d’informació que s’obté és molt gran i
es necessita molt més espai d’emmagatzematge. A més, també exigeix tenir un
ordinador més potent per editar el material.

4:4:4 és el valor de submostreig de color més professional i el que persegueixen
tots els cineastes. Les càmeres de gamma més alta fan servir aquests valors.
Aquest valor és l’ideal pel que fa a qualitat d’imatge, però aquí ja es parla de
produccions cinematogràfiques amb cert pressupost, ja que la quantitat d’emma-
gatzematge i la potència que es necessita per editar aquest material és enorme.

Luminància

La luminància és un dels components del senyal de vídeo: és la que mesura la
brillantor d’una imatge. Representa la informació de la part blanca i negra
que conté una imatge. A una luminància alta li correspon una imatge més brillant
o clara, i a una luminància baixa una imatge més fosca.

La brillantor és una qualitat del color que permet identificar la lluminositat
aparent dels objectes. Es diu que els objectes tenen la mateixa brillantor quan,
independentment del color que tenen, produeixen la mateixa sensació de llumino-
sitat. Aquest concepte està lligat als sistemes de representació en blanc i negre, ja
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que en aquests s’intenta reproduir la mateixa sensació de brillantor que en l’escena
original utilitzant diferents graduacions de gris.

En els sistemes digitals, aquest senyal es codifica separadament del senyal de color.
De vegades el senyal de luminància se sol representar amb la lletra Y, i es mesura
en candeles per metre quadrat (cd/m2).

En una transmissió del senyal de vídeo, la luminància és el component que
codifica la informació de lluminositat de la imatge.

De la imatge original de la figura 1.15 s’ha aïllat el senyal de luminància que podeu
veure en la figura 1.16.

Figura 1.15. Imatge original

Font: Wikipedia

Figura 1.16. Luminància

Font: Wikipedia

Crominància

La crominància és el senyal que en els sistemes de vídeo transporta la informació
de color de la imatge, separadament de la luminància. El color o croma d’un
senyal de vídeo es defineix pels valors de to i saturació, que informa de quin
color es tracta i en quina quantitat es presenta.
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La crominància se sol representar amb les lletres Cb i Cr, i és generalment
representada per dos components de diferència de color, (blau-luma) i (vermell-
luma). Per veure i mesurar el senyal de crominància s’utilitza el vectorscopi.

En una transmissió del senyal de vídeo, la crominància és el component que
codifica la informació del color de la imatge.

En la figura 1.17 veureu aïllat el senyal de crominància blau-luma de la imatge
original de la figura 1.15. I en la figura 1.18, el senyal de crominància vermell-
luma.

Figura 1.17. Crominància blau-luma (Cb)

Font: Wikipedia

Figura 1.18. Crominància vermell-luma (Cb)

Font: Wikipedia

1.1.9 Fonts, material i format

Abans de començar amb l’edició s’ha de tenir la seguretat que tot el material amb
el qual es treballarà té les característiques necessàries per ser editat. En aquest
sentit, és molt important i necessari homogeneïtzar els formats en casos en què
el registre s’hagi realitzat a través de diverses càmeres i diferents suports digitals.
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En els casos en què es disposa de clips de diferents resolucions, es recomana
adaptar tots els clips a la mida més petita per evitar la pèrdua de resolució i
mantenir una sensació de continuïtat en la imatge sense maltractar-la.

De la mateixa manera, també s’han d’unificar les diferents relacions d’aspecte
d’imatge i els formats i la compressió dels arxius de vídeo i àudio. Per exemple,
actualment és molt habitual treballar amb les següents característiques:

• Arxius de vídeo: format .MOV, compressor Apple ProRes, resolucions 4K,
2k o Full HD i a 24 fps per cinema o 25 fps per a vídeo.

• Arxius d’àudio: formats .WAV o .AIFF a 48 kHz i 24 bits.

1.1.10 Digitalització de la font

La digitalització o captura de vídeo és el procés de transferència o bolcat de
la informació registrada amb la càmera als discs durs amb els quals treballarà
l’ordinador. La informació registrada amb una càmera de vídeo digital ha estat
processada en forma de dígits binaris que permet el trasllat de dades, en aquest cas
el vídeo, de la càmera a l’ordinador sense necessitat de transcodificar la captura.

Digitalitzar informació des de mitjans digitals

En aquest cas, simplement es requereix un ordinador amb entrada USB a través
de la qual es transfereixen els arxius des de la càmera. Alguns ordinadors també
tenen ranura SD integrada; si la gravació es va fer sobre aquest suport també es
pot connectar la targeta SD directament a l’ordinador.

Si el format d’enregistrament de la càmera és MOV o MPEG, aquests tipus
d’arxiu de vídeo digital es poden editar directament sense ser transcodificats. A
través de la connexió USB o de la ranura SD bolcarem els arxius a l’ordinador i
els importarem al programa d’edició.

Si el format d’enregistrament de la càmera és AVCHD haurem de fer una
transcodificació. Per a això connectarem la càmera a través del port USB o la
targeta de memòria de la càmera a l’ordinador. Al programa d’edició haurem
d’activar l’opció de transferència d’arxius. Els arxius transcodificats es guardaran
automàticament a l’ordinador.

Exemples d’algunes opcions de transferència segons el programa d’edició:

• Adobe Premiere: es fa a través del Navegador de mitjans amb l’opció
Importar al navegador de mitjans

• Final Cut X: Importar mitjans

Aquests són uns exemples dels requisits d’importació que podem configurar a
l’hora de portar a terme el procés:
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• Vídeo: format MOV, compressor Apple ProRes, àudio sense comprimir.

• Imatge: podem configurar a la nostra elecció la relació d’aspecte segons el
format del vídeo final que vulguem obtenir. El més aconsellable és haver
fet ja l’enregistrament en aquest format i treballar totes les fases del procés
de realització amb la mateixa relació d’aspecte.

• Àudio: si està inclòs a la pista de vídeo, treballar amb àudio sense
compressió. Si treballem amb arxius externs, format WAV o AIFF a 48
kHz i 24 bits.

Quan creem el projecte en el programa d’edició sempre cal configurar les seqüèn-
cies o línies de temps amb les característiques de format que volem que tingui el
nostre vídeo final.

Digitalitzar informació des de càmeres digitals amb cinta MiniDV

Amb l’arribada de les càmeres d’última generació que graven directament sobre
suports com les targetes de memòria o els discs durs, l’enregistrament sobre cintes
MiniDV ha quedat gairebé en desús, però encara se’n poden trobar pel món.

Si s’ha gravat el vídeo en cintes MiniDV cal fer el procés de captura amb
l’ordinador. Es requereix que aquest disposi d’una targeta capturadora de vídeo
amb entrada FireWire, a través de la qual la informació serà transferida de la
càmera a l’ordinador utilitzant el programa d’edició.

Quan es connecta la càmera a l’ordinador a través del FireWire, el programa
d’edició la reconeix automàticament. Tots aquests programes tenen l’opció de
Captura de vídeo des de la càmera. Quan s’activa aquesta opció s’obre una
finestra que simula un reproductor on es pot visualitzar el vídeo gravat. Cal clicar
Reproduir i Gravar per capturar la informació de la cinta. Els arxius digitals es
guardaran automàticament a l’ordinador.

Un desavantatge d’aquest procés és que la captura es fa a temps real, i per tant
trigarà els mateixos minuts exactes gravats a la cinta.

Codi de temps

Moltes càmeres de vídeo de gamma alta registren el codi de temps, un component
que marca determinats fotogrames amb senyals únics. El codi de temps és
important quan es volen capturar els mateixos fotogrames que s’han identificat
o capturat prèviament, com passa en els següents casos:

• Voleu registrar els clips abans de capturar-los.

• Teniu intenció de capturar clips utilitzant la captura per lots (automatitzada).

• Voleu tornar a capturar clips perquè els arxius originals estan danyats o s’han
eliminat.
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• Teniu intenció d’exportar seqüències a un altre sistema utilitzant llistes de
decisions d’edició.

• S’està utilitzant un sistema que edita ràpidament amb captures de baixa
resolució i més tard torna a capturar els clips amb resolució i qualitat
màximes per a la versió final.

• Teniu intenció de sincronitzar vídeo capturat de diferents càmeres o amb
àudio gravat separadament.

A diferència dels comptadors de temps que trobem en les videocàmeres domèsti-
ques, el codi de temps es registra com una part del senyal de vídeo.

Habitualment, el codi de temps es mostra en dígits de dos números en hores,
minuts, segons i milisegons separats pel signe de puntuació dos punts (:). Abans
d’iniciar la gravació és aconsellable configurar el codi de temps de les càmeres a
zero, de manera que quedaria 00:00:00:00.

Per obtenir els millors resultats, el codi de temps ha d’avançar de forma
contínua des del principi fins al final; no ha de tornar a començar des de zero
en cap punt intermedi. Durant les tasques d’edició, si es registra una captura en
un punt com 00:00:01:09, però aquest codi de temps apareix dues o tres vegades
per interrupcions del codi, el programa d’edició no podrà saber en quin dels
00:00:01:09 ha d’iniciar la captura.

Per garantir la continuïtat del codi de temps, utilitzeu-lo de forma contínua.

1.2 Procediments de configuració i optimització de sales de presa i
de postproducció d’àudio per a cinema, vídeo i televisió

L’oïda és un sentit molt més exigent que la vista. Mentre que l’ull pot ser més
indulgent amb la qualitat d’imatge que està veient, l’oïda no ho és amb el so.
Per això sempre s’ha d’intentar aconseguir el millor so possible, gairebé fregant
l’excel·lència. Si no és així, l’espectador no aconseguirà introduir-se en la narració
de la pel·lícula que està veient. Per això és molt important treballar amb un equip
tècnic de bona qualitat.

A les sales de presa i postproducció de so per a cinema, vídeo i televisió no tan
sols es troben equips de so que es podrien trobar per exemple en un estudi de
música (micròfons, gravadors i taules de mescles), també es treballarà amb equips
específics d’imatge.
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1.2.1 Tipus de sales

La postproducció d’àudio requereix un equipament tècnic i uns espais adequats per
a la pràctica de les diferents fases o processos. L’espai destinat per a la producció
i postproducció de so és l’estudi de so. L’estudi de so és una sala o un grup de
sales (vegeu la figura 1.19) que es fan servir per a la realització, la producció i el
processament de materials sonors per a emissió, cinema o gravació de música.

Figura 1.19. Sala de presa i postproducció de so

Font: Thelmadatter (Wikipedia)

En la postproducció d’àudio hi ha diversos tipus d’estudis de so que a la vegada
poden tenir diverses sales, en funció de la fase de producció en la qual es troba el
projecte, així com del tipus de producció en la qual es treballa. Evidentment, no
es necessitarà el mateix equip o espai físic per a la producció d’un documental per
a televisió que per a la sonorització d’una pel·lícula de ciència-ficció.

La sala principal d’un estudi de so és la sala de control. Aquesta sala és un espai
insonoritzat on es troben el mesclador de so, els altaveus i els dispositius gravadors
de so. En moltes ocasions, el que seria pròpiament les màquines estan normalment
col·locades en una sala independent, a causa del soroll que generen, i s’operen o
per control remot o per personal de la sala de màquines. En aquesta sala treballa el
tècnic de so, encarregat de la sonorització del material i de produir les veus o els
efectes que procedeixen de la sala de gravació comunament anomenada “peixera”.

La sala de gravació és una sala insonoritzada en la qual es graven veus, música
o efectes. Les característiques tant acústiques com d’equipament en una sala de
gravació dependran de la funció a la qual estigui destinada. Així, podem trobar
diferents sales de gravació.

La sala de doblatge, usada per a barreja i doblatge, és semblant a una sala de
cinema; té una gran pantalla, una cabina de projecció i amb freqüència seients per
a l’audiència. Per tant, també està controlada acústicament, hi ha un sistema de so
de molt alta qualitat.



Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals 33 Configuració i manteniment d’equips

L’estudi de música és semblant a un gran estudi de gravació de música, però
també té projectors de cinema aïllats en cabines de projecció i una gran pantalla
com a les sales de cinema. Aquí es registren i se sincronitzen les bandes musicals
amb la imatge.

La sala d’efectes o sala “Foley” (nomenada així pel seu promotor, Jack Foley,
tècnic de so de Hollywood) és l’estudi on es graven els efectes de so que no
han estat gravats durant el rodatge o que necessiten un doblatge. Aquest estudi
consta de dues sales, una de les quals és la real sala d’efectes. S’hi troben
diferents materials, com ara ciment, fusta, cartró, aigua, sorra i grava. Aquesta
sala conté també tota mena d’objectes usats per crear els efectes de so, com ara
campanes, portes, sabates, eines, llaunes, taules, vidre, plats, vaixella de plata,
commutadors...

La sala de postproducció és una sala o grup de sales en què un cop gravat el so és
editat. La quantitat i la capacitat de l’equip en una sala d’edició depèn normalment
de l’ús d’aquesta; el muntatge del material per a llargmetratges requereix un major
suport tècnic que, per exemple, el muntatge de curtmetratges.

Actualment, gràcies a les estacions d’àudio o estacions de treball en disc dur
(DAW), és possible editar i barrejar elements sonors amb poc equip. En el disc
dur d’un ordinador podem centralitzar tota la feina de producció i postproducció,
i tindrem a més una extensa llibreria de sons que ens permetrà accedir a tot tipus
de material sonor de forma immediata.

La capacitat d’una estació de treball depèn de l’ús de processadors de pro-
cessament del senyal digital (DSP), que permeten l’execució d’efectes com
equalització, compressió/limitació i reverberació amb una targeta addicional que
s’encarrega d’aquests processos.

1.2.2 Característiques físiques d’un estudi de so

La principal característica d’un estudi de so (vegeu la figura 1.20) és que ha d’estar
condicionat acústicament. El condicionament té un doble objectiu: d’una banda,
aconseguir un aïllament sonor de l’exterior, i de l’altra, sonoritzar la sala per
aconseguir un òptim so de gravació.

En una sala de gravació, qualsevol soroll provinent de l’exterior contaminarà
el so que es vol difondre o gravar, en detriment de la seva qualitat. L’aïllament
es millora amb la construcció de l’estudi amb envans dobles i estructures de roca
de guix. Aquestes plaques estan formades per guix recobert a banda i banda per
cel·lulosa (cartró).

Pel que fa a la sonorització, parlem d’un tractament acústic que té per objectiu
general aconseguir una distribució uniforme del so dins d’un recinte per prevenir
ones estacionàries i en la utilització de materials absorbents en la superfície de
l’estudi per reduir la reverberació. Aquest tractament s’aconsegueix tant en
l’estructura del recinte que incideix en l’acústica generada com amb l’elecció de
materials adequats que recobreixen la superfície del recinte.
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Figura 1.20. Estudi de so

Font: Pixabay

Els materials utilitzats per millorar o modificar l’acústica del recinte han de
tenir en compte l’absorció sonora. L’absorció dels materials incideix en la
reverberació, que consisteix en una lleugera prolongació del so una vegada s’ha
extingit l’original, a causa de les ones reflectides.

La dimensió i la complexitat de l’equip dels estudis de so varia amb la seva finalitat,
però hi ha un equip bàsic en la majoria d’ells.

L’equipament que es pot trobar en sales de postproducció d’àudio és el següent:

• Ordinador

• Microfonia

• Monitors d’àudio

• Magnetòfons

• Taula de mescles

• Teclat controlador

• Reproductor de Compact Disc (CD)

• Patch Panel

Ordinador

Igual que passa en les sales d’edició i postproducció de vídeo, actualment
l’eina principal per postproduir àudio en un estudi de so és l’ordinador. Però
a diferència dels ordinadors que postprodueixen imatges, aquest ordinador no
necessita complir uns requisits tècnics tan elevats. A continuació repassarem les
característiques principals i les prestacions mínimes d’un ordinador per produir
so.
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Cal comptar amb un bon processador, com a mínim un Intel Core i3 a 2.13 GHz.
Encara que de vegades es pot quedar curt, hi ha tècniques per poder treure-li el
màxim partit i poder produir sense problemes.

Una memòria RAM d’almenys 8 GB, ja que els nous sistemes operatius com
Windows 10 Pro consumeixen gran part d’aquesta i es necessita seguir tenint
almenys 4 Gb lliures per poder anar sumant pistes, connectors i, en definitiva,
processos al projecte. Així podreu anar augmentant la càrrega de la CPU sense
arribar a col·lapsar.

El so no ocupa tanta memòria d’emmagatzematge com el vídeo. Amb una
capacitat de 500 Gb de disc dur intern destinats exclusivament per a so, ja que
s’aniran acumulant infinitat de biblioteques de so, connectors pesants, pistes WAV,
etc., ja n’hi hauria prou.

Es recomana posseir un disc dur extern com a mínim de 500 Gb per guardar-hi
tot el contingut relacionat amb la producció musical. Això és perquè el disc dur de
sèrie de l’ordinador treballa millor com més emmagatzematge lliure tingui. Això
és també en part perquè en el disc intern anirà instal·lat el sistema operatiu. A més,
sempre és més segur i pràctic emmagatzemar tots els arxius en un disc extraïble.

Si no es compta amb una targeta de so externa (és el recomanable) s’ha d’intentar
que la targeta de so interna integrada dins de l’ordinador sigui acceptable. Però
sempre serà millor utilitzar una targeta externa, ja que dóna major rendiment.

La majoria d’ordinadors per editar so treballen amb la plataforma PC (Windows)
o Apple (Mac). La majoria dels programes d’edició de vídeo inclouen un apartat
per treballar amb àudio, però si es vol fer una postproducció de so professional
el millor i més recomanable és treballar amb programari dedicat exclusivament
a aquesta tasca. Els programes d’edició d’àudio professional per a vídeo més
comuns són:

• Pro Tools: programari d’edició de so fabricat per Avid i orientat al mercat
professional. Només és compatible amb Windows.

• Logic Pro: programari de so fabricat per Apple i orientat al mercat
professional. Només és compatible amb macOSX.

• Audition: programari de so fabricat per Adobe. És compatible amb
Windows i macOSX.

Microfonia

El micròfon és l’encarregat de
transformar les ones sonores en
energia elèctrica en el procés
d’enregistrament del so. Font:
Kertojan ääni (Flickr).

El micròfon és el dispositiu a través del qual es pot capturar el so. Capta les ones
sonores i les converteix en senyal elèctric, la qual cosa s’aconsegueix a través
d’una membrana interna que vibra en captar l’ona. Un cop obtingut el senyal
elèctric, aquest es pot emmagatzemar o manipular mitjançant diversos dispositius.

En una sala de presa de so habitualment es troben una àmplia gamma de micròfons
per registrar el so que es vol gravar. Analitzar i conèixer els aspectes més
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importants dels micròfons, com la seva construcció, tipus i característiques,
facilitarà la feina i farà més fàcil poder treballar amb ells.

Les diferències més importants entre els diversos tipus de micròfons es basen
principalment en la sensibilitat que són capaços de proporcionar, que està direc-
tament lligada a la capacitat del micròfon de capturar les oscil·lacions mecàniques
que provenen de la membrana i transformar proporcionalment amb èxit aquestes
oscil·lacions en energia elèctrica intentant conservar la dinàmica original de la
font que desitgem capturar.

Molts micròfons s’alimenten amb una pila i d’altres necessiten alimentació
phantom. Es diu alimentació phantom a la que proporciona la càmera o el gravador
a través del cable del micro, normalment cable Canon.

Els tipus de micròfons responen a gràfiques polars de sortida produïdes contra
l’angle de la font sonora. La sortida es representa pel radi de curvatura en l’angle
d’incidència. Per això podem classificar els micròfons en funció del seu model
de captació.

El micròfon omnidireccional és el disseny més simple de micròfon i captarà tots
els sons sense tenir en compte el punt d’origen. És fàcil d’usar i té excepcionals
respostes de freqüència. És ideal per gravar veus, sobretot en ràdio, perquè capta
tots els sons al voltant seu si es troba en un entorn aïllat, però per a televisió, vídeo
o cinema no es recomana perquè tendeix a captar molts sons indesitjats, com soroll
i sons reflectits per les superfícies circumdants.

El micròfon direccional o cardioide és un micròfon que capta només els sons
cap als quals està enfocat (frontals) i discrimina els que provenen de la part
del darrere. Permet eliminar part de la reverberació i dels sorolls de fons. Ho
aconsegueix perquè prescindeix del so que prové de direccions no desitjades, així
que la relació senyal-soroll resultant és millor. Traduït, això vol dir que el so
ambient i el so reflectit per l’entorn és menor en relació amb la font del so principal.

Cal destacar la mida del micròfon, de manera que els dissenys llargs són més
precisos però emfatitzen més l’efecte de proximitat. Molts micròfons cardioides
porten incorporat un interruptor que activa un filtre per compensar l’efecte de
proximitat. Oblidar això pot causar efectes angoixants.

Els micròfons hipercardioides o de canó són els millors quan es tracta de
discriminar el so. Usats sovint en documentals o en el periodisme televisiu, són
molt útils en situacions molt sorolloses. Tenen l’inconvenient que amb ells es
perd una mica de calidesa i la definició sonora. Necessiten, més que qualsevol
altre micro, d’un bon tècnic que sàpiga manipular-lo perquè estiguin ben dirigits.

En la taula 1.5 es mostra una comparativa breu de les característiques dels
diferents tipus de micròfons.
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Taula 1.5. Comparativa de les característiques dels micròfons

Micròfon Tipus Diagrama
polar

Característiques Usos Problemes

Omnidireccional Capten tot els sons en totes
les direccions

Gravar veus en espais aïllats Capten molts sons indesitjats

Direccional o
cardioide

Capta només el so que prové
de la direcció cap a on apunta

Gravar veus i sons amb més
control

Poden captar soroll de fons si
no estan en un entorn
controlat

Hipercaridoide o de
canó

Capten només el so de la font
a la qual enfoquen amb molta
sensibilitat

Gravar veus i sons amb
exactitud, discriminant tota la
resta

Són difícils de controlar,
perquè una mínima angulació
pot fer perdre el so que s’està
gravant

Un aspecte important que cal tenir en compte és la distància del micròfon a la
font del so. Per a una millor captació del so, el micro se sol col·locar en un peu.
L’ideal és col·locar el micròfon a una distància propera de la font del so, però
no gaire enganxat. Si no és així, el nivell de volum del so es reduiria a mesura
que augmentés la distància entre el micro i el subjecte, tot i que el nivell del so
ambient es mantindria. Això podria ocasionar problemes.

Els micròfons de corbata s’utilitzen en entrevistes o per gravar veus. Són molt
petits i es col·loquen per fora o per dins de la roba del subjecte, quedant així molt
a prop de la font del so. Se situen a un pam de distància de la barbeta del subjecte
per evitar el soroll de la respiració i les variacions que produiria el moviment del
cap d’un costat a un altre. Podeu veure com són i la seva col·locació en la figura
1.21.

Figura 1.21. Micròfon de corbata

Font: Wikipedia

Si es treballa amb micros de corbata cal tenir-ne un per a cada persona. Cal anar
amb compte de no captar el soroll del raspat amb la roba o el cos del parlant.

Pel que fa als micròfons sense fils, si funcionen bé, són un recurs que facilita molt
la feina. El micro de corbata està connectat a un transmissor de ràdio, i es connecta
un receptor al gravador de so que rep el senyal (vegeu la figura 1.22). Permeten
la mobilitat dels personatges lliurement.
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Figura 1.22. Micròfon de corba-
ta sense fils

Font: Wikipedia

Monitors d’àudio

En una sala de postproducció d’àudio necessitem que el sistema d’escolta sigui
al més nítid i fidel al so original que puguem. En so professional anomenem
monitor a un sistema d’escolta basat en altaveus que normalment han d’estar
alimentats per un amplificador, encara que avui dia proliferen els sistemes de
monitors amplificats que no requereixen d’una unitat externa d’amplificació.

Un altaveu és un transductor electroacústic que converteix un senyal elèctric en
so. En els sistemes d’àudio és l’element que més determina la qualitat del so.
Cal tenir en compte que dos altaveus mai tindran el mateix so. Per això, tots els
altaveus que s’usen per a fins professionals en postproducció de so han de tenir o
complir certes condicions.

Els monitors actius tenen la font d’alimentació integrada en la seva caixa. Els
monitors passius, en contra seva, necessiten una alimentació externa mitjançant
una etapa de potència.

La resposta de freqüència d’un altaveu ha de ser al més plana o lineal
possible, sense que realci o atenuï cap tipus de freqüències. Per a un estudi
solen ser més apropiats uns monitors actius, ja que necessiten menys espai
i proporcionen bona qualitat.

L’emplaçament del monitor també afecta la qualitat del so, la seva dispersió i el
seu temps d’arribada. La teoria diu que la distància entre els dos monitors ha de
ser la mateixa que entre el monitor i el cap de l’oient en la posició d’escolta (ha
de formar un triangle equilàter). És important que els monitors estiguin a l’altura
de les orelles i elevats amb algun prestatge o material absorbent per evitar que
el contacte amb la superfície rígida produeixi comb-filtering o proporcioni una
resposta diferent en freqüències. En l’entorn professional, els altaveus s’ubiquen
en una paret. El més important en l’emplaçament d’un monitor és evitar qualsevol
espai apreciable entre aquest i la paret. Altrament, la paret reflectirà les baixes
freqüències no desitjades, afectant el nivell a la resposta de freqüència (vegeu la
figura 1.23).
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Figura 1.23. Emplaçament correcte d’un altaveu o
monitor d’àudio

Font: blickpixel (Pixabay)

Hem de tenir en compte que una mescla de so reproduïda en monitors d’alta
gamma pot sonar impressionant, però la mateixa mescla reproduïda en petits
altaveus pot sonar completament diferent. Per això, per a l’escolta de material
sonor en postproducció de so es fan servir dos tipus de monitors:

• D’una banda, els altaveus de gran potència o de monitors de camp llunyà,
que com el seu nom indica se situen incrustats a la paret lluny de l’operador.
S’usen com una referència del so durant l’enregistrament i especialment en
les mescles.

• De l’altra, els monitors de camp proper, que es fan servir per escoltar
el material sonor com si sonés en petits equips estereofònics o en equips
de ràdio. Aquests altaveus es col·loquen al costat del mesclador, a uns
dos metres de l’operador de so. El monitoratge de camp proper permet a
l’operador de so localitzar la font de so.

El mode d’utilització és el següent:

• Monitors de camp proper: usats en zones no molt grans (no superior a
una habitació estàndard), de manera que no es necessita un volum elevat
per treballar amb ells i solen tenir un altaveu de 4 a 6 polzades.

• Monitors de camp mitjà: són més grans que els anteriors i arriben a
freqüències més greus (sobre 8 a 10 polzades). Poden o no anar encastats
a la paret, però han de situar-se a més distància que els de camp proper (1
metre i mig o 2 metres de distància).

• Monitor de camp llunyà: contenen gairebé tot l’espectre sonor humà,
tenen un so molt net i van encastats a la paret.

Els monitors són un dels elements més importants en un estudi de gravació,
situats a les sales de control, perquè d’ells es traurà el so final del nostre
projecte. Comptar amb uns bons monitors, sempre que la resta de l’equip
sigui també de bona qualitat, és important.
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El primer de tot, la persona que postprodueix el so s’ha d’acostumar a uns
determinats monitors o escolta, per després fer comprovacions en d’altres per
assegurar-nos que el so sonarà bé als diferents sistemes d’escolta que existeixen
actualment al mercat. Per això s’han de fer diverses escoltes diferents, ja sigui des
d’uns auriculars o comparant diferents tipus de monitors. Això us orientarà en les
diferents variacions que s’han de corregir perquè soni al més homogeni possible
en els diversos monitoratges.

Magnetòfons

Un magnetòfon és un equip analògic o digital que grava i reprodueix informació
emmagatzemada en forma d’energia magnètica. La majoria dels estudis de
producció tenen almenys dos tipus de gravadors: el magnetòfon de bobina
oberta, que sovint inclou formats multipista, i el de cartutx analògic, que fa servir
un bucle continu de cinta tancada en un cartutx de plàstic o cartutxos digitals que
utilitzen els CD o els disquets d’ordinador. Les platines analògiques de casset
estan també disponibles, encara que s’utilitzen rarament en producció.

Taula de mescles

És el component encarregat d’introduir senyals d’àudio externs en el gravador
de la sala de postproducció. Per exemple, si es pretén gravar a l’ordinador una
veu d’un locutor i la música en viu procedent d’una bateria i una guitarra, es
necessitaran diversos micròfons o entrades de línia que es connectaran a la taula
de mescles, i aquesta es connectarà a l’ordinador.

Una taula de mescles (vegeu la figura 1.24) és un sistema capaç de proporcionar,
a partir de diversos senyals d’entrada, un o més senyals de sortida. Aquests
senyals són la mescla dels d’entrada. Per tant, cada senyal de sortida serà una
suma, en diferents proporcions, dels senyals d’entrada. La taula té “n” nombre
d’entrades i “m” sortides, que varien segons el model.

Figura 1.24. Taula de mescles

Font: Robert Taylor (Flickr)
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La taula de mescles és el centre neuràlgic de tot sistema de so, ja que recull
totes les ones analògiques entrants i les processa per donar com a resultat
una única mescla sonora de sortida.

Les prestacions que ha de complir una taula per a estudis de postproducció són
les següents:

• Nombre de canals d’entrada. Com més gran sigui el nombre de canals
d’entrada, més senyals diferents es podran barrejar.

• Possibilitat d’obtenir efecte estèreo. És a dir, cada senyal d’entrada pot
enviar-se en la proporció que es vulgui a dues sortides diferents, principal
esquerra (L) i principal dreta (R). D’aquesta manera es pot aconseguir
l’efecte estèreo i situar els sons en diferents posicions respecte a l’oient.

• Equalització. Que cada senyal d’entrada pugui ser equalitzat independent-
ment dels altres.

• Possibilitat de fer diverses mescles diferents amb els senyals d’entrada,
obtenint així diverses sortides. Totes les taules tenen, com a mínim dues
sortides (L i R) MASTER. La resta de sortides que no són la principal L
i R, es poden anomenar, en general, BUSOS (auxiliars). Igualment, hi ha
taules que permeten agrupar diversos senyals d’entrada i barrejar aquesta
suma amb els altres. Aquesta característica correspon al que s’anomenen
grups i subgrups.

• Finalment, hi ha una sèrie de prestacions com ara instruments de mesura,
compressors, efectes... Tot això, juntament amb les característiques de
construcció, la qualitat dels components, la robustesa i l’acabat configura
el que és una taula de mescles determinada, i s’han de tenir en compte a
l’hora de comparar unes amb les altres i triar la que millor s’adapti a les
necessitats que cal cobrir.

El tipus de taules de mescles més utilitzat per postproducció és la taula de tipus
split, multicanal o de producció. Constitueixen el model més generalitzat que
s’utilitza en estudis de televisió, així com en enregistraments estèreo. Permet
les següents funcions: amplificar, processar el senyal, controlar el nivell, barrejar
els senyals obtinguts de fonts exteriors i enviar aquests senyals cap als equips de
gravació o als equips emissors. Les consoles de producció, com les d’emissió,
tenen un sistema d’entrada, un de sortida i un de monitoratge. Els sistemes
d’entrada i sortida són independents. Tals consoles s’anomenen consoles de
secció dividida.

D’altra banda, cada vegada més es troben taules de mescles virtuals. Com el seu
nom indica, una consola virtual no és una taula de mescles pròpiament dita. En
lloc d’alimentar una font sonora a una taula convencional, s’alimenta directament
a una targeta. Aquest tipus de taules el constitueixen totes les taules digitals.
A la CPU de la taula estan tots els controls de la consola (faders, equalització,
distribució panoràmica).
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A més, avui en dia podem trobar taules de mescles USB i Firewire que fan la
funció de mesclador i targeta de so simultàniament, i que suposen una solució
molt desitjable per a persones que necessiten gravar diversos canals alhora sense
que això suposi un gran desemborsament econòmic. Aquestes taules tenen el seu
propi programari de control, com és lògic, i permeten gestionar les baixes latències
que la gravació multicanal requereix.

Teclat controlador

Un teclat controlador és un controlador o perifèric informàtic amb l’aspecte d’un
piano. És l’encarregat d’introduir notes, seqüències o samplers en una estació
digital d’àudio (DAW). És molt usat per gravar efectes Foley, ja que permet, per
exemple, disparar un efecte de so des d’una tecla específica del teclat.

Un teclat controlador té forma de teclat musical convencional (vegeu la figura
1.25), però a diferència d’aquest no té sons propis, és un teclat “mut”. Només
funciona connectat a un ordinador que li diu quins sons ha de tenir. Es limita a
enviar dades de notes, volum i d’altres per la interfície digital d’instruments mu-
sicals (MIDI), fent sonar els dispositius del nostre ordinador (com els instruments
virtuals, o el sinte/sampler incorporat a la targeta).

Figura 1.25. Teclat controlador

Font: s y (Flickr)

Reproductor de Compact Discs (CD)

El reproductor de Compact Discs (CD) és un reproductor que utilitza un feix de
làser per llegir o gravar informació en un disc CD. Aquest reproductor ha estat,
sens dubte, l’aparell tècnic que més es va imposar en la realització radiofònica
en els últims anys. El seu fàcil ús, la seva rapidesa a l’hora de buscar una pista
musical i la seva qualitat de reproducció el van convertir en un element estrella.

Amb l’avançament tecnològic es va aconseguir que aquests equips, a més de
reproduir, també fossin capaços de gravar. Actualment, tant els discs CD com
els reproductors estan començant a estar en desús, substituïts per la utilització
d’arxius digitals.
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’Patch Panel’

El Patch Panel és un conjunt de connexions cablades que uneixen les entrades i
sortides dels components d’àudio en un estudi, fet que facilita els enviaments i
retorns dels senyals.

1.2.3 Treballar amb el so

El so és una energia com l’electricitat i la llum, format per intensitat, to i timbre.
Tot aquest compendi es coneix com a ones sonores. Les ones sonores viatgen des
de l’emissor (el que produeix el so) fins al receptor (qui el rep), normalment
l’oïda. La funció del receptor és convertir l’ona sonora en impulsos elèctrics
que finalment són interpretats pel nostre cervell. Ara bé, com podem visualitzar
aquestes ones?

Quan un objecte cau a l’aigua es generen unes ones en la superfície d’aquesta.
Això seria una representació visual de les ones i de la seva propagació; el mateix
passa amb el so. Les ones es formen i es desplacen des del punt d’impacte, i la
seva propagació té una velocitat constant que rep el nom de freqüència.

Tant en un programa d’edició de vídeo com de postproducció de so es visualitzaran
les ones sonores o waveforms en la pista de la línia de temps destinada a contenir
pistes d’àudio. Aquestes ones es representen gràficament mitjançant una línia
que mostra els canvis en l’amplitud del senyal sonor. Podeu veure aquesta
representació en la figura 1.26. El so sempre avança en el temps horitzontalment,
i per això es dibuixarà en el gràfic en l’eix horitzontal (X). Mentrestant, l’amplitud
o volum del so es mesura en l’eix vertical (Y); com més fort sigui el so, més amunt
arribarà la línia.

Figura 1.26. Visualització de les ones sonores

Font: terminal3 (Flickr)
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Característiques del so

La intensitat és l’amplitud d’ona del so, és a dir, la seva força o el seu volum.
Està determinada per la potència de la font emissora que va crear l’ona. La unitat
d’intensitat del so (amplitud) es mesura en decibels (dB).

Cada so es caracteritza per una velocitat específica de vibració (per segon), és a
dir, la longitud d’ona que té cada cicle en repetir-se, que impressiona de manera
peculiar a cau d’orella. Aquesta propietat rep el nom de to. Els sons de major
o menor freqüència es denominen, respectivament, aguts o greus. La unitat per
mesurar la freqüència és l’hertz (Hz)

El timbre és la qualitat del so de la veu d’una persona o d’un instrument musical
que permet distingir-lo d’un altre so del mateix to. Gràcies a aquesta informació
podem identificar l’emissor dels sons que es perceben.

El so per a l’audiovisual

En la realització d’un audiovisual, generalment es treu importància a la gravació
del so, oblidant la incidència que aquest té sobre les imatges. Un bon so pot
potenciar les imatges i la seva narrativa, mentre que un mal so pot fer que tota la
feina invertida en les imatges no hagi servit per res, provocant rebuig a l’espectador
sobre què està veient a més de distreure’l de la narrativa de l’audiovisual.

Es considera al so com una de les parts més importants d’un audiovisual,
perquè a més d’escoltar el so del que estem veient també podem transmetre
informació de la part no visible. Saber aprofitar les possibilitats que ofereix
el so farà el vídeo molt més ric en contingut i forma.

El so en l’audiovisual s’ha convertit amb els anys en un element amb tant abast
com altres tècniques cinematogràfiques i amb tantes possibilitats creatives com el
muntatge. Els avantatges del so són els següents:

• Major realisme.

• Més informació, amb la consegüent economia de plans.

• Potenciació del fora de camp, ja que el so suggereix espais i accions que no
es veuen en l’enquadrament.

• Utilització expressiva del silenci amb fins dramàtics (abans, amb el cinema
mut, el silenci era obligat).

• Aparició de nous gèneres (musical).

• Potenciació d’altres gèneres: policíac, comèdia, documental històric i
didàctic, a causa de la informació que aporta el so als diferents tipus de
narració.
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Elements de la banda sonora

La banda sonora del film consta de quatre elements: veu humana, sorolls, música
i silenci. Aquests elements poden ser diegètics o extradiegètics:

• Els sons diegètics són els que provenen d’una font emissora que pertany al
context narratiu. A més, si veiem la font emissora dins del pla es diu que
són dins del camp, i si no els veiem es diu que són fora de camp.

• Els sons extradiegètics són sons que no pertanyen al context narratiu de
les imatges que estem veient, com per exemple les bandes sonores que
acompanyen les imatges o les veu en off en documentals.

Exemple d’ús narratiu del so (’Kill Bill’, 2003)

Una de les escenes més famoses de la pel·lícula Kill Bill, dirigida per Quentin Tarantino, és
l’escena del xiulet, amb la música de “Twisted Nerve”. Aquesta escena és un referent en
edició sonora per a cinema. Hi podem observar, o més aviat escoltar, pràcticament tots els
elements de so: veu, sorolls i l’ús del silenci. Aquests es fan servir de manera diegètica o
extradiegètica. A continuació es classifiquen els més importants:

• Diegètics:

– Xiulet (dins i fora de camp)

– Veu humana (dins de camp)

– Soroll de les passes (dins de camp)

– Soroll de la tempesta (dins i fora de camp)

– Soroll de la xeringa (dins de camp)

– Sorolls de la màquina de suport vital (dins de camp)

– Sorolls del telèfon (dins de camp)

• Extradiegètics:

– Música

https://www.youtube.com/embed/3CamXKi002Q?controls=1

Un cop s’està treballant el so al programa d’edició, és molt important i aconsellable
organitzar i esquematitzar el so, ordenant per pistes els diferents tipus de so. Una
pista per al so ambient, una altra per als efectes de so o sorolls, una altra per a la
veu o diàlegs i una altra per a la música.

Tots aquests sons (veu humana, sorolls, música), si estan muntats i
postproduïts correctament, aconseguiran un paisatge sonor ric i variat que
transmeti i aporti significat a les imatges i a la narració de l’escena.

https://www.youtube.com/embed/3CamXKi002Q?controls=1
https://www.youtube.com/embed/3CamXKi002Q?controls=1
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En alguns casos s’utilitzen els storyboards per ajudar en aquesta organització
(preproducció) i per dotar el relat d’una major força i intensitat. S’organitzen
per escenes o per plans, i en altres casos també es pot ordenar en carpetes
que representin registres de l’ambient, moviments o accions i música. Tots
aquests sons ajudaran a crear l’atmosfera sonora de cada seqüència, i en definitiva
l’atmosfera total del vídeo.

Reconstrucció sonora

Per ser fidel a l’esperit d’una escena, de vegades cal reconstruir el seu so. Per
exemple, heu rodat una escena en un parc preciós, però teniu la mala sort que hi
ha un aeroport i una autopista a prop. La majoria del so ha de ser reconstruït a
la sala de postproducció, perquè l’objectiu és centrar l’atenció en la bellesa del
lloc, i si té un irritant so d’avions i cotxes l’espectador no podrà centrar-se.

En qüestions de so fílmic s’ha d’oferir sovint el que seria lògic i apropiat
abans que el veritablement real.

Paisatges sonors

Cada lloc projecta un paisatge sonor, i es necessita capacitat d’escolta crítica per
descobrir què és el que els fa únics i especials. Crear amb el so implica estimular
la imaginació a un alt nivell, igual que fa la música. Normalment, els paisatges
sonors més memorables es creen no quan es reprodueix la realitat de l’ambient
d’un lloc, sinó quan se seleccionen, simplifiquen i magnifiquen certs sons presents
en aquest. En so, com en tot, menys és més.

1.2.4 Formats d’àudio

Els àudios digitals es poden guardar en diferents formats, alguns sense compressió
i d’altres amb compressió. Cada un es correspon amb una extensió específica
de l’arxiu que el conté. En la taula 1.6 es mostra una comparativa breu de les
característiques dels formats d’àudio.

Taula 1.6.

Format Extensió Té compressió? Còdec Qualitat

WAV .wav No - Alta

AIFF .aiff No - Alta

MP3 .mp3 Sí PCM Baixa

OGG .ogg Sí Opus Baixa

Entre els formats sense compressió tenim:
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• El format Waveform Audio File (WAV) és un arxiu que va desenvolupar
originalment Microsoft per guardar àudio. Els arxius tenen extensió .wav.
És ideal per guardar àudios originals a partir dels quals es pot comprimir i
guardar en diferents mides de mostreig per publicar a la web. És un format
d’excel·lent qualitat d’àudio, però produeix arxius amb molt pes.

• El format Audio Interchange File Format (AIFF) és un estàndard d’àudio
desenvolupat per Apple per emmagatzemar so en els ordinadors. Els arxius
tenen extensió .aiff. La informació s’emmagatzema sense compressió.
Aquest format és un dels líders, al costat del format WAV, usats a nivell
professional en aplicacions de so. No obstant això, cal recordar que ocupen
espai en el disc dur.

I entre els formats amb compressió trobem:

• El format MPEG 1 Layer 3 (MP3), pel seu extraordinari grau de compres-
sió i alta qualitat, està pràcticament monopolitzant el món de l’àudio digital.
És ideal per publicar àudios a la web. Es pot escoltar des de la majoria de
reproductors. Cal destacar que:

– Un cop acabat el treball, la transformació de WAV a MP3 o la
publicació directa d’un enregistrament en format MP3 és un procés
fàcil i a l’abast dels principals editors d’àudio. Té un enorme nivell de
compressió respecte al WAV.

– En igualtat de condicions, l’MP3 redueix la mida del fitxer d’un
fragment musical amb un factor entre 1/10 i 1/12. Per contra, manté
una qualitat òptima, tot i que perd algunes freqüències. La compressió
més habitual per a aquest format és la compressió PCM.

• El format Ogg és el format que va sorgir com a alternativa lliure i de codi
obert de l’MP3. Mostra un grau de compressió similar a l’MP3, però segons
els experts en música la qualitat de reproducció és lleugerament superior.
No tots els reproductors multimèdia són capaços de llegir per defecte aquest
format; en alguns casos és necessari instal·lar els còdecs o filtres oportuns.
El format Ogg pot contenir àudio i vídeo.

No és aconsellable treballar en postproducció amb fonts que estiguin en
format MP3, ja que es tracta d’un format comprimit i el so pot presentar
pèrdua de qualitat. Per treballar àudio per a vídeo el més indicat és utilitzar
formats sense compressió, com WAV o AIFF, a 48 KHz i 24 bits de
profunditat.

1.3 Manteniment d’equips de muntatge i postproducció

Un manteniment adequat dels equips és indispensable per a un correcte funciona-
ment de la sala d’edició o postproducció. Això assegurarà una correcta conser-
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vació dels equips, una correcta funcionalitat i una anticipació a possibles errors
tècnics. Entre les tasques de manteniment, a més de comprovar periòdicament
el correcte funcionament dels equips, també s’inclou la seva neteja i la revisió i
reparació de possibles desperfectes.

El primer objectiu del manteniment és evitar o mitigar les conseqüències
dels errors de l’equip, aconseguint prevenir les incidències abans que
aquestes ocorrin.

1.3.1 Errades i avaries en els equips: mètodes de detecció i accions
correctives

Les errades i avaries més freqüents que s’acostumen a trobar en una sala d’edició
i postproducció solen estar relacionades amb la connexió amb l’ordinador, el
programari que s’utilitza i, en última instància, que com a persona responsable del
projecte no es tenen clares les especificacions de format i qualitat de la pel·lícula
que estem treballant. Entre els problemes més freqüents es troben:

• El programa d’edició es bloqueja.

• No reprodueix el so.

• El so no està sincronitzat amb la imatge.

• L’ordinador no detecta la càmera de vídeo ni els perifèrics.

• No es poden importar vídeos o àudios a causa d’un error de còdec.

• El resultat de l’exportació és dolent.

El programa d’edició es bloqueja

El problema del bloqueig del programa d’edició pot ser degut a diverses raons:

• El programa no troba els arxius que s’han importat al projecte. Solució:
restablir la ruta dels arxius reconnectant-los o eliminar els arxius danyats i
tornar-los a importar.

• Els arxius del projecte s’han danyat. Solució: eliminar els arxius danyats i
afegir-hi els correctes.

• Les preferències del projecte són errònies i no es corresponen amb el
format i la qualitat del material importat. Solució: configura correctament
les preferències.

• Problema amb els còdecs dels arxius. Solució: converteix els arxius de
vídeo en un format compatible amb el programa d’edició.



Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals 49 Configuració i manteniment d’equips

No reprodueix el so

El problema que el programa d’edició no reprodueixi el so pot ser degut a
diferents raons. Si esteu segurs que els arxius de projectes no estan danyats i que
les preferències són correctes, pot ser un problema dels còdecs de l’arxiu. En un
cas com aquest, una solució és convertir els arxius de vídeo a un format totalment
compatible amb el programa d’edició. També caldria comprovar que en el sistema
operatiu de l’ordinador estigui configurada la via correcta sortida de so.

El so no està sincronitzat

Per obtenir la millor sincronització es recomana que es faci servir un so de 16 o
24 bits. La casuística és variada:

• Si heu importat vídeo des de la càmera amb un àudio amb una profunditat
de so inferior a 16 o 24 bits, esborreu el material i torneu a importar-lo
canviant primer la configuració de la càmera a 16 o 24 bits.

• Si heu importat vídeo des d’arxius ja digitalitzats dins de l’ordinador amb un
àudio amb una profunditat de so inferior a 16 o 24 bits, convertiu prèviament
els arxius de vídeo a un format totalment compatible amb el programa
d’edició i després importeu-los.

• Si el problema de no-sincronització persisteix, a la línia de temps del
vostre projecte separeu l’àudio del vídeo. Després d’això, sincronitzeu
manualment la pista de vídeo i d’àudio.

No detecta la càmera de vídeo ni/o els perifèrics

Hi ha un ampli nombre de factors que afecten la connectivitat entre càmera i
ordinador.

Si es tracta d’una càmera de vídeo que gravi sobre cinta, seguiu els següents
passos:

1. Comproveu que esteu fent servir la connexió FireWire en lloc de l’USB.

2. Comproveu a les preferències del programa d’edició que la captura es fa per
DV-IN.

3. Tanqueu el programa d’edició.

4. Desconnecteu la càmera de l’ordinador.

5. Reinicieu la càmera i comproveu que està en mode reproductor.

6. Torneu a connectar la càmera a través de la connexió FireWire.

7. Obriu el programa d’edició.
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Consultar el manual

Si el problema persisteix,
consulteu el manual de perifèrics

o d’utilització de la càmera de
vídeo a la secció de problemes

tècnics per assegurar-vos que els
teniu configurats i connectats

correctament per comunicar-se
amb l’ordinador. Una altra opció
és actualitzar el sistema operatiu

de l’ordinador.

Si es tracta d’una càmera de vídeo que gravi sobre disc dur o memòria flaix,
seguiu els següents passos:

1. Comproveu que esteu fent servir la connexió USB.

2. Tanqueu el programa d’edició.

3. Desconnecteu la càmera de l’ordinador.

4. Reinicieu la càmera i comproveu que està en mode d’emmagatzematge
massiu.

5. Torneu a connectar la càmera a través de la connexió USB.

6. Obriu el programa d’edició.

Si l’ordinador no detecta els perifèrics, feu les següents indicacions:

1. Si teniu algun programa obert que estigui intentant connectar-se al perifèric,
tanqueu-lo.

2. Comproveu que teniu actualitzada l’última versió del software que controla
el perifèric (drivers). Si no és així, actualitzeu-lo.

3. Comproveu que el perifèric està connectat correctament; podeu
desconnectar-lo i tornar-lo a connectar.

4. Enceneu el perifèric (si cal).

5. Obriu el programa.

No es poden importar vídeos a causa d’un error de còdec

Si quan intenteu importar un arxiu al programa d’edició i apareix un avís que
l’arxiu no és apte, el més segur és que es tracti per una incompatibilitat de còdec.
Per solucionar això s’ha de convertir prèviament l’arxiu a un format de vídeo que
sigui compatible amb el programa d’edició. Un cop fet això ja es pot importar el
nou arxiu.

El resultat de l’exportació és dolent

Aquest problema pot ser a causa de diferents factors. Normalment, abans de co-
mençar a editar us heu d’assegurar que els arxius que s’importen al programa tenen
el format i la qualitat òptims. També us heu d’assegurar que les preferències del
projecte i la línia de temps són les correctes. I finalment, quan feu l’exportació,
heu de comprovar que els paràmetres d’exportació per a la nova pel·lícula són
els adequats per al resultat que voleu.

Si es vol un resultat de qualitat és aconsellable com a mínim treballar amb formats
i còdecs de vídeo i àudio que comprimeixin la pel·lícula sense comprometre la
qualitat d’imatge i so.
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Es recomanen els formats MOV o MP4 i els còdecsApple Pro Res o
H.264 per a vídeo i el còdecs Linear PCM o AAC per a àudio. I a nivell
de resolució es recomana treballar a mida HD de 1.920 x 1.080 píxels o
superior.

1.3.2 Operacions de manteniment preventiu

En les operacions de manteniment, el manteniment preventiu és el destinat a
la conservació d’equips o instal·lacions mitjançant la realització de revisió i
reparació que en garanteixin el bon funcionament i fiabilitat.

El manteniment preventiu es fa en equips en condicions de funcionament,
per oposició al manteniment correctiu, que repara o posa en condicions de
funcionament aquells que van deixar de funcionar o estan danyats. El preventiu té
com a propòsit planificar períodes de paralització de treball en moments específics
per inspeccionar i fer les accions de manteniment de l’equip, amb la qual cosa
s’eviten reparacions d’emergència.

Tant el preventiu com el correctiu formarien part d’un pla de manteniment,
però sempre serà més important fer previsió i anticipar-nos a possibles errors
o deteriorament que no tingui solució. Per això el manteniment preventiu
és molt important.

El principal objectiu del manteniment és evitar o mitigar les conseqüències dels
errors de l’equip, aconseguint prevenir les incidències abans que aquestes ocorrin.
Les tasques de manteniment preventiu poden incloure accions com canvi de peces
desgastades, canvis d’olis i lubricants... El manteniment preventiu ha d’evitar les
fallades en l’equip abans que aquests ocorrin.

L’ús que li donem als equips audiovisuals implica que, tot i ser material professio-
nal i dissenyat per a un ús intensiu, acabi tenint un desgast inevitable o avaria tant
en les seves parts de naturalesa fungibles com en altres per possibles accidents,
no tan sols pel fet d’estar exposat a condicions meteorològiques adverses, sinó per
altres elements atmosfèrics com la pols o la humitat (que poden arribar a provocar
errors en els seus sistemes i a llarg termini es pot veure reduïda la vida útil de
l’equip).

Si bé la tecnologia sol estar protegida o coberta per evitar reparacions constants,
és igualment important fer un manteniment d’equips audiovisuals de manera
periòdica. Un manteniment planificat millora la productivitat fins a un 25%,
redueix el 30% els costos de manteniment i allarga la vida útil de la maquinària i
equip fins a un 50%. Per tal d’evitar reparar l’ordinador,

com en la imatge, és important fer el
manteniment dels equips de manera
periòdica. Font: Pixabay.
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Criteris i prioritats

El manteniment preventiu implica disposar d’un programa de prevenció durant
la vida útil dels equips per revisar el període de vida dels fungibles, fer accions
periòdiques necessàries com neteja de filtres o de lents i detectar possibles senyals
de deteriorament.

Els programes de manteniment preventiu tradicionals estan basats en el fet que els
equips i les instal·lacions funcionen vuit hores laborables al dia i quaranta hores
laborables per setmana. Si les màquines i els equips funcionen per més temps,
els programes s’han de modificar adequadament per assegurar un manteniment
apropiat i un equip durador. En funció de l’equip i el seu ús intensiu, el
manteniment haurà de ser més o menys diari.

Es pot classificar la prioritat de revisió dels equips en funció de les seves
característiques. A continuació se’n detalla un llistat, de més prioritari a menys:

• Els equips que necessiten una revisió més periòdica són els projectors,
seguits dels ordinadors i les estacions de treball. Això es deu al fet que
compten amb un flux d’aire més elevat i és important mantenir-lo en uns
nivells òptims.

• En segon lloc trobem les pantalles de LED, un dels materials més resistents
(especialment per la seva alta capacitat lumínica i la seva versatilitat tant
en interiors com en exteriors, que fa que sigui una bona opció per a
esdeveniments).

• Finalment, els menys afectats són els monitors i tots aquells equips audi-
ovisuals que no compten amb un ventilador, encara que mai està de més
revisar-los de tant en tant.

Els avantatges principals del manteniment preventiu són allargar la vida
de l’equip, evitar accidents imprevistos i amortitzar el material de manera
òptima.

Alguns dels mètodes habituals per determinar que els processos de manteniment
preventiu s’han de dur a terme són les recomanacions dels fabricants, la legislació
vigent, les recomanacions d’experts i les accions dutes a terme sobre actius
similars. En general, el manteniment preventiu es pot fer segons diferents criteris:

• El manteniment programat, on les revisions es fan per temps, per hores
de funcionament...

• El manteniment predictiu, que tracta de determinar el moment en el qual
s’han d’efectuar les reparacions mitjançant un seguiment que determini el
període màxim d’utilització abans de ser reparat.

• El manteniment d’oportunitat és aquell que es fa aprofitant els períodes de
no-utilització, evitant d’aquesta manera aturar els equips o les instal·lacions
quan estan en ús.
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En el camp de la informàtica, el manteniment és la revisió dels equips per garantir
el seu bon funcionament, tant de maquinari com de programari en un ordinador
o PC. Aquests influeixen en l’acompliment fiable del sistema, en la integritat de
les dades emmagatzemades i en un intercanvi d’informació correcta, a la màxima
velocitat possible dins de la configuració òptima del sistema.

Dins del manteniment preventiu existeix programari específic que permet a
l’usuari vigilar constantment l’estat del seu equip, així com també fer petits ajustos
d’una manera fàcil.

A més, hem d’afegir que el manteniment preventiu en general s’ocupa de determi-
nar les condicions operatives, de durabilitat i fiabilitat d’un equip i aquest tipus
de manteniment ens ajuda a reduir els temps d’aturada. Temps durant el qual
no es pot per servir l’equip perquè està en reparació, que seria la realització del
manteniment correctiu.

Tot i que el manteniment preventiu és considerat valuós per a les organitzacions,
hi ha una sèrie de falles en la maquinària o errors humans (avaries o mal ús) que
són impredictibles a l’hora de fer aquests processos de manteniment.

Les estratègies convencionals de “reparar quan es produeixi l’avaria” ja
no serveixen. Van ser vàlides en el passat, però ara, si es vol ser productiu,
s’ha de ser conscient que esperar que es produeixi l’avaria és incórrer en
uns costos excessivament elevats: pèrdues de producció, deficiències en la
qualitat, temps morts i pèrdua de guanys.
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2. Gestió de les unitats d’emmagatzematge informàtic per optimitzar
la seva capacitat i configuració

La necessitat d’actualitzar els sistemes informàtics ha fet que les empreses i la
indústria reparin en aspectes com la integritat de les dades i la tragèdia que
suposaria la pèrdua d’aquestes.

La informació és un factor clau, i arriba fins i tot a convertir-se en un dels seus
actius més competitius. L’accés immediat a la informació és una necessitat real,
perquè si no és així el resultat és una reducció de la productivitat, així com una
pèrdua important de feina.

Les empreses i els professionals del sector audiovisual han de centralitzar la gestió
dels seus recursos informàtics per poder assegurar sempre la disponibilitat de la
informació. Però si a més aquestes dades s’emmagatzemen en diferents mitjans,
plataformes i formats, una gestió informàtica àgil és més que necessària per
assolir l’èxit en l’era digital.

Desenvolupar una estratègia efectiva de gestió d’emmagatzematge requereix
involucrar tots els processos que tenen lloc a l’hora de realitzar la feina. El
primer és conèixer realment quanta informació es necessitarà emmagatzemar,
quins formats i suports s’utilitzaran per fer aquest emmagatzematge i quines
necessitats de disponibilitat total es tindran per emmagatzemar els arxius. Una
vegada que hem establert aquestes qüestions, és relativament senzill desenvolupar
una política de gestió d’emmagatzematge basada en aquests requeriments.

2.1 Dispositius d’emmagatzematge de dades

Un dispositiu d’emmagatzematge de dades, com el que podeu veure en la figura
2.1, és un conjunt de components utilitzats per llegir o gravar dades electròni-
ques en un suport d’emmagatzematge en forma temporal o permanent.

Figura 2.1. Dispositius d’emmagatzematge

Font: John Loo (Flickr)
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En aquests dispositius s’emmagatzema la informació de gran valor per al
desenvolupament de la feina i, per tant, una bona gestió dels mateixos
és essencial. Per emmagatzemar aquestes dades cal triar els sistemes
d’emmagatzematge adequats, depenent de tipus de dades i el volum
d’aquests.

En la majoria dels casos, i tenint en compte la tecnologia actual, aquesta gestió
d’arxius de dades sempre es fa a través d’un ordinador. Les dades i la informació
generada pels programes s’ha de guardar un cop finalitza l’execució d’aquests.
Atès que la memòria RAM de l’ordinador és temporal, apareix la necessitat de
disposar de dispositius d’emmagatzematge de dades (també anomenats dispositius
de memòria massiva o de memòria auxiliar). Aquests dispositius tenen diferents
prestacions i capacitats d’emmagatzematge, així com diferents aplicacions.

Un dispositiu d’emmagatzematge de dades genèric utilitzat en un ordinador pot
ser extraïble o no. Els dispositius d’emmagatzematge de dades que s’utilitzen
amb un equip generalment inclouen una unitat de disc dur i una gravadora de
CD/DVD. Altres tipus de dispositius d’emmagatzematge de dades inclouen una
unitat de memòria extraïble o memòria flaix, una unitat de disquet i una unitat de
cinta.

La unitat de disc, juntament amb els discs que grava, conforma una clau de memò-
ria o unitat d’emmagatzematge (device drive). Un ordinador té emmagatzematge
primari o principal (RAM i ROM) i emmagatzematge secundari o auxiliar (disc
rígid, disquet, memòria flaix, entre d’altres). Aquestes unitats fan les operacions
de lectura o escriptura dels mitjans on s’emmagatzemen, lògicament i físicament,
els arxius d’un sistema informàtic.

Els elements per satisfer les necessitats d’emmagatzematge es poden dividir en
aquests tipus de sistemes d’emmagatzematge:

• Dispositius magnètics:

– Disc dur (unitat de disc dur, Hard-Disc Drive o HDD)

– Disquet (disquetera)

– Cinta magnètica

• Dispositius d’estat sòlid:

– Disc dur SSD (Solid-State Drive)

– Memòria flexible extraïble (memòria flaix o USB)

– Targetes de memòria (SD)

• Dispositius òptics:

– Disc compacte (unitat de CD)

– Disc versàtil digital (unitat de DVD)

– Disc Blu-ray (unitat de BD)
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Una altra opció, molt habitual avui en dia, és l’emmagatzematge en línia.
Es tracta d’una modalitat que permet alliberar espai dels equips d’escriptori i
traslladar els arxius a discs rígids remots proveïts que garanteixen la disponibilitat
de la informació. En aquest cas, podem parlar de dos tipus d’emmagatzematge en
línia:

• Un emmagatzematge de curt termini, normalment destinat a la transferèn-
cia de grans arxius via web.

• Un altre emmagatzematge de llarg termini, destinat a conservar informació
que normalment es donaria en el disc rígid de l’ordinador personal.

En ser un emmagatzematge remot, l’emmagatzematge en línia no és el més
adient per treballar amb arxius de vídeo, ja que es depèn de la velocitat
de connexió de la xarxa, un valor que no és segur.

2.1.1 Dispositius magnètics

Els dispositius magnètics són aquells dispositius d’emmagatzematge de dades
en què s’utilitzen les propietats magnètiques dels materials per emmagatzemar
informació digital. En trobem de tres tipus: disc dur (unitat de disc dur, Hard-Disc
Drive o HDD), disquet (disquetera) i cinta magnètica

Unitat de disc dur

Les unitats de discs rígids o durs (hard disk drive, HDD), que podeu veure en la
figura 2.2, tenen una gran capacitat d’emmagatzematge d’informació, però pel
fet d’estar allotjats normalment dins de l’ordinador (discs interns) no són extraïbles
fàcilment. Per intercanviar informació amb altres equips (si no estan connectats
en xarxa) s’han d’utilitzar unitats de disc, com els disquets, els discs òptics (CD o
DVD), memòries USB o les memòries flaix, entre d’altres.

Figura 2.2. Disc dur intern

Font: Manseok (Pixabay)
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La unitat de disc dur és el dispositiu d’emmagatzematge principal que s’utilitza
en l’ordinador; s’usa per emmagatzemar dades, així com el sistema operatiu de
l’ordinador. Aquest tipus d’unitat fa servir memòria volàtil i pot tenir diferents
capacitats, que es mesuren en bits.

El disc dur emmagatzema gairebé tota la informació que s’està utilitzant quan
es treballa amb un ordinador. S’hi emmagatzemen totes les dades, aplicacions
i programes amb què treballa l’ordinador i s’hi allotja, per exemple, el sistema
operatiu que permet arrencar la màquina, els programes d’edició de vídeo i so,
imatges, vídeos, pistes d’àudio, arxius de text...

Aquesta unitat pot ser interna (fixa) si està ubicada dins de la caixa de l’ordinador
o externa (portàtil) si està fora de la caixa (vegeu la figura 2.3). El més recomanat
és utilitzar discs durs interns per emmagatzemar el sistema operatiu i el programari.
Els arxius d’àudio, vídeo, imatge, text, etc., amb els quals s’està treballant es poden
emmagatzemar en discs interns o externs.

Figura 2.3. Disc dur de tipus extern

Font: Jean van der Meulen (Pixabay).

Aquest component, al contrari que els mòduls de memòria d’accés aleatori (RAM),
no es connecta directament a la placa, sinó que es fa mitjançant un cable. També va
connectat a la font d’alimentació, ja que, com qualsevol altre component, necessita
energia per funcionar. Això tant si estan dins de la caixa de l’ordinador com fora.
Però hi ha alguns discs durs externs de mida petita que no necessiten alimentació
del corrent i s’alimenten a través de la connexió de transferència de dades de
l’ordinador. A més, una sola placa pot tenir diversos discs durs connectats.

Internament, un disc dur magnètic està format per diversos discs apilats sobre els
quals es mou un petit cap magnètic que grava i llegeix la informació. Amb més
detall, un disc dur està compost per una carcassa externa i un circuit intern que
controla l’extracció de les dades. A l’interior de la carcassa hi ha un cilindre format
per diverses capes de forma circular en què es guarden físicament les dades. Entre
aquestes capes es troben els capçals, que són els encarregats de llegir i escriure la
informació en el disc dur. Les característiques principals d’un disc dur són:

• Capacitat: es mesura en gigabytes (GB). És l’espai disponible per emma-
gatzemar seqüències d’1 byte. La capacitat augmenta constantment des de
centenars de MB, desenes de GB, centenars de GB i i fins a TB.
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Capacitat vs. espai

La mida física del disc dur no té
res a veure amb la seva capacitat
d’emmagatzematge. Per
exemple, els discs més antics de
tot just 20 MB ocupaven el doble
que els moderns de 10 GB.

• Velocitat de gir: es mesura en revolucions per minut (rpm). Com més
ràpidament giri el disc, més ràpidament podrà accedir a la informació el
cap lector. Els discs actuals giren des de les 4.200 fins a les 15.000 rpm,
depenent del tipus d’ordinador al qual estiguin destinades.

• Capacitat de transmissió de dades: de poc servirà un disc dur de gran
capacitat si transmet les dades lentament. Els discs actuals poden arribar a
transferències de dades de 6 Gb per segon (SATA 3).

Per treballar en edició i postproducció de vídeo i so, el més recomanable
és emmagatzemar els arxius de vídeo i àudio en discs durs interns. Si
s’utilitzen discs durs externs s’ha de vigilar que la connexió a l’ordinador
utilitzada sigui la més ràpida possible. Això és degut al fet que aquests arxius
són arxius de gran mida i demanen altres velocitats en flux de dades.

Unitat de cinta magnètica

Encara que actualment ja està pràcticament en desús, una unitat de cinta és un dis-
positiu que utilitza un cartutx amb una banda magnètica on s’emmagatzemen
dades.

Les unitats de cinta, en el camp de la informàtica, s’utilitzaven només per fer
còpies de seguretat de les dades, ja que la velocitat de recerca d’aquestes era
considerablement més lenta que altres tipus d’emmagatzematge. Una unitat de
cinta podia emmagatzemar des de diversos centenars de megabytes fins a centenars
de gigabytes de dades, en funció de la grandària del cartutx.

Les unitats de cinta magnètica (vegeu la figura 2.4) es van aplicar als sistemes de
vídeo per emmagatzemar les imatges i el so dels vídeos mitjançant una màquina
coneguda com magnetoscopi. En pràcticament tots els casos, el magnetoscopi
utilitza el mètode de gravació per exploració helicoïdal on un capçal de vídeo gira
contra el moviment de la cinta per gravar la informació.

Figura 2.4. Cintes de vídeo magnètiques

Font: Wikipedia
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Aquest tipus de cintes s’utilitzaven per emmagatzemar pel·lícules i enregistra-
ments. Per tant, una cinta de vídeo és un objecte on es poden gravar imatges i
so en una cinta magnètica. En molts casos, un capçal helicoïdal fa una rotació
sobre la cinta en moviment per gravar les dades en dues dimensions. Aquests
capçals requereixen altes velocitats de gravació, ja que els senyals de vídeo tenen
un ample de banda alt.

La cinta de vídeo és una part integral de la tecnologia del vídeo que va impactar
profundament la indústria audiovisual. Primer va ser controlada per la indústria de
la televisió i després es va expandir a tots els sectors del mercat, ja que va constituir
una nova manera de distribuir la informació i una nova forma d’entreteniment.

Físicament, les cintes estan formades per dues bobines que contenen un llarg
determinat d’una banda de plàstic impregnada de milions de partícules de ferro i
que s’enrotlla en aquestes bobines. Aquestes partícules reben el corrent electro-
magnètic, que queda “imprès” a la banda. El sistema és el mateix tant per a les
cintes analògiques com per a les cintes digitals.

Les cintes magnètiques van ser el suport específic per al vídeo de cinta analògica.
El senyal de vídeo analògic es produeix després de convertir els canvis de la
intensitat de la llum en senyals elèctrics. Aquests senyals són impresos en
la banda magnètica fotosensible de les cintes analògiques. Entre les seves
característiques en destaquen:

• El senyal de vídeo analògic s’obté a través del mostreig periòdic de la
informació que arriba a la càmera. Aquest procés és conegut com a rastreig
o escaneig. A través d’ell s’obtenen les dades de luminància i crominància.

• La velocitat a la qual es mou la cinta de vídeo a través dels capçals
del dispositiu de captura determina la quantitat d’informació que s’hi pot
emmagatzemar.

• Alguns formats de cintes analògiques són el VHS (vegeu la figura 2.5), VHS-
C, S-VHS, Betamax, 8 mm, Hi8 i Betacam SP.

Figura 2.5. Cinta de VHS

Font: Wikipedia

La diferència és que en les cintes digitals, la informació està codificada en bits.
El vídeo digital converteix la imatge real captada per la càmera en zeros i uns.
En els seus orígens, el vídeo digital s’emmagatzemava en cintes digitals; les més
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habituals eren les cintes Mini DV (vegeu la figura 2.6), encara que també existien
les HDV o DVCam. Són un suport econòmic i reutilitzable fins a cert punt.

Figura 2.6. Cinta Mini DV

Font: Finn Nyman (Flickr)

Alguns desavantatges eren que les cintes són seqüencials, ja que són una cinta,
i per digitalitzar la imatge i transferir-la a l’ordinador es necessitava una càmera
o magnetoscopi amb sortida de vídeo. Mentre es reproduïa la cinta a temps real,
l’ordinador anava capturant. Per tant, si havíem gravat una hora, el procés de
captura trigava també una hora, i el mateix a l’inrevés.

Unitat de disquet flexible o "disquetera"

Una unitat de disquet flexible (vegeu la figura 2.7) és un tipus més antic de
dispositiu d’emmagatzematge que s’utilitzava amb un sistema informàtic. Les
unitats de disquet van canviar des d’una unitat de 5 1

4 polzades (13 cm) fins a una
unitat de 3 1

2 polzades (9 cm):

• Una unitat de disquet de 5 1
4 polzades (13 cm) utilitzava un disc magnètic

que estava tancat en vinil i que podia emmagatzemar fins a 1,2 megabytes
de dades.

• Una unitat de disquet de 3 1
2 polzades (9 cm) utilitzava un disc magnètic que

estava tancat en un plàstic i que podia emmagatzemar fins a 1,44 megabytes
de dades. Aquest era el tipus més comú de la unitat de disc que s’utilitzava
amb un ordinador.

Figura 2.7. Discs flexibles

Font: eddie yzaguirre (Flickr)

Les unitats de disc flexible permetien intercanviar informació, tot i que la



Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals 62 Configuració i manteniment d’equips

capacitat de suport era molt limitada si tenim en compte les necessitats de les
aplicacions actuals. S’utilitzaven per intercanviar arxius petits, atès que podien
esborrar-se i reescriure tantes vegades com es volgués d’una manera molt còmoda,
encara que la transferència d’informació era bastant lenta si la comparem amb
altres suports com el disc dur o un CD-ROM.

La disquetera conté un motor elèctric que fa girar el suport de dades (disc) i
un o dos capçals de lectura/escriptura que es poden situar directament sobre
qualsevol punt de la superfície del disquet. El procés d’escriptura es basa en la
magnetització de les partícules que es troben a la superfície del disquet. El capçal
és capaç de detectar, en situar-se sobre una zona del disquet (que es troba girant a
unes 360 rpm), el seu camp magnètic. Converteix el senyal a binari i el transmet
al microprocessador o a la memòria.

La unitat de disc s’alimenta mitjançant cables a partir de la font d’alimentació del
sistema i també va connectada mitjançant un cable a la placa base. Un díode LED
s’il·lumina al costat de la ranura quan la unitat està llegint el disc, com ocorre en
el cas del disc dur.

Cal destacar que l’ús d’aquest suport en l’actualitat és escàs o nul, ja que s’ha
tornat obsolet tenint en compte els avenços que s’han produït en matèria
de tecnologia. També es deu al fet que els disquets posseeixen poc espai
d’emmagatzematge, mentre que els CD, els DVD i els USB en tenen més.

2.1.2 Dispositius d’estat sòlid

Pel que fa als dispositius d’estat sòlid, en trobem de tres tipus: disc dur SSD,
memòria flexible extraïble (memòria flaix o USB) i targetes de memòria (SD).
Aquests dispositius d’emmagatzematge de dades utilitzen memòria no volàtil per
emmagatzemar dades, en lloc dels discs magnètics de les unitats convencionals.

A partir del 2010, la majoria dels SSD utilitzen memòria flaix, que reté les
dades sense alimentació elèctrica.

Unitat de disc dur SSD

Un disc dur SSD (Solid-State Drive) no utilitza la rotació per llegir i gravar la
informació en el disc; mai s’està movent, i per això rep el nom d’estat sòlid (vegeu
la figura 2.8). Per emmagatzemar la informació crea blocs, i cada vegada que
l’ordinador vol accedir-hi, l’SDD l’entrega com dient “aquí està”. Per descomptat,
el procés és més complicat, però aquesta és una explicació simple per entendre que
el dispositiu és molt més eficient i ràpid que un disc dur.
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Figura 2.8. Disc dur SSD

Font: Wikipedia

En comparació amb els discs durs tradicionals, les unitats d’estat sòlid són menys
sensibles als cops pel fet de no tenir parts mòbils, pràcticament no fan soroll
quan estan treballant i posseeixen un menor temps d’accés i de latència, fet que
es tradueix en una millora del rendiment exponencial en els temps de càrrega dels
sistemes operatius.

En contrapartida, la seva vida útil és molt inferior, ja que tenen un nombre limitat
de cicles d’escriptura, i pot produir-se la pèrdua absoluta de les dades de manera
inesperada i irrecuperable.

Els SSD fan ús de la mateixa interfície de connexió que els discs durs magnètics,
de manera que són fàcilment intercanviables sense haver de recórrer a adaptadors
o targetes d’expansió per compatibilitzar-los amb l’equip.

Gràcies a la seva estabilitat i fiabilitat, els discs SSD estan substituint els
discs magnètics i s’estan convertint en els més recomanables per treballar
en edició i postproducció de vídeo i so. Sempre serà millor utilitzar discs
durs interns, però si s’utilitzen discs durs externs, que la seva connexió a
l’ordinador sigui la més ràpida possible.

Unitat de memòria flexible extraïble; memòria flaix o memòria USB

Una unitat de memòria extraïble és coneguda com a llapis de memòria portàtil,
això és degut al fet que aquest dispositiu es “punxa” a un ordinador a través d’un
port USB (vegeu la figura 2.9).

Una unitat de memòria extraïble és petita i compacta i pot emmagatzemar dades
des d’1 gigabyte fins a 16 gigabytes o més. Aquesta unitat extraïble és normalment
compatible amb la tecnologia plug-and-play, la qual cosa significa que està
disponible per al seu ús immediat després de connectar-lo a un ordinador.
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Figura 2.9. Memòria USB

Font: Wikipedia

Unitat de targetes de memòria

Una targeta de memòria (vegeu la figura 2.10) és un petit suport d’emmagatze-
matge que utilitza memòria USB per guardar la informació que pot requerir o
no bateries (piles). En els últims models la bateria no és requerida (només era
utilitzada pels primers models). Aquestes memòries són resistents als cops i a la
pols, que sí afectaven les formes prèvies d’emmagatzematge portàtil com els CD
i els disquets.

Figura 2.10. Targetes de memòria

Font: James West (Flickr)

La unitat mateixa es connecta a l’ordinador a través de la ranura lectora de
targetes o bé mitjançant un lector connectat a través del port USB. El lector de
targetes de memòria és un perifèric que llegeix o escriu en suports de memòria
flaix.

Les targetes de memòria són un tipus de memòria que es comercialitza per a
l’ús d’aparells portàtils, com càmeres digitals. La majoria de videocàmeres
actuals emmagatzemen les imatges gravades en targetes de memòria.

2.1.3 Formats per unitats de discs dur i memòria flaix

Les unitats d’emmagatzematge (per exemple, discs durs o memòries flaix) sempre
vénen de fàbrica amb una quantitat d’espai concreta i expressada en gigabytes.
Encara que la capacitat d’emmagatzematge és el seu aspecte principal, hi ha una
qüestió secundària que a primera vista no té importància però que ens pot ajudar
a optimitzar el seu ús: el format.
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El format, o sistema d’arxius, és la manera com la unitat ordena el contingut i
també com el sistema operatiu hi accedeix. Els formats més comuns són FAT,
NTFS i Mac OS Plus, encara que n’hi ha d’altres, com EXT, HFS... Darrere
d’aquestes sigles s’amaguen diferents formats amb atributs i especificacions únics:

• FAT 32, el format universal. Si heu fet servir Windows durant molts anys
segur que ja el coneixeu; FAT 32 ha estat durant molts anys el format estrella
al sistema operatiu de Microsoft. Destaca per la seva versatilitat, ja que
pràcticament tots els dispositius el reconeixen, i també és fàcil formatar amb
aquest sistema. En contra té la limitació, atès que només es poden guardar
arxius de fins a 4 GB.

• NTFS, més capacitat d’emmagatzematge per a arxius a Windows. FAT
té una limitació de mida per document de 4 GB. Davant d’aquesta necessitat
sorgeix NTFS, un format de Windows que permet guardar arxius sense
preocupar-se d’aquest límit. En aquest cas és la millor opció per formatar el
disc dur de l’ordinador si té el sistema operatiu de Microsoft instal·lat. Pel
que fa a unitats extraïbles, com ara llapis de memòria o discs durs portàtils,
només és útil si realment es mouen arxius de més de 4 GB, i només entre
equips Windows. Mac OS, per exemple, només pot llegir aquest format però
no escriure per defecte. Hi ha aplicacions que permeten escriure dades des
de Mac OSX, com OSXFuse, per si ho necessitem.

• Mac OS Plus, el format estàndard d’Apple. Si NTFS és el format per
excel·lència a Windows, Mac OS Plus és el dominant en els ordinadors
d’Apple. Capaç de registrar arxius de qualsevol mida, és veloç i la millor
opció si volem formatar discs durs que treballaran només en ordinadors Mac.
Com que aquest format és nadiu d’Apple, només podrem esborrar i donar
format a discs des d’aquests ordinadors, i no des de Windows.

Per a què és recomanable el format FAT 32? I Mac OS Plus?

FAT 32, per a llapis de memòria i discs durs externs que volem fer servir amb diversos
ordinadors i, en definitiva, la millor opció si no voleu complicar-vos ni teniu intenció
d’emmagatzemar arxius, en grandària individual, que superin els 4 GB de mida. Senzill
i universal, però té aquesta limitació d’espai per arxiu.

Mac OS Plus, per a llapis de memòria i discs durs portàtils, no és una mala opció, sempre
que només el vulguem fer servir entre equips Mac. En cas contrari, millor recórrer als ja
esmentats FAT o NTFS. En tot cas, des de Windows es pot obrir aquest tipus de format
amb HFV Explorer.

2.1.4 Dispositius òptics

Un dispositiu o unitat de discs òptics (vegeu la figura 2.11) és l’aparell que llegeix
i/o grava discs òptics. Una unitat lectora i/o gravadora de discs òptics és una clau
de memòria que utilitza un disc CD, DVD o Blu-Ray per emmagatzemar dades.
Aquests dispositius es poden adquirir com a components integrats en l’ordinador
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o separats en una sola unitat que es coneix com a unitat combo. Aquestes unitats
requereixen d’un programari per escriure dades al disc.

Figura 2.11. Discs òptics

Font: Brett Hondow (Pixabay)

Unitat de CD-ROM o "lectora/gravadora de CD-R/RW"

La unitat de CD-ROM o lectora de CD permet utilitzar discs òptics d’una major
capacitat que els disquets de 3,5 polzades, i arriben fins a 700 MB. Aquest és
el seu principal avantatge, ja que els CD-ROM s’han convertit en l’estàndard per
distribuir sistemes operatius, aplicacions... Per introduir un disc en un ordinador,
en la majoria de les unitats cal prémer un botó perquè surti una espècie de safata
on es diposita el CD-ROM (vegeu la figura 2.12), que posteriorment es tanca.

Una característica bàsica de les unitats de CD-ROM és la velocitat de lectura,
que normalment s’expressa com un nombre seguit d’una «x» (40x, 52x...). Aquest
número indica la velocitat de lectura en múltiples de 128 KB/s. Així, una unitat
de 52x llegeix informació de 128 KB/s × 52 = 6,656 KB/s, és a dir, a 6,5 MB/s.

Figura 2.12. Exemple de disc compacte
o CD

Font: Robert Silverwood (Flickr)

Las unitats que també són gravadores o regravadores de CD poden gravar i
regravar discs compactes. Les característiques bàsiques d’aquestes unitats són la
velocitat de lectura, d’enregistrament i de regravació: en els discs regravables
és normalment menor que en els discs que només poden ser gravats una vegada.
Les regravadores que treballen a 8x, 16x, 20x, 24x, etc., permeten gravar els
megabytes d’un disc compacte en uns quants minuts. És habitual observar tres
dades de velocitat, segons l’expressió Ax, Bx i Cx (A: velocitat de lectura; B:
velocitat de gravació; C: velocitat de regravació).
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L’ús d’aquestes unitats està molt estès, sobretot per llegir i gravar els discs
compactes destinats a música i àudio. Per a vídeo, en canvi, no va resultar
un format que s’acabés imposant.

El Video CD, també conegut com a Compact Disc Digital Video o VCD, és
un format estàndard per a emmagatzematge de vídeo en un disc compacte. Es
poden reproduir Video CD en reproductors adequats, ordinadors personals i molts
reproductors de DVD. Quant a les seves característiques tècniques, tenim les
següents:

• La resolució de pantalla d’un VCD és de 352x240 píxels per al format NTSC
o de 352x288 píxels per al format PAL, aproximadament la quarta part de
la resolució normal de televisió. El vídeo i l’àudio d’un VCD es codifica en
format MPEG-1.

• En general, la qualitat és comparable a la del format de cinta VHS, encara
que els efectes de la compressió poden ser apreciables en alguns casos.

• L’inconvenient és la seva capacitat, similar a la d’un CD d’àudio normal i
limitada. La durada del vídeo que pot ser emmagatzemat és de 74 minuts
en un CD estàndard i en format VCD.

El Vídeo CD és un format que mai es va acabar d’imposar als Estats Units o a
Europa, però van ser molt populars a Àsia a causa del baix preu dels reproductors,
la seva gran tolerància a la humitat (un problema greu dels VHS i similars) i
el menor cost del suport. Finalment, el VCD va ser gradualment reemplaçat
pel DVD, que ofereix la majoria dels avantatges del VCD però amb molta major
qualitat en imatge i so a causa de la seva major capacitat d’emmagatzematge.

Exemples de tipus i formats de CD

Hi ha dos tipus de CD:

• CD-R: són els CD-ROM de dades estàndard. No es pot modificar el seu contingut, només
llegir-lo. Alguns dispositius hi permeten gravar dades, però una vegada que s’ha fet no es
poden modificar ni eliminar, només llegir.

• CD-RW: són CD-ROM regravables el contingut dels quals es pot modificar les vegades que
es desitgi. Poden tenir diferents formats en funció de la naturalesa de les dades que s’hi
graven.

També hi ha diversos formats de CD:

• CD-A: discs compactes destinats a àudio i utilitzats per gravar i distribuir música.

• CD-I (també conegut com a CD interactiu): s’utilitza amb projectes multimèdia d’ús domèstic
independents de l’ordinador.

• Photo-CD: disc CD amb format especial en què es guarden fotografies digitals.
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Unitat de DVD-ROM o "lectora/gravadora de DVD±R/RW"

Les unitats de DVD-ROM són aparentment iguals que les de CD-ROM, i poden
llegir tant discs DVD-ROM com CD-ROM. Es diferencien de les unitats de CD-
ROM en el fet que el suport emprat té fins a 17 GB de capacitat, i també en la
velocitat de lectura de les dades. La velocitat s’expressa amb un número davant
d’una «x»: 12x, 16x... Però ara la «x» fa referència a 1,32 MB/s. Així per exemple,
la velocitat de discs de 16x serà 1,32 MB/s x 16 = 21,12 MB/s.

Les connexions d’una unitat de DVD-ROM són similars a les de la unitat de CD-
ROM: placa base, font d’alimentació i targeta de so. La diferència més destacable
és que les unitats lectores de discs DVD-ROM també poden disposar d’una sortida
d’àudio digital. Gràcies a aquesta connexió és possible llegir pel·lícules en format
DVD i escoltar sis canals d’àudio separats si disposem d’una bona targeta de so i
un joc d’altaveus apropiat (subwoofer més cinc satèl·lits).

DVD és l’acrònim anglès de Digital Versatile Disc (en català, ‘disc versàtil
digital’), i és un suport àmpliament usat per a l’emmagatzematge òptic de dades
digitals, normalment dades i vídeo (vegeu la figura 2.13). Físicament, els discs
DVD tenen la mateixa mida que els CD-ROM, però poden emmagatzemar sis
vegades més informació. Podeu llegir i gravar i regravar imatges, so i dades en
discs de diversos gigabytes de capacitat, des de 650 MB fins a 9 GB. Aquesta
major cabuda d’informació (en comparació amb el CD-ROM) és deguda a l’ús
de pistes més fines, osques més petites, més superfície de dades i una correcció
d’errors més eficient.

Figura 2.13. Disc DVD i unitat lectora/gravadora

Font: Mahesh Patel (Pixabay)

Per totes aquestes característiques, el DVD es va acabar imposant per
emmagatzemar vídeo, atesa la seva gran capacitat. Però més que per
guardar arxius de vídeo que estem utilitzant durant el procés d’edició i
postproducció, s’utilitza per emmagatzemar la pel·lícula acabada per a la
seva distribució comercial.
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Els discs de 12 cm són els més habituals; combinant diferents nombres de cares i
capes hi ha els següents tipus pel que fa a la seva capacitat (vegeu la taula 2.1):

• DVD5: conté una única capa de dades en una única cara, i la seva capacitat
és de 4,7 GB.

• DVD9: conté dues capes de dades en una mateixa cara, i la seva capacitat
és de 8,5 GB. És el format més habitual en els DVD de vídeo professionals.

• DVD10: conté dues cares, cada una amb una capa, i la seva capacitat és de
9,4 GB.

• DVD18: conté dues cares, cada una amb dues capes, i la seva capacitat és
de 17 GB.

Taula 2.1. DVD de 12 cm

Tipus Capes Cares Capacitat

DVD5 1 1 4,7 GB

DVD9 2 1 8,5 GB

DVD10 2 2 9,4 GB

DVD18 4 2 17 GB

Els discs de 8 cm (de vegades, col·loquialment, anomenats mini-DVD) són bastant
menys habituals, i segons la seva capacitat tenim (vegeu la taula 2.2):

• DVD1: conté una única capa de dades en una única cara, i la seva capacitat
és d’1,46 GB.

• DVD2: conté dues capes de dades en una mateixa cara, i la seva capacitat
és de 2,66 GB.

• DVD3: conté dues cares, cada una amb una capa, i la seva capacitat és de
2,92 GB.

• DVD4: conté dues cares, cada una amb dues capes, i la seva capacitat és de
5,32 GB.

Taula 2.2. DVD de 8 cm

Tipus Capes Cares Capacitat

DVD1 1 1 1,46 GB

DVD2 2 1 2,66 GB

DVD3 2 2 2,92 GB

DVD4 4 2 5,32 GB

Quant al tipus de contingut, els formats comercials existents són DVD-Video,
DVD-Audio i DVD-ROM. I existeixen cinc formats de DVD gravables (vegeu
la taula 2.3):
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’Double Layer’

Inicialment, tots ells no passaven
de DVD5. Després van aparèixer

els DVD+R DL i DVD-R DL
(DL és l’acrònim de l’anglès

Double Layer, és a dir, ‘doble
capa’), amb capacitat DVD9.

• DVD-R: es pot gravar una vegada.

• DVD-RW: es pot gravar diverses vegades.

• DVD+R: es pot gravar una vegada.

• DVD+RW: es pot gravar diverses vegades.

• DVD-RAM: es pot gravar diverses vegades, és un format més semblant als
discs extraïbles i funciona com a tal en els ordinadors.

Taula 2.3. Formats de DVD gravables

Tipus Gravar Regravar

DVD-R Sí No

DVD-RW Sí Sí

DVD+R Sí No

DVD+RW Sí Sí

DVD-RAM Sí Sí

Unitat de Blu-ray o "lectora/gravadora de discs BD"

Les unitats de Blu-ray són aparentment molt semblants a les de DVD i CD, i poden
llegir i/o gravar discs Blu-Ray o BD (vegeu la figura 2.14). De fet, el disc té les
mateixes dimensions que el DVD i el CD. Serveix per a la gravació de la televisió
a alta definició, distribució de vídeo d’alta definició, emmagatzematge total de
dades o gerència d’arxius digitals i emmagatzematge professional.

Figura 2.14. Disc Blu-ray

Font: Wikipedia

El nom de Blu-ray Disc deriva del làser blau-violeta usat per llegir el disc. Mentre
que el DVD estàndard utilitza un làser vermell, el Blu-ray utilitza un làser blau-
violeta i permet almenys sis vegades més dades que un DVD.

L’ús del làser blau per a escriptura i lectura permet emmagatzemar més quantitat
d’informació per superfície que en els discs DVD, a causa del fet que el làser
blau té una menor longitud d’ona que els làsers usats per emmagatzemar en DVD.
Actualment s’estan desenvolupant discs Blu-Ray de major capacitat, com de 400
GB o 1 TB.
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El disc Blu-ray és un mitjà d’emmagatzematge de disc òptic dissenyat
per substituir el format estàndard actual, el DVD. Es diferencia dels seus
predecessors per emmagatzemar vídeo i so en alta definició i de grans
volums de dades, amb capacitat de 25 GB en una capa i 50 GB per al disc
de doble capa.

2.2 Valoració dels criteris per reciclar els equips de postproducció

En molts casos, la gestió d’emmagatzematge inclou passos intermedis a l’hora
de traslladar dades entre els diferents sistemes. Aconseguir una arquitectura
centralitzada per emmagatzemar dades i recuperar còpies de seguretat requereix
una estratègia que combini eines de gestió capaces de simplificar l’administració.
Comptar amb una tecnologia sòlida és essencial per disposar de solucions de
recuperació de dades.

Així, a l’hora de valorar els criteris que s’han d’aplicar per determinar la necessitat
de reciclatge dels suports físics emprats en els processos de muntatge i de
postproducció, tindrem en compte aspectes com la gestió d’emmagatzematge, la
restauració de dades, quant dura un disc dur o una memòria o la vida útil d’un CD
o DVD.

2.2.1 Gestió d’emmagatzematge

Principalment, tots els processos de feina desenvolupats amb equips informàtics
generen dades, i cal guardar-les per poder accedir-hi en qualsevol moment (garan-
tint la seva integritat). En la gestió d’emmagatzematge s’ha de definir prèviament
la infraestructura que es requereix per a això i la presa de decisions perquè sigui
efectiu.

És el procés encarregat d’optimitzar l’ús de dispositius d’emmagatzematge i
protegir la integritat dels arxius, independentment del dispositiu en el qual
resideixin. Els principals focus són quatre:

• Capacitat: consisteix a proporcionar suficient emmagatzematge a uns
costos raonables. Quan es treballa amb vídeo, sobretot el d’alta definició,
s’ha de saber planificar la capacitat que ens caldrà per emmagatzemar-
lo i també preveure quina capacitat necessitarem per guardar els arxius
temporals derivats del processament d’efectes de vídeo i la postproducció
de les imatges. Cal destacar que el cost d’emmagatzematge cada vegada és
menor, i que les necessitats d’emmagatzematge són més grans.

• Rendiment: cal aconseguir la millor configuració per al rendiment òptim
del sistema, que dependrà dels objectius (major rendiment, major ús de
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recursos). Cal tenir en compte diversos factors (CPU, la memòria principal)
dels dispositius que conformen la infraestructura, i que depenent dels
mateixos es produiran diferències significatives pel que fa als requisits de
rendiment.

• Fiabilitat: l’emmagatzematge i els arxius han d’estar disponibles per
quan es necessiten. A més, el sistema no ha de tendir a la fallada; si els
dispositius d’emmagatzematge fallen o es pengen mentre estem treballant
serà impossible treballar i avançar a bon ritme. En aquest sentit, l’evolució
de la tecnologia en l’àrea d’emmagatzematge ha estat clau envers aquest
punt, i al llarg de la història s’ha anat augmentant la fiabilitat dels dispositius
utilitzats per a aquesta tasca. Per aconseguir fiabilitat es pot utilitzar
la configuració RAID (Redundant Array of Independent Disks). RAID
ofereix diferents nivells de configuració. Els nivells de configuració de
RAID més usats són:

– Raid 0: fragmentació de discs per raons de rendiment.

– Raid 1: duplicació de discs per redundància total.

– Raid 0 + 1: combinació dels dos anteriors (fragmentació i duplicació).

• Recuperabilitat: les dades poden ser alterades, danyades, esborrades i
resultar inaccessibles. S’han de tenir mecanismes per poder recuperar-les,
i el mètode per recuperar les dades dependrà del mètode amb què es va fer
el backup.

Tipus de còpies de seguretat

Les còpies de seguretat o backup poden ser dels següents tipus:

• Còpia de seguretat física completa: requereixen la parada completa del sistema al qual se
li vulgui aplicar la còpia de seguretat.

• Còpia de seguretat física incremental: requereixen la parada completa del sistema al qual
se li vulgui aplicar la còpia de seguretat, però durant un menor lapse de temps.

• Còpia de seguretat física en línia: les bases de dades poden romandre obertes als usuaris
durant el procés de còpia de seguretat, i la recuperació es pot aconseguir de nou a l’última
transacció processada.

• Còpia de seguretat lògica (exportat d’arxius): menys complicades que les anteriors, però
consumeixen més temps. Permeten aplicacions 24/7, i les bases de dades poden romandre
en línia.

2.2.2 Restauració de dades

Quan treballem amb projectes de vídeo és interessant tenir un “pla B”. El material
amb el qual treballem són les imatges que es van aconseguir durant el rodatge,
un procés que la majoria de les vegades és irrepetible. Per tant, és important
assegurar la integritat dels arxius.
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El vídeo d’alta definició ocupa molt d’espai, i si volem tenir un sistema de backup
segurament es necessitaran discs de gran capacitat i tindran un cost econòmic,
però no tan elevat com si succeís la tragèdia de perdre tots els arxius i haver de
tornar a rodar.

Si disposem d’aquest backup podrem restaurar la informació al seu estat original
en cas que algun esdeveniment no ens permeti poder accedir a la informació
original, sent necessari acudir a la còpia que havíem fet anteriorment.

2.2.3 Quant dura un disc dur o memòria?

En el cas de les unitats SSD, estadísticament, la unitat de mesura de la fallada
d’un disc o memòria és el MTBF (Mean Time Between Failures, o temps mitjà
entre fallades). De totes maneres, sol ser una xifra molt optimista en la major
part dels casos. Sense que hi hagi una fallada elèctrica pel mig, la vida útil de les
unitats sol estar al voltant dels 50-60 terabytes escrits (Terabytes Written, TBW).
El nombre de terabytes escrits augmenta amb la capacitat del disc, és clar.

És a dir, per a una unitat SSD de 128 GB que està instal·lada internament en un
ordinador, els TBW són 72, o el que és el mateix, podríem escriure 40 GB de dades
cada dia durant cinc anys abans d’arribar a aquesta xifra i la seva possible fallada.
Si l’ús de la unitat SSD és menor i s’escriuen 10 GB per dia, el disc durarà quatre
vegades més: 20 anys. Aquestes xifres són bastant fiables i han estat definides per
l’indicador MTBF.

En el cas dels discs durs magnètics, les xifres de MTBF serveixen de poc. En
aquest cas, generalment es parla de temps: 1 milió d’hores entre fallades, però la
realitat és que els discs durs magnètics duren menys temps.

En el dia a dia encara no som molt conscients de les implicacions de
l’obsolescència dels dispositius. Ni els discs durs ni cap tipus de memòria
digital duraran per sempre.

2.2.4 La vida útil d’un CD o DVD

El tema de la vida útil dels suports òptics és força polèmic. En teoria la seva
garantia és il·limitada, i “ens venen” els CD i DVD com el sistema “etern” per
emmagatzemar les nostres dades i records importants. Doncs bé, sembla que
alguns estudis més o menys recents desmenteixen la famosa “durada de per vida”.

La impressió general és que un disc òptic mai s’espatlla. La majoria de persones
tenim una “col·lecció” mínimament significativa de CD i DVD, ja sigui amb fotos,
música o vídeos, i en general segueixen funcionant. Però la realitat és que els discs
òptics són molt fràgils.
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Les ratllades són el principal motiu de mortaldat dels suports òptics. Lectors de
baixa qualitat, ús excessiu, tractament inadequat o cops i caigudes fortuïts poden
afectar el disc fins al punt de tornar-lo illegible. Però tot i manipulant amb molt de
compte els discs aquests es deterioren moltíssim a causa de la humitat ambiental,
que és fatal per als discs òptics.

Quant dura realment un disc òptic? Menys del que asseguren les especificaci-
ons del fabricant. Un disc no és etern, i en el millor dels casos pot durar 30 anys.
Les capes de policarbonat que formen les capes més externes són fotosensibles,
i la llum els deteriora. Així que, llevat que estiguin emmagatzemats en una
habitació fosca i conservats en condicions ideals de temperatura i humitat en una
sala asèptica, el disc acabarà “morint”.

Els mateixos materials de fabricació condemnen els discs a tenir una vida curta.
Trenta anys és el màxim, i el normal és que en bones condicions arribin a quinze
anys com a molt. I si els guardem de qualsevol manera, sense tenir precaucions,
en menys de cinc anys segur que ja són inservibles.

A l’hora d’utilitzar els discs cal manipular-los amb cura, evitant ratllar o
embrutar amb els dits les capes que contenen la informació. Després d’usar-
los, cal netejar-los suaument amb un drap sec abans de guardar-los. I per
emmagatzemar-los, ficar-los en una funda o caixeta, guardada amb cura en
un lloc al més sec possible, i que tampoc faci ni molta calor ni molt de fred.

2.3 Aplicació de tècniques de manteniment i testeig dels sistemes
d’emmagatzematge informàtic

Els suports d’emmagatzematge tenen data de caducitat: siguin discs magnètics
o flaix (SSD o d’estat sòlid), acaben “morint”, per raons diferents, però acaben
deixant de funcionar. I si això passa, el resultat no sol ser agradable i pot suposar
la pèrdua de dades més o menys rellevants.

Explicat breument, els factors de risc que poden fer que el nostre sistema
d’emmagatzematge es vegi compromès depenen del tipus d’unitats que tinguem.
En els discs durs magnètics, el factor de risc “estàndard” o estadístic és el nombre
d’hores de funcionament. El factor de risc “accidental” sol ser el derivat de cops,
vibracions o qualsevol interferència física que faci que els capçals toquin els plats.

Alerta: l’emmagatzematge no dura eternament.

La unitat de mesura d’aquest factor de risc estadístic és l’MTBF (Mean Time
Between Failures o ‘temps mitjà entre fallades’). En els discs flaix o SSD, el factor
de risc “estadístic” es mesura en forma de la quantitat de dades escrites en la unitat,
i per tant es mesura en TBW (Terabytes Written o ‘terabytes escrits’; recordeu que
un terabyte són 1.024 gigabytes).
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El factor de risc accidental ve de la mà de fallades electròniques a la controladora.
En suports com les targetes de memòria, també basades en memòria flaix, no és
estrany que “de sobte” una targeta deixi de funcionar sense raó aparent.

2.3.1 La realitat dels discs durs magnètics

Per fer-se una idea sobre quina és la vida útil d’un disc magnètic tradicional cal
acudir a xifres reals, estadístiques tangibles provinents d’escenaris d’ús en la vida
real. Una bona font d’aquest tipus de dades són les empreses que ofereixen serveis
cloud. Són empreses que tenen ingents quantitats de discs connectats als servidors
per oferir emmagatzematge en el núvol. Parlem de desenes de milers de discs
funcionant constantment, 24/7 (24 hores al dia, els 7 dies de la setmana).

Backblaze (www.backblaze.com) és una d’aquestes empreses, i a més ofereix les
dades d’ús dels seus discs en forma de dades obertes, lliurement accessibles pels
usuaris. Els seus informes són exhaustius i compten amb dades històriques des de
fa anys. Les estadístiques de Backblaze parlen que després de quatre anys, un 78%
de les unitats segueix funcionant.

Pot semblar una estadística bona, però penseu el següent: si tinguéssiu cinc discs
a casa durant quatre anys, un d’ells us hauria fallat en aquest temps. Ben mirat
és una xifra bastant perillosa. Imagineu que en aquest disc teniu 2 TB de fotos i
documents: un desastre. No només es tracta del temps de vida d’un disc, es tracta
també de quan es produeixen les fallades. Segons Backblaze, en els primers
mesos de vida la probabilitat de fallada és més gran que en els anys següents, i
augmenta de nou a partir dels tres anys.

Així que oblideu-vos del MTBF i penseu que un disc magnètic, a partir dels
quatre anys, és un risc. I això sense comptar amb els accidents, cops o incidents
imprevistos, que poden fer que l’estadística sigui menys favorable.

2.3.2 Consells per no perdre dades

Si el que voleu és tenir les vostres dades fora de perill, l’opció més intel·ligent és
usar emmagatzematge SSD. En els equips portàtils, sobretot, a part de tenir un
rendiment superior, les dades i els documents estaran més segurs que amb un disc
tradicional.

La capacitat ja comença a deixar de ser un impediment, amb unitats de 256 GB
com a habituals en equips amb preus mitjans, i fins d’1 TB en equips premium. I en
última instància es pot utilitzar emmagatzematge en línia per guardar-hi arxius
que no calgui tenir immediatament a mà.

Si feu servir discs magnètics, millor que sigui en equips d’escriptori que no es
moguin físicament. Els discs magnètics, quan s’apaguen, mouen els capçals a una

https://www.backblaze.com/es_ES/
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zona “segura” on no hi ha risc que toquin els plats. Per això, un disc magnètic, si
rep un cop fort, pot fer-se malbé, encara que estigui apagat.

El cas de les memòries flaix externes és especial: en ser de tipus USB majo-
ritàriament, tan aviat com es guarda o es tanca l’ordinador el més habitual és
desconnectar el disc o la memòria externa i guardar-los. Per tant, una unitat USB
no estarà exposada, en general, a cops o caigudes quan està en funcionament. A
més, el temps que està encesa és menor, ja que només ho està quan està connectada
a un port USB.

Si teniu un disc SSD que vulgueu fer servir com a unitat externa mitjançant una
caixa USB, assegureu-vos que aquesta caixa sigui de bona qualitat. Es pot “fondre”
una unitat SSD si la interfície USB/SATA no està ben dissenyada pel que fa a
electrònica.

Si teniu una unitat en risc, compreu un disc de major capacitat i moveu-hi
les dades.

El preu per GB ha baixat molt, i ja hi ha unitats de fins a 10 TB. Una bona relació
entre capacitat i preu són els discs de 4 TB. A més, segons estudis de l’empresa
Backblaze, són les unitats que millors xifres llancen pel que fa a fiabilitat després
de quatre anys de recopilació d’estadístiques. Els de 3 TB són els pitjors, segons
aquests mateixos informes.

En els discs SSD és convenient deixar sempre un 10% d’espai lliure. D’aquesta
manera, la unitat podrà gestionar l’escriptura de dades de manera que totes les
cel·les de memòria es “gastin” per igual. És el que s’anomena wear level: els
discs SSD van “triant” cel·les de memòria d’una manera intel·ligent quan escriuen
dades, de manera que totes es vagin degradant d’una manera uniforme.

Per a usuaris avançats, si fan servir configuracions RAID, que no siguin RAID 0,
ja que augmenten la velocitat, però també augmenten la probabilitat de pèrdua de
dades. Però si fa servir una configuració RAID1 o alguna de les altres modalitats
en què s’apliquen tècniques de redundància de dades, reduirà notablement les
estadístiques de pèrdua de dades.

2.3.3 Quan les fallades no són de maquinari

De vegades, un disc dur pot semblar que ha fallat irremeiablement, però en realitat
es tracta d’un error “lògic” en comptes de físic. Un disc dur pot “perdre” la taula
de particions, per exemple. I això no vol dir que estigui malmès físicament, però
sí que no pugueu accedir a les dades.

Hi ha aplicacions que permeten fer tasques de recuperació de dades en aquests
casos “lleus”, i també són útils per recuperar dades en discs danyats físicament,
sempre que no sigui la controladora la que hagi fallat. Això sí, la recuperació de
dades d’un disc danyat pot trigar moltes hores, i no s’assegura que es recuperin
totes les dades.
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2.4 Alliberament d’espai de les unitats d’emmagatzematge
mitjançant l’eliminació d’arxius

L’ordinador s’ha convertit en una eina indispensable de treball diari. Com a
resultat, i amb el pas del temps, el disc dur emmagatzema centenars d’arxius
i programes que van reduint l’espai disponible d’aquest. Així doncs, com a
conseqüència directa, la velocitat del processador es redueix, els programes no
responen i no hi ha possibilitat de descarregar arxius nous. En definitiva, treballar
amb l’ordinador es converteix en una odissea.

Els avenços en l’emmagatzematge són constants. Els discs magnètics augmenten
en capacitat i fiabilitat, mentre que els flaix augmenten la seva capacitat i redueixen
el seu preu. La solució òptima passa per usar discs SSD sempre que es pugui.
Una proposta interessant és combinar un disc SSD per al sistema operatiu i un
altre magnètic per a les dades.

L’important és ser conscient des de quan portem utilitzant les unitats (temps)
i quants cicles de guardar informació hem fet (capacitat). Existeixen progra-
mes que ens donaran aquesta informació, com per exemple CrystalDiskInfo
(bit.ly/2DTy4Jt). Així podríem prendre mesures preventives si s’està a prop dels
punts crítics d’ús d’escriptura o de les hores.

Amb el temps, el vostre equip es pot omplir d’una gran quantitat d’arxius
que ocupen molt espai i alenteixen el seu funcionament. Si elimineu els que
no utilitzeu, podreu recuperar capacitat.

Per això, si alguna vegada us heu preguntat què fer per alliberar espai, sapigueu
que hi ha sis passos bàsics que us poden ajudar:

• Doneu-li ús a l’alliberador d’espai del disc dur. Si mai heu fet una
“neteja” en l’ordinador i no teniu costum de revisar i posar en ordre de
manera regular la informació i el programari que conté, una recomanació
és fer servir aquesta funció. És una de les formes més eficients d’alliberar
espai a l’ordinador, ja que el mateix sistema detecta què s’ha d’eliminar.
Els sistemes operatius compten amb eines que permeten alliberar espai en
el disc gairebé de forma automàtica.

• Suprimiu les còpies de seguretat antigues. Si teniu programada la creació
de còpies de seguretat o punts de restauració en el vostre equip de manera
periòdica, aquestes s’arxiven utilitzant capacitat dels discs i, amb el temps,
és possible que arribin a ocupar molt espai. És suficient mantenir l’última
d’elles, de manera que es poden esborrar les altres.

• Guardeu els vostres arxius al núvol. Per no haver d’eliminar arxius no
hi ha sistema més efectiu que guardar-los en línia i consultar-los quan els
necessiteu. El que entenem per emmagatzematge en el núvol està format per
una xarxa de servidors remots interconnectats i pensats per funcionar com

https://crystaldiskinfo.uptodown.com/windows
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Assegurar la desinstal·lació

Hi ha programes que quan
s’instal·len, automàticament

també instal·len el complement
de desinstal·lació. Si el

programa que voleu desinstal·lar
compta amb aquest complement,
el podeu utilitzar per eliminar-lo.

Si no hi compta, existeix
programari específic dedicat a la

desinstal·lació de programes.
Amb això aconseguireu molt

espai lliure en el disc dur, ja que
els programes, en general, en

solen ocupar bastant.

un únic sistema. En ells es guarden i administren dades en forma d’arxiu i
s’hi accedeix en línia. Per tant, tenint un dispositiu amb connexió a Internet
podreu consultar i utilitzar tots aquests arxius que heu emmagatzemat.

• Feu revisió dels arxius temporals del disc dur. Cada vegada que navegueu
per Internet, el mateix sistema operatiu genera arxius temporals que s’em-
magatzemen en el vostre disc dur sense adonar-vos. Per això és interessant
que, quan hàgiu d’alliberar espai, doneu un cop d’ull a aquest tipus d’arxius
i els esborreu. Podeu fer-ho manualment o descarregar-vos algun programa
gratuït que s’encarrega de fer-ho. Aquests programes us poden ser d’ajuda si
mai heu fet neteja d’aquests arxius i no sabeu on trobar-los, i a més, perquè
estalviareu força temps, ja que el programa ho fa automàticament.

La majoria de programes d’edició i postproducció de vídeo i so generen
molts arxius temporals derivats de la renderització d’efectes. Si ja no
estem treballant en aquest projecte, eliminar els arxius de renderitzat pot
alliberar molt espai en el disc dur. Normalment, el programa crea i utilitza
una carpeta en el disc dur destinada a desar aquests arxius temporals.

• Esborreu els programes que ja no feu servir del vostre ordinador. A més
dels arxius temporals, els programes que instal·leu en el vostre equip poden
arribar a saturar el disc dur. En el cas que siguin aplicacions que us resultin
imprescindibles, evidentment, haureu de conservar-les. No obstant això, és
possible que tingueu molts altres programes que heu instal·lat per provar-los
i us hagueu oblidat de la seva existència. És recomanable que repasseu de
forma periòdica la llista de programes instal·lats i elimineu els que no feu
servir. En aquest cas, tot i que esborreu el programa amb l’eliminador del
sistema operatiu, és interessant a més utilitzar eines específiques que fan
una eliminació completa del programa.

• Elimineu arxius duplicats i innecessaris. Finalment, a més d’esborrar
arxius que ja no feu servir, comproveu que no tingueu arxius duplicats i que
estan ocupant espai en el vostre disc dur. Si teniu documents, fotos o vídeos
o programes que heu copiat o descarregat més d’una vegada, esborreu-los
per aconseguir més espai. Moltes vegades, sense adonar-vos, l’ordinador
emmagatzema arxius per duplicat i es perd espai.

Amb aquests senzills passos aconseguireu que el disc dur emmagatzemi
només allò just i necessari. Això requereix una estona, seure davant de
l’ordinador i posar en pràctica aquests consells, però el resultat final serà
molt favorable.
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