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2.6 EL MERCAT DEL VÍDEO/DVD

El consum de lloguer i venda de VHS ha disminuït considerablement en els
últims quatre anys, tant que el 2005 les dades no es poden comptabilitzar i és
un suport que tendeix a desaparèixer. Encara que el lloguer de DVD s'ha
incrementat, la compra de DVD també s'ha reduït, degut fonamentalment al
problema de la pirateria, i al descens dels preus de venda, per la qual cosa el
consum general de DVD i VHS pateix un fort retrocés respecte a anys
anteriors. No obstant això, es continua observant la tendència a l'alça de títols
espanyols i europeus comercialitzats en suport videogràfic o DVD: 5.291 títols
(4239 el 2004). D'ells, 1.003 espanyols (18,95%); 2.561 comunitàries (sense
Espanya), i 1.949 nord-americanes, segons dades de l'ICAA.

En quant a les distribuïdores de vídeo, també trobem el predomini de les
majors nord-americanes, tot i que destaquen els resultats d'algunes empreses
catalanes com Sociedad Anónima de Vídeo, Laurenfilm, Manga Films, etc.
Entre 1994 i 2003 el sector de la distribució va créixer significativament a
Catalunya.

El sector del vídeo ha patit el 2005 una crisi que el transformarà profundament
en els pròxims anys. Les causes i característiques d'aquesta crisi són
semblants a les de la viscuda per la indústria de la música, però comprimides
en el temps.

La pirateria física i, especialment, la digital han creat un forat negre. L any
2005, l'últim episodi de La guerra de les galàxies o Batman begins podien
descarregar-se des d'un lloc web privat el mateix dia de la seva estrena;
Embruixada, entre altres, als dos dies, i un important nombre de pel·lícules
corria la mateixa sort als tres dies.

L'impacte de la pirateria s'estén per tot el planeta. Tota la indústria està acord
en què, més que la pirateria física, és la que es realitza a través d'Internet la
que està soscavant l'exhibició en sales i les bases de la venda i lloguer de VHS
i DVD. Aquestes últimes han conformat una finestra per la qual entren
importants ingressos, que fan possible que la indústria cinematogràfica nord-
americana realitzi les fortes inversions necessàries per a les grans produccions,
però la incidència de la pirateria amenaça de fer inviable aquest model.

Les dades referents a Espanya, un dels grans mercats del DVD, són eloqüents.
El 2005, les videogràfiques han patit un descens de la seva facturació del
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24,2% amb relació al 2004. Del 2003 al 2004 la disminució registrada ha sigut
del 2,2%.

Les estimacions de la despesa en vídeo dels consumidors (compra i lloguer de
DVD) reflecteixen un descens del 25,6% entre 2004 i 2005. En aquest últim any
s'ha produït la pràctica exclusió del mercat del suport VHS, reduït simplement al
lloguer residual dels estocs acumulats. A les llars va entrant a un ritme
accelerat el reproductor de DVD, sent el nombre de llars amb vídeo DVD
pràcticament igual a les de les llars amb vídeo VHS; moltes vegades es
posseeixen ambdós equips. Les llars que han adquirit recentment el
reproductor són els més actius consumidors de DVD, ja que han de substituir el
repertori de pel·lícules en VHS pel nou suport. No obstant, aquest procés de
substitució no és suficient per a evitar la caiguda de les vendes, i els nous
llançaments es veuen afectats per l'esmentada pirateria.

Vist en termes relatius, cada habitant ha passat de gastar en compra i lloguer
de vídeo (DVD i VHS) de 16,90 euros el 2003 a poc més de 12 euros el 2005.

Després d'aquesta negativa evolució es troba l'impacte de la pirateria física (els
top manta ), però, com ja hem assenyalat, la que fa mal a la indústria és

especialment la pirateria digital. Les dades disponibles a SGAE parlen de quasi
80 milions de pel·lícules descarregades des d'Internet a les llars espanyoles el
2005.
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2.6.1 Tendències tecnològiques i impacte de les noves tecnologies

La tecnologia marca els passos del profund canvi que afronten els serveis
audiovisuals amb la digitalització de la televisió. Els avanços en les  tecnologies
de codificació i compressió, així com l'augment progressiu de la capacitat de
transmissió de les xarxes de telecomunicació, i en particular, de les xarxes
d'accés, permeten en l'actualitat, d'una banda, augmentar l'oferta de canals i la
qualitat proporcionada per les plataformes de difusió de televisió preexistents i,
d'altra banda, plantejar serveis de difusió de vídeo sobre les actuals xarxes.

La consolidació de tecnologies de comunicació com el MPLS, i l'evolució
d'altres, com l'ADSL2, ADSL2+, VDSL, DOCSIS 3.0 i la consecució
d'importants guanys en capacitat de transmissió permeten l'avanç en l'oferta de
serveis audiovisuals.

Un altre aspecte tecnològic rellevant són els desenvolupaments en els equips
d'usuari: DVR, Set-Top-Box, i altres suportats pels avanços en la capacitat de
processament dels xips. S'espera que la Llei de Moore, que prediu que cada
dos anys es duplique la potència dels processadors, es complisca almenys fins
al 2010. L'anunci del processador Cell d'IBM, especialment dirigit a la indústria
de l'entreteniment, ha passat potser inadvertit entre els habituals anuncis
d'avanços en el món dels microprocessadors. No obstant això, podríem estar
assistint a un relleu en què el PC, que durant dècades ha protagonitzat els
desenvolupaments dels microprocessadors, cediria el testimoni a altres
dispositius, com les videoconsoles, en el lideratge d'aquesta carrera.

Les TIEI (tecnologies interactives electròniques de la informació) han
esdevingut agents estratègics de la transformació social, cultural, econòmica i
política contemporània. D'una manera simultània, s'apliquen les lògiques de
globalització dels mercats culturals, emergeix la diversitat i es relativitza la
continuïtat dels espais culturals.

Els nous sistemes de producció i el nou context d'interculturalitat reformulen les
identitats i posen en crisi els sistemes de representació democràtica i el model
de reproducció cultural associat a l'estat-nació.

Des d'una perspectiva institucional, una regulació, unes polítiques públiques i
unes estratègies empresarials inadequades han marcat un cert sostre a
l'extensió de l'ús social de les TIEI. Per assegurar un desenvolupament òptim i
competitiu de les TIEI és indispensable el desplegament d'infraestructures de
telecomunicació i la plena expansió de la tecnologia digital en tots els àmbits de
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la cultura. Les administracions han d'elaborar polítiques transversals que donin
resposta als nous interrogants que es plantegen, com, per exemple, la
regulació de la propietat intel·lectual dels nous suports digitals.

2.6.2 Internet del vídeo, Internet per a tothom

Internet necessita el vídeo per arribar a tothom. Fins que Internet no trobi un
llenguatge per arribar al 100% de les persones, com arriba la TV, difícilment es
podrà convertir en un mitjà amb l'impacte que té ara per ara el món de la TV i
en menor mesura, la ràdio o el cinema. La raó és cultural.

Tots els sàpiens sabem parlar, però no tots sabem llegir o escriure (i menys a
màquina). Mentre Internet no sigui una plataforma per a la parla i la imatge, no
serà per a tothom.

Com deia Raj Reddy, professor d'informàtica d'origen indi de la School of
Computer Science de Carnegie Mellon University als EUA, un camperol
analfabet indi necessita un ordinador molt més potent que el dels informàtics
americans, justament perquè no pot teclejar ni llegir anglès. Només seran
capaços d'entrar a l'era digital amb les seves eines culturals: la seva parla, les
seves imatges, els seus símbols.

D'altra banda, el món audiovisual necessita d'Internet per poder renovar la seva
oferta, per ampliar les seves possibilitats i formats, per arribar a donar plena
interactivitat i intercomunicabilitat, per connectar allò que és local a allò que és
global. La petita interacció permesa per les plataformes de TVD és del tot
insuficient per a qualsevol internauta. La interacció plena necessita xarxes
obertes i simètriques. L'horitzó teòric d'aquesta intercomunicació seria la
videoconferència de molts amb molts on la TV arriba a convertir-se en un canal
totalment interactiu entre emissors i receptors. Això és possible per Internet de
segona generació.

Però el món audiovisual no són només imatges. El món Internet prové de la
informàtica i inclou gràfics, imatges en 3D, realitat virtual... que animen tot tipus
de jocs d'ordinador, simulacions de tot tipus, eines per a la formació, per a la
creació i la recerca, per al disseny. El món del cinema cada vegada s'entén
menys sense aquesta capacitat de simulació que permeten els gràfics
d'ordinador i que formen part de la vida quotidiana de la jove generació.

Internet 2 és Internet del vídeo i del multimèdia. Doncs bé, per dissenyar una
xarxa capaç de suportar sense problemes ni retards aquesta nova informació
audiovisual, aquests nous formats de visualització i realitat virtual entre altres
coses, es va posar en marxa els projectes anomenats Next Generation Internet
o Internet2 a finals dels anys 90. Catalunya va ser la primera, i de moment
l'única, de tot l'Estat on es va posar en marxa un projecte de recerca semblant.
La possibilitat que Catalunya encapçalés la segona generació d'Internet va ser
apuntada pel Capítol Català d'ISOC25, el 1998.

                                           
25 http://www.keys.es.pgp.net/isoc/inetcat98/aserra.html

http://www.keys.es.pgp.net/isoc/inetcat98/aserra.html
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2.6.3 El projecte i2CAT26

Els primers contactes per posar en marxa un projecte d'Internet2 a casa nostra
els van iniciar diferents grups de la mateixa UPC el mateix any amb reunions
amb diferents empreses del sector. I finalment, el Pla Estratègic "Catalunya en
Xarxa", sota el liderat de la Generalitat de Catalunya i de LocalRet a l'abril de
1999, va recollir oficialment la proposta de crear un projecte d'Internet2 a
Catalunya.

i2CAT és el primer projecte, a l'Estat espanyol, que construeix una plataforma
d'Internet de gran velocitat, experimental i precomercial. El seu objectiu és el
desplegament de serveis i aplicacions de banda ampla per les comunitats de
recerca i innovació, tant públiques com privades. També vol fomentar el
desplegament d'infraestructures de banda ampla per les operadores de
telecomunicacions presents a Catalunya. Aquest projecte, que va començar a
finals de 1999, està impulsat per la Generalitat de Catalunya, a través de la
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació.

Essencialment, i2CAT és un programa de recerca estratègica perquè
Catalunya lideri la segona generació Internet a Espanya i sigui país
capdavanter a Europa i al món en aquesta nova Internet. En concret, es tracta
d'un liderat no només en el camp de les tecnologies de xarxa, sinó també en el
dels continguts audiovisuals i en els nous serveis avançats.

Com funciona i2CAT? És un projecte de recerca basat en la col·laboració entre
el món acadèmic, el sector públic i el món privat. El seu únic secret és el pacte
al voltant d'una voluntat d'innovació en el camp digital. És un primer pas d'un
possible model català de societat de la informació que aprofita la nostra antiga
cultura del pacte, l'actualitza a l'era digital i l'aplica en un camp que tots sabem
que és crític: la recerca avançada en noves tecnologies.

L objectiu del projecte és desenvolupar una plataforma experimental de xarxa,
serveis i aplicacions d'Internet avançada i de gran amplada de banda. Neix
l any 1999 impulsat pel DURSI i dirigit tecnològicament per la UPC amb la
col·laboració de totes les universitats catalanes.

Està format per quinze membres:

 

Operadors (AL-PI, Menta, Retevisión, Telefónica, Tradia i Vodafone).

 

Proveïdors de continguts (Televisió de Catalunya i CCRTVi, Media Par,
Prous Science).

 

Proveïdors d'equipaments de xarxa (Alcatel, Cisco, Nortel Networks).

 

Administració (DURSI, CESCA) i universitats (UPC).

La plataforma desenvolupa i ofereix serveis i aplicacions experimentals i
precompetitius en els àmbits de la indústria, l audiovisual, l educació, la sanitat i
diferents àmbits de la tecnologia.

                                           
26 www.i2cat.net

http://www.i2cat.net
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És una iniciativa pionera a l Estat en la creació d un projecte pluridisciplinari en
l àmbit d Internet de segona generació. El projecte es finança amb les
aportacions del DURSI, dels membres fundadors i dels diferents socis
col·laboradors.

Es tractava d'anar més enllà del model encara dominant a la Unió Europea en
el camp d'Internet. Aquest model es basa en les anomenades "xarxes per a la
recerca" (research networking) com Red Iris a Espanya. Aquest model parteix
de la idea que Internet és fonamentalment una "eina al servei de la recerca", en
lloc d'un camp de recerca en si mateix. Aquesta visió anacrònica, juntament
amb el gairebé monopoli de la recerca en telecomunicacions pels grans
operadors, és la que ha condemnat Europa a una posició de
subdesenvolupament crònic respecte als EUA en el camp d'Internet. El projecte
i2CAT va partir d'un supòsit diferent: la xarxa no és només una eina, sinó una
tecnologia estratègica objecte d'una recerca tecnològica bàsica. El que ha
permès l'anomenada "Internet2" és simplement obrir d'una vegada els ulls a
molts països que ja no estan disposats que la nova Internet sigui
desenvolupada en solitari pels EUA. Catalunya ara està en aquest grup de
països líders que tenen projectes propis de recerca en la nova Internet. Al
research networking s hi ha afegit el networking research.

El projecte i2CAT té dues línies de treball bàsiques:

 

La plataforma

 

Els clústers

La plataforma inclou aquells projectes avançats, normalment dirigits per les
universitats (en aquest moment la UPC i la UPF), que donen lloc al que serien
serveis experimentals genèrics. Per la seva part, els clústers són els
mecanismes que permeten posar en contacte la recerca acadèmica amb la
recerca empresarial, agrupant el sector en qüestió i facilitant la col·laboració en
projectes col·laboratius. De moment n'hem creat quatre: tecnologies de xarxa,
Digital Media, biomèdic i ensenyament.

El primer projecte de la plataforma va ser el GigaCAT,
http://gigacat.ccaba.upc.es, creat el 1999-2000; és el nucli de commutació de
paquets a una velocitat que ens semblava revolucionària en aquell moment:
gigabits per segon, mil megabits per segon. Estava compost per dos
gigarouters, un de CISCO i un altre d'Alcatel, i situat al soterrani del CCABA al
Campus Nord de la UPC.

Per fer-se una idea de la revolució que la tecnologia de xarxa ha experimentat
en aquests tres darrers anys, esmentarem només una dada. Si el 1999 només
teníem el nucli de la xarxa a gigabits per segon, tres anys després un altre
projecte d'i2CAT fet entre la UPC i Al-pi ha fet possible construir un servei de
gigabit a la llar o a l'empresa. És a dir, que hem portat mil megabits per segon
del nucli a la xarxa d'accés a les cases! Aquesta revolució es diu: xarxes
òptiques. A Europa, a vegades oposem xarxes mòbils a xarxes fixes, com si
fossin tecnologies alternatives. Wrong.

La gran revolució de les xarxes mòbils són les actuals xarxes WI-Fi; aquestes
xarxes estan en gran part permeses per l'augment de la capacitat de les xarxes

http://gigacat.ccaba.upc.es


Anàlisi sector audiovisual        ArtisPlus 220

fixes (ADSL) que, a la vegada, estan suportades per tecnologia òptica i en
concret per WDM. http://carisma.ccaba.upc.es. Aquesta tecnologia permet que,
per una fibra òptica, es puguin enviar, amb làsers, diferents longituds d'ona
amb una capacitat cadascuna d'1 a 10 gigabits per segon.

A i2CAT hi ha diferents projectes de tecnologia òptica que tenen per objectiu
explorar la commutació i gestió de xarxes òptiques, així com les xarxes d'accés
a velocitats de gigabit (1.000 megabits per segon). Treballem amb equips de
Nortel i els anomenats DRAC, desenvolupats per la UPC i TVC, i amb fibra
òptica de diferents operadors privats (Auna, Al-pi) i públics (fibra òptica de
l'Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Terrassa). Hem construït
tres anells òptics metropolitans que inclouen la ciutat de Barcelona, el Vallès i
el Baix Llobregat (fins a Castelldefels) i que es complementen amb enllaços de
fibra òptica fins a TVC i Media Park. La velocitat actual són 2,5 gigabits per
segon ampliables, properament, a 10 gigabits. Aquests enllaços ens permeten
crear illes de wireless a molta velocitat, fins a 50 Mbps amb tecnologia 802.11.

Un horitzó estratègic és contribuir a crear un banc de proves totalment òptic o
EuroLight, semblant als que Canadà, amb CANET427, o els EUA, amb el seu
projecte de National Light Rail, s'estan plantejant28.

Si Catalunya vol ser un pol de referència al Sud d'Europa, com Califòrnia ho
està sent als EUA, convindria saber que l'objectiu actual dels californians es diu
"One Gigabit or Bust", un gigabit o res29.

El projecte i2CAT estava emmarcat dins del pla estratègic Catalunya en Xarxa
per al període 2000-2003.

2.6.4 El MediaCAT: banc de proves dels nous media per Internet

El projecte MediaCAT, http://mediacat.upc.es és la plataforma horitzontal de
serveis de vídeo i videoconferència d'i2CAT, que dóna suport a tots els
clústers. En serveis de vídeo, el nostre objectiu és transportar els fluxos de
vídeo amb les qualitats que actualment existeixen i són factibles de poder
transmetre, des de codificacions per xarxes de baixa velocitat, com ara els
formats de Windows Media, Helix, Darwin, MPEG-1, MPEG-4, al voltant del
megabit per segon, MPEG-2, al voltant de 10 Mbps , DV a 25 Mbps, SDI a 270
Mbps (PAL sense comprimir), fins a HDSDI a 1,5 Gbps. Cadascun amb la seva
problemàtica.

Estem treballant dins Internet2 amb dos grups: el primer és el ViDeNet30, o grup
de serveis de vídeo del consorci UCAID; el segon és el Research Channel,
consorci que aplega canals de TV de 17 universitats nord-americanes. i2CAT
n'és el primer soci europeu.

                                           
27 http://www.canarie.ca
28 http://www.cwru.edu/its/strategic/Generic-NLR.ppt
29 http://www.calit2.net/news/2002/7-24-gigabit.html
30 http://www.vide.net

http://carisma.ccaba.upc.es
http://mediacat.upc.es
http://www.canarie.ca
http://www.cwru.edu/its/strategic/Generic-NLR.ppt
http://www.calit2.net/news/2002/7-24-gigabit.html
http://www.vide.net
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Amb Research Channel31 estem treballant tota la tecnologia d'HDTV sobre
Internet, que permet incorporar el món del cinema digital al món IP.

En videoconferència sobre IP, el nostre objectiu és cultivar entre la societat
catalana, i en concret les seves empreses, l'ús d'aquest telèfon avançat on
podem veure els nostres contertulians. La idea de posar en marxa una
plataforma estable de videoconferència per IP a Catalunya o VIDECAT és un
objectiu que estem començant a treballar amb empreses com Techno Trends32

i Al-pi33. Tot i que, tecnològicament, avui ja és possible, cal un impuls cultural
que en promogui l'ús en entorns tan potencialment interessants com ara la
formació a les empreses. En aquest sentit, i2CAT col·labora amb el projecte
Megaconference d'UCAID34.

El projecte Megaconference és un esdeveniment que es realitza cada tardor,
aquesta passada edició va ser la quarta. Consisteix a realitzar una
videoconferència en què participen prop de 400 institucions simultàniament. És
com una trucada de telèfon amb 400 participants, però, a més, veient al qui
parla. L'objectiu del projecte és provar l'escalabilitat de la videoconferència
sobre IP. Aquest esdeveniment l'organitza en Bob Dixon, des d'Ohio, on són els
Commons d'Internet2 americana, el cor de l'estructura jeràrquica de
gatekeepers que proporciona numeració als equips de videoconferència. En la
Megaconference IV, que fou un èxit, el MediaCAT va participar en el roll-call,
que consisteix a passar llista per tots els participants i explicar a la resta qui
som i on som. Aquesta vegada, la videoconferència es realitzava a 768 kbps
amb el còdec H263, que és el de més qualitat dels utilitzats de forma normal en
H323.

El tràfic d'Internet, segons prediu un informe fet per IDC, es duplicarà durant els
propers cinc anys. Aquest creixement suposaria passar dels 180 petabits diaris
del 2002 a 5.175 petabits diaris el 2007, i des del MediaCAT n'estem
convençuts. Malgrat opinions que diuen que l'ample de banda ofert per les
fibres òptiques no el podem esgotar, nosaltres creiem que encara hi ha molt per
descobrir. Ens imaginem un dia en què anirem a un cinema i veurem una
pel·lícula, servida per a tots els cinemes del món des d'un servidor de
Hollywood, en alta definició sense comprimir HDSDI, que necessita
aproximadament 1,5 Gbps per a cada flux (cada cinema) i l'operador de càmera
es limitarà a prémer el play d'aquest reproductor. Podem començar a sumar...

Finalment, el passat 31 de gener es va celebrar una prova pilot en el camp de
la realitat virtual per Internet avançat que pot tenir conseqüències. Organitzada
per l'empresa En.Red.Ando, la prova va consistir a connectar per Internet2 tres
CAVE o espais de realitat virtual a Chicago, Luleå i Barcelona, en concret al
Centre de Realitat Virtual de la UPC al Parc Tecnològic de Barcelona35. El
professor Daniel Sandin, de l'EVL de Chicago, va dirigir l'experiment. Per

                                           
31 http://www.researchchannel.org
32 http://www.ttrends.com
33 http://www.al-pi.com
34 http://www.mega-net.net/megaconference
35 www.crv.upc.es
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primera vegada, aquests espais de realitat virtual es van connectar en un
mateix espai virtual global.

2.6.5 El clúster Digital Media: els projectes Òpera Oberta, Òpera
Learning, Media House i el portal Dexvio

Els participants en el projecte formen part del clúster de Digital Media del
projecte i2CAT2 (Internet 2 a Catalunya) i col·laboren amb altres empreses i
organismes en el projecte pilot de desenvolupament d'un portal experimental
de Digital Media destinat a usuaris residencials de banda ampla36.

Els principals objectius del clúster són:

 

Aglutinar indústries i empreses del sector audiovisual que vulguin
experimentar amb xarxes i serveis d Internet avançats dirigits a usuaris
particulars o professionals.

 

Oferir un entorn de proves de la xarxa del futur. Experimentar amb
serveis dirigits a usuaris de banda ampla.

 

Investigar de manera estratègica la convergència dels sistemes
audiovisuals i

 

Internet avançada.

 

Aplicació de nous estàndards (MPEG4, MPEG7).

Per oferir aquesta proposta, sota la interfície gràfica dissenyada per Lavinia TC,
s'han agregat  continguts dels diferents proveïdors (CCRTV Interactiva i
Televisió de Catalunya, Fabchannel, Gran Teatre del Liceu, Media Park,
Societat Municipal de Comunicació de Terrassa) i s'han integrat eines
tecnològiques desenvolupades pels grups de recerca de les universitats i de les
empreses participants al clúster d'audiovisuals d'i2CAT:

 

eines de catalogació i gestió de continguts i eina de cerca
desenvolupades per Activa Software.

 

sistema de catalogació automàtica desenvolupat pel Centre de Televisió
Digital de La Salle (URL).

 

eines de personalització i recomanació automàtica de continguts
desenvolupades pel departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
de la UPC.

 

eines de col·laboració i integració de la resta d'aplicacions,
desenvolupades pel Laboratori de Càlcul de la Facultat d'Informàtica de
la UPC.

 

tecnologia de servidors de SUN Microsystems.

El projecte ha estat liderat per CCRTV Interactiva i Televisió de Catalunya,
Media Park i la Universitat Politècnica de Catalunya. En el desenvolupament
del portal ha col·laborat també el Departament d'Indústria de la Generalitat,
mitjançant el CIDEM.

Els components de software desenvolupats pels grups d'investigació de les
universitats i empreses participants del clúster d'audiovisuals o Digital Media
d i2CAT s'integren en el portal Dexvio de forma que el projecte es beneficia de:

                                           
36 www.dexvio.org

http://www.dexvio.org


Anàlisi sector audiovisual        ArtisPlus 223

 
Els continguts audiovisuals subministrats pels participants en el projecte
i2CAT: Televisió de Catalunya (TVC), Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió Interactiva (CCRTV Interactiva), Fabchannel, Gran Teatre del
Liceu de Barcelona, Media Park, Societat Municipal de Comunicació de
Terrassa, etc., així com els d'altres proveïdors futurs.

 
La plataforma de servidors de vídeo i d'aplicacions del projecte i2CAT.

 
La xarxa experimental de banda ampla del projecte i2CAT, que facilitarà
la infraestructura d'accés  als usuaris residencials.

 

Les sinèrgies creades ja dintre del clúster.

 

La col·laboració amb altres empreses o organismes socis o
col·laboradors d i2CAT subministradors de tecnologies de xarxa i
d'informació.

Alguns dels projectes que s'han desenvolupat o en què s'ha col·laborat al llarg
dels darrers dos anys són el projecte Òpera Oberta, Òpera Learning, la Media
House i el portal Dexvio.

a) Òpera Oberta

Aquest projecte va ser impulsat pel Gran Teatre del Liceu i es va desenvolupar
dins del context del projecte i2CAT amb les següents finalitats:
- Realitzar una retransmissió d'una òpera en directe, amb un senyal d'alta
qualitat per xarxa de dades, a una sala que reuneixi les millors condicions
tècniques i ambientals possibles.
- Sobrepassar les limitacions físiques del mateix Teatre, fent arribar el seu
missatge cultural a cada vegada més ciutadans.

El projecte Òpera es va desenvolupar al llarg de l'any 200137 i va culminar amb
la transmissió en directe de La Traviata el 18 de desembre a CINESA Diagonal
(única sala a Barcelona equipada amb tecnologia d'alta definició) i a quatre
centres universitaris.

A Òpera Oberta, s'hi van fer servir dues tecnologies diferents per abordar un
mateix repte: la transmissió d'un espectacle en directe a llocs remots, oferint la
màxima qualitat d'imatge i so possible. La selecció de dues tecnologies ve
marcada pels condicionaments de les infraestructures necessàries:
- Alta definició: Projecció en viu d'una òpera des del Liceu al cinema CINESA
Diagonal transmetent imatges d'alta definició sense comprimir (1,5 Gbps) sobre
fibra òptica (HDSDI 1920x1080@50i). Aquest format fou necessari per omplir
els 50 metres quadrats de pantalla de la sala amb la qualitat desitjada. La
capacitat de transmissió d'aquest tipus de senyal és fins a 250 vegades
superior al senyal de televisió digital convencional i per poder realitzar la
transmissió va ser necessari utilitzar equipaments de tecnologia òptica (equips
DRAC, dissenyats en col·laboració entre TVC i el grup de Comunicacions
Òptiques de la UPC). En aquest sentit, Òpera Oberta va ser una primera
experiència de comunicacions òptiques de nova generació.
- Alta qualitat: Aquest entorn va permetre la transmissió simultània a alta
velocitat entre el Liceu i diverses universitats catalanes (UdG, UdL, UPC) i el
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Cine Club Catalunya (Terrassa) equipats amb sales que disposaven de
recursos multimèdia avançats:
- Transmissió sobre la xarxa i2CAT utilitzant multicast sobre IP.
- Compressió MPEG II a 10 Mbps, qualitat superior a DVD. Òpera Oberta és
una demostració dels nous serveis que les futures xarxes de gran ample de
banda oferiran als ciutadans.

En el projecte hi van col·laborar 17 entitats o empreses (Admira, Alfacam,
Ajuntament de Terrassa, Barco, Cesca, CINESA, Gran Teatre del Liceu, i2CAT,
Ovide B.S, Thomson Multimedia, Telefónica, Televisió de Catalunya,
Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Politècnica de
Catalunya, Universitat Ramon Llull, Vídeo Digital); i2CAT hi ha aportat la seva
xarxa d'alta velocitat i els equips de transmissió, així com la codirecció tècnica
del projecte.

Gràcies a aquesta experiència, l'any 2002 el Liceu va desenvolupar, en
col·laboració amb universitats de tot l'Estat, un projecte amb el mateix nom
basat en la tecnologia emprada a l'entorn d'alta qualitat.

A més, els continguts generats en format d'alta definició s'han projectat al
mateix Teatre del Liceu, amb entrades econòmiques que obren les portes a un
nou públic d'òpera. Dins del projecte i2CAT hem obert una línia de recerca
sobre transmissió de senyal d'alta definició sobre protocols IP pel qual estem
col·laborant amb la Universitat de Washington38.

b) Opera Learning

Opera Learning té com a objectiu crear un canal de televisió en Internet sobre
òpera i explorar les possibilitats que aquest mitjà pot oferir a l'ensenyança no
presencial (Liceu, UPC, UOC).

c) Media House39

Aquest projecte va consistir a construir al Mercat de les Flors una llar del futur
integrant els elements constructius I els ambients amb la tecnologia Internet
d'alta velocitat (del 27 de setembre al 7 d'octubre de 2001) sota el lema "La
casa és l'ordinador, l'estructura és la xarxa". Va rebre el Premi Ciutat de
Barcelona, especialitat Multimèdia40.

El projecte estava organitzat per Metapolis, Fundació Politècnica de Catalunya,
MIT Media Lab, amb la col·laboració d'i2CAT (Al-pi, UPC, Nortel Networks,
TV3, Media Park, Techno Trends i BATM) i l'Escola Elisava.

d) Dexvio

                                           
38 http://www.researchchannel.org
39 http://www.metapolis.com
40 http://www.metapolis.com/3.0/index.htm

http://www.researchchannel.org
http://www.metapolis.com
http://www.metapolis.com/3.0/index.htm


Anàlisi sector audiovisual        ArtisPlus 225

Dexvio41 és un portal audiovisual experimental dirigit als usuaris residencials
de Internet del futur. Amb aquest projecte es vol donar resposta a l'augment de
la demanda, per part d'aquests usuaris, de continguts d'alta qualitat i al
naixement de noves maneres de relacionar-se a la xarxa.

En el context d'aquest projecte, entenem que aquests usuaris residencials de
Internet de segona generació tindran connexió permanent a banda ampla (amb
capacitats superiors a 2 Mbps), estaran familiaritzats amb la xarxa i seran molt
exigents (en aspectes relacionats amb la qualitat i amb el nivell d'interacció) i
actius. Seran usuaris que voldran produir els seus propis continguts i compartir-
los en xarxa (aquest tipus de comportament ja s'està donant amb els actuals
usuaris d'ADSL o cable).

Amb aquestes premisses, Dexvio tracta d'oferir una experiència personalitzada
d'accés a continguts audiovisuals que permet escollir què, quan, com i amb qui
es visualitza un contingut.

El projecte es formula partint de l'oferta de:
- Televisió per Internet, utilitzant streaming o vídeo sota demanda amb
continguts digitals de qualitat TV (750 Kbps), eines de cerca avançada i
personalització automàtica basada en les metadades o la informació descriptiva
associada als continguts audiovisuals.
- Espais de visualització compartits. Aquests espais combinen diferents eines
de col·laboració en xarxa per oferir l'experiència de gaudir d'un material
audiovisual amb altres usuaris de la xarxa (en comunitat). Els espais poden ser
públics (accessibles a tots els usuaris del portal) o privats (per compartir un
contingut amb un grup restringit d'usuaris -la família, els amic, etc.).

Aquest projecte pretén aportar a les empreses i entitats participants
experiència, eines i coneixements en els aspectes següents:
- Conèixer els canvis en la cadena de processos de la producció i difusió
audiovisual davant l'arribada de la banda ampla i la convergència tecnològica.
- Esbrinar les noves necessitats dels proveïdors de continguts.
- Proposar solucions tecnològiques innovadores d'automatització i difusió per
reduir costos en el sector de la comunicació audiovisual.
- Desenvolupar nous serveis avançats destinats a usuaris finals.
- Experimentar en l'entorn de banda ampla d'Internet 2.

Diversitat cultural i la nova Internet

Les línies de futur del projecte i2CAT en el camp dels digital media són les
següents:

a) Establir una plataforma global d'HDTV sobre IP amb el Research Channel a
Seattle i diverses empreses de telecomunicacions. Al setembre de 2002 vam
fer una primera transmissió d'un vídeo en HDTV, realitzat per la UPC sobre
l'Any Gaudí, entre Seattle i Amsterdam a 270 Mbps42. El següent pas és
convertir Barcelona en centre d'aquesta xarxa global de vídeo d'alta qualitat per
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Internet. La versió local d'aquesta plataforma connectarà la ciutat de Barcelona
i la de Terrassa en una veritable ciutat metropolitana de la imatge.

b) Elaborar una segona versió de la plataforma MediaCAT amb participació de
TVC Netmedia43, la CCRTV Interactiva i diverses TV locals agrupades dins la
XTVL44, i obrir un model català de convergència entre TV Digital i Internet. Es
tracta de connectar diverses TV per fibra i provar que qualsevol tipus de vídeo
per IP és factible, tant en la producció com en la distribució. A aquesta
plataforma està previst incorporar-hi també BTV i les diferents TV de districte,
així com televisions locals com ara la de Terrassa (televisió ja connectada a
i2CAT).

c) Iniciar VIDECAT, en col·laboració amb Techno Trends i altres empreses
líders del sector, com a primera plataforma estable de videoconferència per
Internet; connectada amb la xarxa global ViDeNet i amb aplicacions de l'àmbit
de la sanitat i l'educació. Es tracta de generar un servei experimental estable
de multiconferència sobre IP tant local com global.

d) Finalitzar el portal Dexvio com a portal de vídeo col·laboratiu entre les
empreses i institucions del sector audiovisual i oferir aquesta plataforma com a
model per adaptar-la a altres sectors, com ara l'animació (Dexvio Nens), la
biomedicina, la formació, amb altres noms però conservant el mateix model de
portal obert i col·laboratiu on provar que la participació ciutadana ja no es limita
a consumir produccions dels altres, sinó a produir i distribuir les seves pròpies
pel·lícules o creacions.

e) Iniciar la col·laboració amb centres de recerca d'empreses del sector
instal·lades a Catalunya, com ara Telefónica I+D i altres, i alguns dels seus
projectes estratègics com Imagenio, amb l'objectiu de poder facilitar l'accés al
vídeo digital per Internet a la llar al més aviat possible, sense dependre del
termini de desplegament de la TDT l'any 2011.

Es tracta de provar que Catalunya, i en particular Barcelona i la seva àrea
metropolitana (Terrassa...), és el laboratori més avançat d'Europa de la nova
Internet del vídeo i la imatge.

Finalment, la carta als Reis, el somni impossible: que el Fòrum 2004 obri una
petita finestra a aquesta nova Internet dels nous media en xarxa. Demostrar
que la diversitat cultural, la pau i la sostenibilitat poden ser desenvolupades
dins la nova societat global de la informació mitjançant la nova Internet.

El que hem fet és presentar al Fòrum el projecte d'una festa anomenada
"Internet de les Cultures". Consisteix bàsicament a aprofitar la infraestructura
global de Internet2, que avui connecta països com Brasil o Corea, Mèxic o
Singapur, el Canadà o Catalunya, per mostrar una Internet de les televisions
locals en intercomunicació global.
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Simplement això pot donar una visió nova del món digital. La comunicació
audiovisual local globalitzada mitjançant la nova Internet proporciona les dosis
de multilingüisme, de diversitat cultural, de participació ciutadana que tots
volem com a horitzó d'una societat del coneixement plural i sense exclusions.

2.6.6 Nous serveis de vídeo digital

Els nous serveis de vídeo digital utilitzen actualment com a finestra on poden
oferir els continguts les mateixes que s'utilitzen per a la difusió de televisió de
pagament.

Els operadors de telecomunicació, recolzant-se en les noves possibilitats que
ofereix el vídeo digital es troben en procés de negociació amb els propietaris de
contingut per a cercar noves finestres d'explotació. La coincidència amb la
finestra de venda de les pel·lícules en format DVD (possibilitat de generar un
DVD a casa), o fins i tot la coincidència amb l'explotació a les sales de cinema
en determinades condicions poden suposar un impuls a aquests nous serveis.

Els plans de digitalització i desplegament de nova infraestructura per part dels
operadors de telecomunicacions poden estar considerant escenaris en què
s'acorden noves finestres d'explotació de continguts. Aquests acords hauran de
recolzar-se en l'existència d'una tecnologia de control de drets digitals que
transmeta la necessària confiança als propietaris dels continguts.

Finestres d'explotació de pel·lícules d'estrena

Quant a les pel·lícules per Internet, Netflix va anunciar el 2006 un esperat
servei que permetrà als seus subscriptors descarregar films i programes
televisius als seus computadors personals a través d'Internet. El servei,
anomenat "Watch Now" ("Vegi-ho ara"), suposa que els clients no hauran
d'esperar a l'arribada del correu per a veure les pel·lícules o programes de
televisió que lloguen, i permetrà accedir als vídeos immediatament a l'ordinador
personal, sense costos addicionals.

Els clients que ho desitgin podran continuar rebent els seus DVD per correu
tradicional, però també tindran l'opció d'accedir als prop de mil títols una petita
fracció dels més de 70.000 que disposa el servei per correu postal si utilitzen
una tecnologia que permet veure els programes pràcticament alhora que es
descarreguen a la computadora. 

El gegant informàtic Apple i el del comerç electrònic Amazon porten més d'un
any oferint l'entrega electrònica de productes audiovisuals, mentre que
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MovieLink o CinemaNow poden convertir la visita al vídeoclub en una relíquia
del passat.

Però l'entrada de Netflix i els seus més de 6,3 milions de subscriptors (un 12%
del mercat del lloguer de DVDs als EUA) podria donar una empenta a una via
de distribució que tot just comença.

Igual que els seus competidors, s'enfronta a importants obstacles de naturalesa
tecnològica, com els problemes derivats de compatibilitzar els formats d'Internet
per a la televisió, la instal·lació del programari per a veure les pel·lícules o la
necessitat comptar amb una connexió a la xarxa d'alta velocitat.

A això se suma que només està disponible per als usuaris del sistema operatiu
Windows de Microsoft, amb la qual cosa queden exclosos els usuaris d'Apple
(que probablement, d'altra banda, opten de totes les maneres per la seva
pròpia botiga online "iTunes"), o les traves comercials, principalment els temors
dels estudis cinematogràfics a què la distribució per Internet doni ales a la
creixent pirateria de pel·lícules i, sobretot, el temor d'acabar amb les seves
pròpies vies de distribució.

El president executiu de Netflix va assenyalar que l'adopció universal d'aquesta
tecnologia encara tardarà anys a arribar. Netflix portava anys planejant aquest
servei, que arriba dos mesos abans que el seu gran rival Blockbuster llenci el
seu propi programa de lloguer online de pel·lícules.

Tot això previsiblement endurirà la competència entre ambdues empreses, que
no sols s'enfronten en el mercat sinó també en els tribunals: Netflix va
demandar a Blockbuster per infringir les patents de la seva propietat, és a dir,
copiar el seu model de negoci mentre que Blockbuster també va acusar el seu
rival de violar les lleis que prohibeixen el comportament monopolístic.

Tanmateix, els resultats d'aquestes iniciatives tardaran a fer-se notar, ja que
tenim DVD per a estona. El mercat de la distribució electrònica és microscòpic.
El DVD continuarà regnant durant molt de temps, tot i que la distribució de
vídeos per sistemes com Youtube.com o Peer-to-Peer (P2P o punt a punt ,
és a dir, arxius compartits entre milions d usuaris) va creixent de manera
exponencial, amb els problemes afegits que comporta la pirateria.


