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CONGRESSO DE TECNOLOGIA SET EXPO
A cada edição, o Congresso de Tecnologia SET EXPO 
discute o presente e o futuro do setor e aborda temas 
como tecnologia, produção, transmissão, distribuição, 
serviços e novas mídias. 
Cerca de 200 renomados palestrantes e 2.000 inscritos,
 brasileiros e estrangeiros, debatem cases de sucesso e 
compartilham conhecimentos e soluções. 

FÓRUM LATINO-AMERICANO DE NEGÓCIOS DA 
RADIODIFUSÃO
Organizado pela SET, em parceria com a AESP, o Fórum 
discute os desafi os econômicos, políticos e regulatórios 
da indústria da radiodifusão.  No encontro, participam 
altos executivos do mercado e do governo.

DESAFIO SETUP 
A SET oferece um espaço na feira – o SET Innovation 
Zone (SIZ) - para startups que desenvolvam novos 
serviços e produtos para a indústria do audiovisual. Os 
projetos aceitos buscam quebrar paradigmas comerciais 
e tecnológicos em qualquer etapa da cadeia de produção: 
da criação à distribuição.
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A SET, associação que representa o setor da radiodifusão no Brasil, convida a 
sua empresa para fazer parte do mais importante evento de broadcast e novas 
mídias da América Latina: o SET EXPO 2017. O SET EXPO permite aos visitantes uma 
experiência única. O evento reúne em um só lugar as principais tendências tecnológicas 
para criação, distribuição e transmissão de conteúdo audiovisual e oferece debates 
e informações sobre as principais tendências e perspectivas do broadcast em âmbito 
mundial.   A SET convida você para se juntar a este grande evento e explorar centenas de 
oportunidades de negócios e de networking. Confi ra os principais eventos do SET EXPO:
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intercâmbio da engenharia e de refletir diversas ten-
dências do pensamento contemporâneo da Engenha-
ria de Televisão brasileira e mundial.

Realização

Oano 2017 da SET começou com mudanças 
e novidades. Criamos um novo portal que 
entrou no ar em janeiro (www.set.org.br). 

A navegação está bem mais amigável. As infor-
mações mais bem estruturadas. A ferramenta 
de busca funciona bem. Grande parte das apre-
sentações feitas nos eventos da SET podem 
ser acessadas com facilidade pelos associados.  
O conteúdo de acesso específico aos associados 
está sendo enriquecido dia a dia. Aliás, também 
está bem prática e segura a ferramenta de paga-
mento da contribuição associativa anual, melho-
ramos muito nesse quesito. 
Na homepage do novo portal foi criada uma co-
luna de notícias relativas ao desligamento da TV 
Analógica, que já aconteceu em Brasília e está 
previsto em grande parte do país ao longo deste 
e do próximo ano. Mas esse foi apenas um pon-
tapé inicial na disponibilização de informações 
sobre o tema para os profissionais do setor.  
Com especial preocupação quanto à dificulda-
de dos profissionais fora dos grandes centros, 
a SET formou um novo Grupo de Trabalho, o  
“GT- Switch-Off”, com a participação de espe-
cialistas que buscarão viabilizar ações para indi-

car o caminho das pedras aos profissionais das  
áreas mais remotas de nosso país. 
É certo que o sucesso do apagão analógico no 
Brasil passa pelo preparo tecnológico de profis-
sionais em todo o país, mas também por uma 
regulamentação técnica clara e eficiente, que fa-
cilite a migração. Contribuir para o Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação e a  Anatel, nesse 
sentido, é um trabalho que vem sendo realizado, 
com excelência, por nosso GT- Espectro.
Ainda, os grupos de Acessibilidade, IBB e IP con-
tinuarão ativos, desenvolvendo seus estudos, 
mas, consoantes com a necessidade de abrir o 
leque, estamos levantando novos temas de in-
teresse para estruturar grupos adicionais de dis-
cussão.
Finalmente, informo que já iniciamos os prepa-
rativos para a realização da 26° edição do SET e 
Trinta, que esperamos continue vibrante, reunin-
do muitos brasileiros e amigos de outras nacio-
nalidades nas manhãs de Las Vegas.

Boa leitura!
Liliana Nakonechnyj

Presidenta da SET

O
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Chamada de Trabalhos Científicos 
- Conferências SET EXPO 2017

A
Sociedade Brasileira de 
Engenharia de Televisão 
(SET), com o intuito de pro-
mover a produção e a di-

vulgação de conhecimento científico 
na área de tecnologia de comunica-
ções, informa que está aberta a cha-
mada para submissão de trabalhos 
científicos para as Conferências do 
SET EXPO 2017, que acontecerão em 
São Paulo entre os dias 21 a 24 de 
agosto de 2017.
Os artigos aceitos nesta chamada 

serão publicados no SET Internatio-
nal Journal of Broadcast Engineering 
(SET IJBE) e os autores poderão ser 
convidados para apresentar suas 
pesquisas no evento.
O SET International Journal of 

Broadcast Engineering (SET IJBE) é 
um periódico científico internacio-
nal, de acesso aberto (open acess), 
de submissão continua (article-at
-a-time) e revisado por especialis-
tas (peer-review). Seu principal ob-
jetivo é a difusão de conhecimento 
sobre engenharia de comunica-
ções, especialmente das áreas de  
broadcast e novas mídias. O SET 
IJBE busca pesquisas atuais que 
componham o estado da arte des-
sas tecnologias.
Todos os artigos publicados rece-

bem o Digital Object Identifier (DOI) 
da CrossRef, um cadastro na for-

ma de um link persistente na web 
que permite a sua indexação pelos 
principais indicadores de impacto e 
de citações (como: Scopus, Web of 
Science, JCR, SciELO, etc.).

Os temas para esta chamada:  
Tecnologia & Negócios: VoD, OTTs, 

APPs, Games, Internacionalização 
do ISDBT-Tb, Modelos de Negócio 
na Era Convergente.
Produção de Conteúdo: 4K, MAM, 

Esportes, Áudio e Acústica, UHD – 
Futuro em Multiplaforma, Tecnolo-
gia em Jornalismo e Esportes, Kits 
de Contribuição, Avaliação e Con-
trole de Qualidade, Cinema & Big 
Screen.
Novas Plataformas & Infraestru-

tura: IP, Nuvem, Virtualização, Data 
Centers, Armazenamento, Distribui-
ção IP.
Gerenciamento & Workflow: Proje-

tos, Agile, Perfil Profissional, Inova-
ção no Ensino de Tecnologia.
Regulatório & Normatização: Mi-

gração TVD, AM, IP 4k, HDR, Mini-
com, Anatel/EAD/GIRED, UIT & Leilão 
Americano de Espectro, Acessibili-
dade, Normas RNI, Certificações e 
Uniões: UHD Premium/IEEExxx/SMP-
TExxxx/AIMS.
Tecnologia para TV e Rádio: Trans-

missão, Antenas, ISDBT, Evolução 
dos Padrões de TV, 4K e 8K no Fu-

turo da TV, Automação, Sistemas de 
Transmissão para TV, Soluções SFN 
e Repetição, Evolução do Segmen-
to Espacial, Pesquisa e Desenvolvi-
mento.
Inovação e Tecnologias Disrupti-

vas: OLED, VR, Holografia, 5G, IOT 
& Big Data, Pesquisa e Desenvol-
vimento, Automação, Inteligência 
Artificial & Entretenimento, Mídias 
Sociais.

Informações gerais:
•  Os artigos devem ser submetidos 

em inglês.
•  O número mínimo de páginas é 

uma lauda, no formato letter.
•  Regras de submissão e link 

para submissão do artigo:  
www.set.org.br/ijbe

•  Data limite: 30 de junho de 2017
•  Quem pode participar: profissio-

nais, pesquisadores, estudantes 
e professores de engenharia e 
tecnologias dos temas relacio-
nados.

•  Resultados: a relação dos artigos 
aceitos nesta chamada será pu-
blicada neste site após o término 
do prazo de submissão. Todos 
os inscritos serão informados 
por e-mail sobre o resultado de 
sua participação.

•  Dúvidas:  
callforpapers@set.org.br . n

SET International Journal of Broadcast Engineerig (SET IJBE) recebe artigos 
nas áreas de broadcast e nova mídias
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Presença estrangeira no SET EXPO 
atrai expositores de vários países  
para edição de 2017

E
ste ano, o SET EXPO, maior 
Feira de Broadcast & Novas 
Mídias da América Latina, 
que  acontecerá entre os dias 

21 e 24 de agosto em 2017 no pa-
vilhão vermelho do no Expo Center 
Norte em São Paulo, contará com a 
presença de  mais empresas estran-
geiras que já garantiram presença 
no evento. O grande destaque vai 
para o aumento de companhias chi-
nesas da área de telecomunicações 

e fornecedores de equipamentos 
para TV por Assinatura, que já so-
mam boa parte dos nomes confir-
mados até o momento.
De acordo com o Gerente de Ven-

das da SET, Paulo Galante, a con-
solidação do SET EXPO como o 
principal evento do mercado latino 
americano é o grande responsável 
pela vinda de expositores daquele 
país com estandes próprios, como 
a Reako, Gospell, Coship, Newglee, 

Changhong, Castpal e Hisilicon, em-
presa da gigante de telecomunica-
ções Huawei.
Dos demais países, destacamos a 

presença dos expositores do Canadá, 
as empresas Advantech Wireless, AVP 
e Ross Video; e, dos EUA, a FOR-A, 
a Grass Valley e a Ooyalla. A França 
garante presença com a Enensys e, a 
Alemanha, estará representada pela 
Spinner Group, que também já con-
firmou participação. n
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Olímpio Franco (SET) 
e Patrícia Abreu (Seja 
Digital) na coletiva 
de imprensa 
realizada na sede da 
FIESP em São Paulo

Entidades do setor solicitam 
adiar o switch-off em São Paulo

A
Associação das Emissoras 
de Rádio e Televisão do Es-
tado de São Paulo (AESP), 
juntamente com a ABERT e 

a Seja Digital (empresa responsável 
pelo desligamento da televisão ana-
lógica em todo o Brasil), realizaram 
uma coletiva de imprensa na sede da 
Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (FIESP), para analisar 
o processo de desligamento do sinal 
analógico da televisão da Região Me-
tropolitana da capital paulista, que 
está previsto para o dia 29 de março 
de 2017, mas cogita-se a hipótese de 
adiar o switch-off pelo menos até fi-
nais de junho deste ano.
Na coletiva de imprensa, realizada 

na manhã de 22 de fevereiro na sede 
da FIESP, na capital paulista, Paulo 
Machado de Carvalho Neto, presiden-
te da AESP, Luis Roberto Antonik e An-
dré Dias, da ABERT; Patrícia Abreu, da 
Seja Digital; e Sandro Almeida Ramos, 

da Anatel, explicaram aos jornalistas 
os prós e contras de desligar o sinal 
analógico da TV na maior cidade de 
América Latina no fim de março.
“Nós radiodifusores somos intransi-

gentes, se não chegarmos aos 93% 
de cobertura da TV Digital, não há 
solução e não poderemos desligar o 

sinal. Por isso, achamos que é teme-
rário que o Governo Federal mande 
desligar São Paulo em 29 de março, 
com mais da metade dos beneficiá-
rios sem ter recebido o kit de TV Di-
gital”, afirmou Luis Roberto Antonik 
(ABERT). E reforçou ante a pergunta 
dos jornalistas presentes: “Concorda-
mos com as Telcos em adiar o desli-
gamento até finais de junho de 2017. 
A decisão do Ministro Gilberto Kassab 
será muito difícil e temerária”.
Isso porque, em princípio, deve-

riam ser entregues 1,870 milhão de 
kits de recepção na capital paulista e 
na zona metropolitana. “E pensamos 
que em 29 de março faltarão distri-
buir uns 900 mil, talvez um milhão 
de kits na Capital”, disse Antonik.  
“O que é um número muito alto”.
Patrícia Abreu, diretora de Comuni-

cação da Seja Digital, afirmou que no 
final de fevereiro a entidade terá en-
tregado “um número de mais de 600 
mil kits”, o que representa mais de 
30% do total. “Temos agenda marca-
da até o fim de março que chegam a 
quase um milhão de kits”. Mas ela ad-
mite que em São Paulo haverá proble-

mas, pois, a meta é 
um milhão e cem 
mil kits na capital e 
mais de 700 mil no 
entorno.
Patrícia Abreu dis-

se que hoje a Seja 
Digital possui 59 
centros de distribui-
ção. “Temos a hipó-

Radiodifusores paulistas questionam desligamento da TV analógica, 
marcado para o próximo 29 de março de 2017, porque estima-se que faltarão 
distribuir quase um milhão de kits de TV digital na região até esta data

por Fernando Moura em São Paulo
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lógica em todo o Brasil), realizaram 
uma coletiva de imprensa na sede da 
Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (FIESP), para analisar 
o processo de desligamento do sinal 
analógico da televisão da Região Me-
tropolitana da capital paulista, que 
está previsto para o dia 29 de março 
de 2017, mas cogita-se a hipótese de 
adiar o switch-off pelo menos até fi-
nais de junho deste ano.
Na coletiva de imprensa, realizada 

na manhã de 22 de fevereiro na sede 
da FIESP, na capital paulista, Paulo 
Machado de Carvalho Neto, presiden-
te da AESP, Luis Roberto Antonik e An-
dré Dias, da ABERT; Patrícia Abreu, da 
Seja Digital; e Sandro Almeida Ramos, 

da Anatel, explicaram aos jornalistas 
os prós e contras de desligar o sinal 
analógico da TV na maior cidade de 
América Latina no fim de março.
“Nós radiodifusores somos intransi-

gentes, se não chegarmos aos 93% 
de cobertura da TV Digital, não há 
solução e não poderemos desligar o 

sinal. Por isso, achamos que é teme-
rário que o Governo Federal mande 
desligar São Paulo em 29 de março, 
com mais da metade dos beneficiá-
rios sem ter recebido o kit de TV Di-
gital”, afirmou Luis Roberto Antonik 
(ABERT). E reforçou ante a pergunta 
dos jornalistas presentes: “Concorda-
mos com as Telcos em adiar o desli-
gamento até finais de junho de 2017. 
A decisão do Ministro Gilberto Kassab 
será muito difícil e temerária”.
Isso porque, em princípio, deve-

riam ser entregues 1,870 milhão de 
kits de recepção na capital paulista e 
na zona metropolitana. “E pensamos 
que em 29 de março faltarão distri-
buir uns 900 mil, talvez um milhão 
de kits na Capital”, disse Antonik.  
“O que é um número muito alto”.
Patrícia Abreu, diretora de Comuni-

cação da Seja Digital, afirmou que no 
final de fevereiro a entidade terá en-
tregado “um número de mais de 600 
mil kits”, o que representa mais de 
30% do total. “Temos agenda marca-
da até o fim de março que chegam a 
quase um milhão de kits”. Mas ela ad-
mite que em São Paulo haverá proble-

mas, pois, a meta é 
um milhão e cem 
mil kits na capital e 
mais de 700 mil no 
entorno.
Patrícia Abreu dis-

se que hoje a Seja 
Digital possui 59 
centros de distribui-
ção. “Temos a hipó-

Radiodifusores paulistas questionam desligamento da TV analógica, 
marcado para o próximo 29 de março de 2017, porque estima-se que faltarão 
distribuir quase um milhão de kits de TV digital na região até esta data

por Fernando Moura em São Paulo

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

Luis Antonik 
(ABERT) a�rmou 
à imprensa 
que o mais lógico 
será adiar o 
desligamento 
analógico da TV 
para �nais de 
junho de 2017
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tese de entregar mais de 130 mil Kits 
por semana, nossa ideia é aumentar 
a agenda e colocar mais gente para 
distribuir”. Segundo ela, no entan-
to, os kits não estão todos prontos. 
“Estamos entregando à medida que 
chegam”.
Ainda sobre a possibilidade de adiar 

o switch-off em São Paulo, Antonik 
disse que as teles – Claro, Vivo, TIM 
e Algar – solicitaram ao Governo Fe-
deral que o desligamento passasse 
de final de março para o final de ju-
nho porque a quantidade de kits que 
têm de ser entregues à população 
é absurda, mas o Governo negou a 
solicitação. “Nós, radiodifusores, não 
queremos adiar. Estamos pagando 
dois transmissores – um analógico e 
um digital – não podemos continuar 
assim, mas a realidade é que não 
temos os kits entregues. Na Capital 
temos problemas de falta de equipa-
mento para distribuir, no entorno de 
São Paulo estamos distribuindo muito 
bem. Em Mogi das Cruzes – interior 
de São Paulo –, por exemplo, vamos 
cumprir a nossa meta. No entorno 
chegamos com um bom número, na 
Capital será menor porque não temos 
o equipamento para entregar”.
Sandro Almeida Ramos, diretor re-

gional da Anatel em São Paulo, pre-
sente na coletiva, afirmou que em 22 
de fevereiro de 2017 “não é possível 
pensar de maneira simplista”. “Pen-
samos que São Paulo vai cumprir as 
expectativas. Há uma expectativa da 
Anatel de que será desligada a TV 

analógica em 
São Paulo na 
próxima quar-
ta-feira, 29 de 
março, e será 
realizada com 
sucesso”.

Na coletiva eles explicaram como 
as emissoras de TV analógicas de 
São Paulo e de mais 38 cidades da 
Região Metropolitana devem estar 
atentas às inserções com as infor-
mações sobre o desligamento da 
TV analógica, previstas na Portaria 
378/2016 do MCTIC.

Desa�os em São Paulo
Os representantes da ABERT, AESP, 

ANATEL, SEJA DIGITAL e emissoras, 
reunidos na FIESP, concordaram que 
desligar a maior metrópole de Amé-
rica Latina não é tarefa fácil, mesmo 
que ela tenha sido a primeira a ter 
sinal de TV Digital quando foi intro-
duzida no país em 2007.
André Dias (ABERT) disse que o 

“cronograma urge com três clusters 
muito grandes que envolvem até 28 
de março de 2018: a capital paulista, 
depois Campinas e a grande Campi-
nas (27/09/2017), e Bauru, Presiden-
te Prudente e São José do Rio Preto, 
em março de 2018. Para dar conta 
desse esforço foi importante o traba-
lho com o Senai, para que os alunos 
da instituição ajudassem aos teles-
pectadores a avançar para a resinto-
nia digital. Por isso o trabalho em 
conjunto foi fundamental”.
Para Dias, a população tem de pas-

sar por três processos para entender 
a digitalização: o processo de conhe-
cimento, o processo de compreen-
são, e o processo de alerta. “Uma vez 
cumpridos, o telespectador tem de 
entender que se não se converte ao 

digital, ficará sem TV. Hoje estamos 
na última etapa de desligamento. Por 
isso, um dos principais problemas 
de quem recebe ou compra o kit é 
que não sabem a busca de canais, 
eles não sabem fazer a resintonia e, 
com ela, não sabem o que podem 
ver, nem como. As pessoas têm uma 
TV muito velha, mas quando entra 
a imagem da TV Digital, com melhor 
som e melhor áudio, choram porque 
percebem que a sua velha TV pode 
ter um bom sinal. Nesse sentido, nós 
não achamos que as pessoas tenham 
de comprar uma nova TV para ter TV 
Digital, o que elas precisam fazer e 
ter um receptor digital, o que não é 
o mesmo”.
Patrícia Abreu disse que um dos 

maiores desafios do Seja Digital foi 
chegar a territórios onde se é “es-
trangeiro”. Para isso tem sido funda-
mental a realização de um trabalho 
de base. “O trabalho com os ante-
nistas é fundamental para mostrar 
para eles que é uma boa oportuni-
dade de negócio”, diz. “A parceira 
com os governos municipais é fun-
damental, por isso trabalhamos di-
retamente com eles e junto a eles, 
com corpo-a-corpo com a população. 
Nos territórios somos estrangeiros, e 
nos locais temos de trabalhar com 

O diretivo da ABERT, Luis Antonik, 
se mostrou preocupado com o 
desligamento analógico não porque 
as televisões não tenham cobertura 
digital, mas sim pela falta de receptores 
para ser entregues a população 
de São Paulo e sua área metropolitana
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os influenciadores e, a partir deles, 
precisamos engajar os formadores 
de opinião local e trabalharmos jun-
tos. Somos estrangeiros porque nem 
sempre entendemos as necessidades 
dessa população específica”.
Patrícia destacou: “O trabalho con-

jugado entre a radiodifusão e a Seja 

Digital tem gerado bons 
frutos. Estamos aqui nes-
te ponto do processo 
pelo trabalho realizado 

por todos os setores, um processo 
de grande integração nesta caravana 
pelo país que a entidade está desen-
volvendo”.
De todas as formas, como referiu 

Antonik, tudo dependerá ainda da 
pesquisa de aferição de recepção, 
que será revelada no dia 26 de mar-

ço. “Se alcançarmos os 93% da po-
pulação vamos desligar. Em 30 de 
janeiro chegamos aos 85%, por isso 
temos uma perspectiva de chegar a 
esse número para podermos desli-
gar, mas ainda temos uma margem 
de quase 10%, ou seja, mais de 700 
mil famílias, sem recepção digital”.

Kit de recepção de TV Digital
O kit é composto por uma ante-

na, um conversor do sinal analógico 
para o sistema digital, e um controle 
remoto. Ele deve ser ligado em tele-
visões que não tenham receptor de 
sinal digital integrado. As famílias 
cadastradas nos programas sociais 
do governo federal têm direito a re-
ceber gratuitamente os conversores. 
Os kits, informou a Seja Digital, se-
rão distribuídos até 45 dias após o 
término do sinal analógico na capital 
paulista, como aconteceu em Brasí-
lia, primeira capital a realizar o swi-
tch-off.
O Kit será gratuito para as fa-

mílias beneficiárias do programa  
Bolsa Família e do Cadastro Único 
de Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico). As inscrições 
para receber estes kits podem ser 
feitas pelo telefone 147 ou pelo site:  
www.vocenatvdigital.com.br .n

Anatel rea�rma intenção de manter datas de desligamento

O presidente da Anatel e do Gired (Grupo de Implan-
tação do Processo de Redistribuição e Digitalização de 
Canais de TV e RTV), Juarez Quadros do Nascimento, in-
formou, em entrevista à imprensa na capital paulista na 
sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017, que a expectativa é 
de que 93% dos domicílios da cidade de São Paulo e de 
38 municípios vizinhos deverão estar aptos a receber a 
TV aberta digital até o dia 29 de março, data do desliga-
mento da TV analógica. Desta forma, deve ser cumprida 
a condição para o desligamento do sinal analógico da 
TV Aberta conforme estabelecido na Portaria nº 481, de 
9 de julho de 2014.

Juarez Quadros visitou também o posto do “Programa 
de Distribuição de Kits” para recebimento do sinal de TV 
Digital na região central de São Paulo, onde fez a entre-
ga do kit número 500 mil.

Em comunicado, a Anatel a�rma que com o desliga-
mento, a programação das emissoras da região de São 
Paulo estará disponível somente no formato digital, que 
possui mais qualidade de som e imagem. Com o desliga-
mento da TV analógica, será possível a entrada em ope-
ração do Serviço Móvel Pessoal do 4G, que permite o 
acesso da internet móvel com mais velocidade, na faixa 
de 700 MHz. Quem sintonizar os canais analógicos de-
pois do �m das transmissões verá, durante 30 dias, uma 
cartela �xa informando onde obter informações sobre 
como proceder para ter acesso ao sinal digital.

O processo de digitalização total da TV aberta brasileira 
é coordenado pelo Gired e executado pela EAD (Entidade 
Administradora do Processo de Redistribuição e Digitali-
zação de Canais de TV e RTV), associação sem �ns lucrati-
vos composta pelas empresas de telefonia móvel. n

São Paulo deve atingir a digitalização necessária para interromper o sinal analógico na TV aberta

Muita expectativa por 
parte das emissoras de TV 
de São Paulo para saber 
se efetivamente o sinal 
da TV analógica será 
desligado na próxima 
quarta-feira, 29 de março 
de 2017
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www.s-a-m.com/kula

O Switcher de
produção com
o melhor
custo-benefício
do mundo

Apresentando a linha KulaTM

4K/1080p/HD/SD/1ME/2ME
A partir de $17K

A nova linha de switchers
Kula entrega a flexibilidade
multiformato que você
precisa, as opções de
painel que você quer e a
qualidade SAM que você
pode confiar – tudo isso à
um preço incrível.

A linha

Com três diferentes painéis
fáceis de operar, a linha Kula
de 2RU oferece modelos de
1M/E 4K, 1 M/E HD/SD e 2 M/E
HD/SD.

Flexibilidade multiformato

Construído sob a fundação
do premiado switcher
KahunaTM da SAM, o Kula
usa a inovadora tecnologia
FormatFusion3TM, para 
misturar qualquer formato
até 4K – eliminando
a necessidade de
equipamento de conversão
externo.

Poder criativo

O Kula oferece até 5 keyers
por M/E, 24 canais de DVE
e recurso de keying auxiliar/
flutuante. Até 36 entradas
e 18 saídas, além de um
grande armazenamento
interno para clips e stills,
garantindo impacto na
produção em cada uso.

Preço pequeno,
performance incrível

Descubra mais em
www.s-a-m.com/kula
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Switch-off no Distrito Federal foi o assunto predominante 
dos seminários do último encontro regional da SET em 2016. 
O evento ocorreu cinco dias após o encerramento das transmissões 
analógicas na capital do país e contou com painel especial 
que discutiu os desafios enfrentados pelos radiodifusores de Brasília 
no decorrer do processo. A falta de cobertura e a possível ‘exclusão 
digital’ de parte da população preocupam os especialistas

SET Centro-Oeste 2016 
repercute desligamento 
da TV analógica 
de Brasília

por Fernando Moura e Gabriel Cortez
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A
SET realizou, em Brasília, o 
seminário regional SET Cen-
tro-Oeste 2016, o último dos 
cinco encontros regionais da 

entidade organizados no ano passa-
do. Na abertura do SET Centro-Oeste 
2016, Emerson Weirich, diretor regio-
nal da SET e gerente de Engenharia 
da EBC, destacou a importância de 
refletir sobre a migração naquele mo-
mento. “É o primeiro evento em que 
poderemos debater um ‘pós-desliga-
mento’”, avaliou.
Além dos painéis em que se discu-

tiu o switch-off, o SET Centro-Oeste 
contou, também, com a participação 
de representantes de empresas par-
ceiras da SET que apresentaram as 
novidades tecnológicas para os seto-
res audiovisual e de broadcast tanto 
em palestras quanto na área de de-
monstrações do evento. A seguir, brin-
damos os leitores com um resumo do 
que foi discutido no Hotel Brasília Im-
perial, nos dois dias de evento.

Em uma das sessões inaugurais do 
encontro, representantes de emisso-
ras e entidades envolvidas no swi-
tch-off  da TV analógica brasileira 
contaram os desafios com os quais 
se depararam no decorrer do pro-
cesso em Brasília. Gunnar Bedicks 
(Seja:Digital), na comunicação “As 
atividades desenvolvidas pela Seja:-
Digital no processo de liberação da 
faixa de 700 MHz”, afirmou que os 
atores envolvidos no desligamento 
do sinal analógico no país devem se 
preocupar, sobretudo, em relação à 
cobertura do sinal digital. 
“O Brasil tomou a decisão de fa-

zer o processo de forma exclusiva e 
diferente do mundo todo. No Reino 
Unido, nada aconteceu enquanto 
a cobertura não esteve em 98,5%.  
O satélite free-to-view foi comple-
mentar para atingir essa meta por lá. 
No Japão, o desligamento só ocor-
reu com 100% do sinal coberto. Por 
aqui, não houve meta de cobertura 
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A abertura do evento contou com as presenças de William Ivo Zambelli (MCTIC) e Vitor Elisio Menezes (ANATEL), 
além do moderador do SET Centro-Oeste 2016, Emerson Weirich (EBC/SET). Os três discursaram a uma plateia atenta
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Emerson Weirich (SET/EBC) moderou 
as atividades do oitavo SET Centro
-Oeste realizado em Brasília
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estabelecida antes do desligamento. 
Há meta de recepção, com os 93%, 
mas não há um critério de cobertura.  
O erro foi que, primeiro, nós vende-
mos a faixa e, depois, fomos pensar 
em criar modelos para limpá-la”, co-
mentou o representante da Seja:Di-
gital.
Paulo Henrique Balduino (ABERT) 

também considerou a questão da co-
bertura em sua explanação. “Fizemos 
o switch-off aqui em Brasília chegan-
do a quase 90%, 92% de digitaliza-
ção. A capital mostrou que o índice 
é alcançável. Estamos trabalhando de 

forma a manter as metas que estavam 
estabelecidas. Agora, pensando no 
que precisamos fazer, alguns ajustes 
serão necessários em relação à cober-
tura. Outro aspecto que nos preocupa 
muito é a recepção. Por mais esforço 
que tenha sido feito, há casas em que 
a instalação não foi bem realizada.”

A experiência das emissoras 
de Brasília
Fernando Mattos, gerente técnico 

do SBT de Brasília, apresentou uma 
cronologia do processo de implanta-
ção da TV Digital na emissora e ex-
plicou que os desafios enfrentados 
foram: identificar as áreas de sombra 
de cobertura, realizar a operação em 
rede SFN com diferentes fabricantes 
e cumprir os prazos e os custos es-
tabelecidos. “Durante a análise, rea-
lizamos vários testes para sabermos 
como o nosso sinal estava distribuí-
do na cidade. Utilizamos um sistema 
de medição de campo e contratamos 
uma empresa especificamente para 
isso. Também fizemos workshops 
com antenistas, dando ênfase à de-
talhamentos técnicos e explicando 
o que era MER e o que era BER”, 
destacou.
Luciano de Melo Silva, gerente de 

engenharia e TI da TV Bandeirantes 
em Brasília, também comentou os 
desafios com os quais a emissora 
se deparou na digitalização e afir-
mou que a portaria 378, de 22 de 
janeiro de 2016, deve ser o livro de 
cabeceira de qualquer profissional 
que esteja envolvido na digitalização 
de uma emissora. “O texto define os 
cronogramas de inserções obrigató-
rias, mas uma realidade nas emisso-
ras é termos geradores de caracteres 
apenas nos switchers de produção.  
É o que ocorreu conosco. Chegou um 
momento em que precisamos colocar 
um gerador de caracteres ou um logo 
inserter no máster.” 
Silva lembrou também que a TV 

Bandeirantes desenvolveu um proje-
to SFN próprio. “É um investimento 
que se paga ao longo do ano em 
comparação às emissoras que op-
taram pelo aluguel de retransmisso-
ras”, disse. Tomaso Papi, engenheiro 
da Record Brasília, afirmou que o pri-
meiro objetivo da emissora foi igua-
lar a cobertura do sinal, para, depois, 
pensarem na qualidade de recepção 
desse sinal e na experiência dos te-
lespectadores. “A vantagem do sis-
tema SFN adotado é que a rede é 
totalmente independente. Utilizando 
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Além de também mostrar preocupação com os possíveis problemas de cobertura 
após o desligamento do sinal analógico, Paulo Henrique Balduino ressaltou 
a importância de preservação do espectro para a radiodifusão
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envolvidos no switch-o�
brasileiro devem 
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em relação à cobertura 

do sinal digital
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lizamos vários testes para sabermos 
como o nosso sinal estava distribuí-
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isso. Também fizemos workshops 
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o que era MER e o que era BER”, 
destacou.
Luciano de Melo Silva, gerente de 

engenharia e TI da TV Bandeirantes 
em Brasília, também comentou os 
desafios com os quais a emissora 
se deparou na digitalização e afir-
mou que a portaria 378, de 22 de 
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o mesmo canal, fizemos testes de re-
cepção em movimento dentro de um 
carro e dentro de um ônibus, ambos 
percorrendo o Plano Piloto e indo 
até as cidades-satélites. Utilizamos 
recomendações internacionais para 
aferição em movimento. Percorremos 
mais de seis (6) mil quilômetros no 
DF, registrando mais de um milhão 
de amostras”, contou.
Tiago Cunha, engenheiro da Globo 

em Brasília, lembrou que a emisso-
ra iniciou o ciclo de digitalização em 
2014 e, por isso, teve tranquilidade 
para abordar o planejamento pen-
sando mais nas experiências de re-
cepção do sinal. “O desafio era não 
deixar nenhum receptor para trás. 
Dividimos a população em grupos: 
idosos, carentes, desavisados e au-
tossuficientes. A nossa área de co-
municação fez palestras em shoppin-
gs, rodoviárias, parques, faculdades 
e, com isso, atingimos mais 50 mil 
pessoas que, pelo menos, tiveram 

um primeiro contato com o tema.”
Convidado para abordar a experiên- 

cia de uma emissora na primeira ci-
dade a ser desligada no país [o mu-
nicípio de Rio Verde], o diretor de 
engenharia e tecnologia da TV Anhan-
guera, Carlos Cauvilla, contou que a 
afiliada da Globo em Goiás trabalhou 
com um conceito de atuação integra-
da na preparação para o switch-off. 
“Tivemos um grupo de coordenação 
entre as áreas de recursos humanos, 
jornalismo, tecnologia, marketing e 
programação. Definimos, também, um 
público alvo e, com base nesses di-
ferentes públicos, definimos as ações 
que seriam realizadas”, explicou.

Software deve prevalecer 
ao hardware no mercado 
broadcast em IP
Para não dizer que as discussões 

no SET Centro-Oeste 2016 se volta-
ram apenas à questão do apagão 
analógico e ao sinal de TV Digital no 

Brasil, mostramos a seguir algumas 
das tendências tecnológicas indica-
das por representantes de empresas 
parceiras da SET nos seminários do 
evento. Em um ambiente broadcast 
cada vez mais integrado, automatiza-
do e voltado às soluções IP, à cloud 
e ao consumo de vídeos On Demand 
em múltiplas telas, Sidnei Brito, di-
retor comercial da SDB Multimídia 
(revendedora da Harmonic no Brasil), 
na palestra “iMCR: a evolução da 
sala de controle mestre”, afirmou, na 
tarde de terça-feira (22), que a próxi-
ma evolução do controle mestre nas 
emissoras é avançar a uma solução 
totalmente automatizada, em plata-
formas de software, e não mais de 
hardware.
“O que me faz ter certeza de que 

isso vai acontecer é o uso cada vez 
mais difundido das tecnologias IP, 
que estão cada dia mais padroniza-
das com resoluções como a SMPTE 
2022-6 e a 2110. Algumas emissoras 
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Em sessão realizada na primeira manhã do evento, representantes de emissoras de Brasília contaram os desa�os 
com os quais se depararam no processo de digitalização do sinal de TV brasileiro
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já se preparam, efetivamente, para 
uma infraestrutura de vídeo over 
IP. A tendência com a norma IS-04, 
que está sendo escrita, é produzir 
equipamentos híbridos que já pos-
sam migrar do SDI ao IP. O IP vai 
acontecer! O reflexo disso para o 
controle mestre é, também, projetar 
um caminho de transição ao IP, com 
soluções de máster que trabalhem 
com softwares, reduzindo o CAPEX, 
aumentando a produtividade ope-
racional e reduzindo o OPEX. Além 
disso, é possível reduzir problemas 
de suporte, com opção de monito-
ramento e ajustes remotos”, frisou o 
palestrante.
Brito apresentou, então, a solução 

channel-in-a-box da Harmonic, que, 
em sua avaliação, é o principal com-
ponente de um iMCR. A solução in-
tegra servidor, gravador e exibidor, 
além de lista e o próprio controle 
mestre automatizado. “Nós também 
temos uma solução de channel-in-a
-box remoto, um equipamento que 
trabalha com central-cast e possi-
bilita inserir conteúdos regionais 
remotamente”. A Harmonic, porém, 
explicou o diretor da SDB Multimídia, 
entende que a linha de produtos em 
hardware ainda é importante, por 
conta da desigualdade técnica que 
existe entre as emissoras. “Temos 
desde soluções dispositivos em har-
dware, como o Electra e o Spectrum, 

até soluções completamente virtuali-
zadas”, concluiu.
Quem também indica uma tendên-

cia ao predomínio de soluções de 
software no mercado broadcast é a 
AVID. Fredy Litowsky (Avid Brasil), 

na palestra “Tecnologias e novas 
plataformas para produção de áudio 
e vídeo”, lembrou que a companhia 
trabalha para desenvolver uma pla-
taforma unificada e está certificando 
parceiros que queiram gerar API em 
comum com a solução da empresa. 
“A Avid sempre foi conhecida como 
uma empresa muito proprietária, 
muito dedicada, mas, percebendo 
as tendências de mercado, resolve-
mos mudar e criar uma plataforma 
única, que permita serviços como 
produção de áudio e vídeo, soluções 
de market place (lojas virtuais de 
aplicativos) etc. Uma plataforma que 
terceiros podem utilizar para dispo-
nibilizar serviços. O nosso objetivo é 
ter uma única infraestrutura que per-
mita serviços e licenças necessárias 
a uma produção, não interessando 
onde você esteja”, explicou.
O palestrante contou, ainda, que é 

uma arquitetura com vários serviços 
conectados a um mesmo barramen-
to. “A ideia é ter um workflow ha-
bilitador de eventos que nada mais 
é do que um barramento comum a 
todos. Somente uma estrutura muita 
aberta pode permitir isso, uma so-
lução que consiga integrar soluções 
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para avaliação da recepção do sinal de TV Digital ISDB-T
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de terceiros a sua plataforma. Assim, 
conseguimos atender as necessida-
des dos clientes conforme as suas 
demandas.”

Monetização com publicidade 
na TV
Na palestra “Localização de con-

teúdos last-mile e monetização 
para redes ISDB-TB”, Ricardo Araú-
jo (YouCast/Enensys) apresentou as 
soluções de monetização com publi-
cidade na televisão oferecidas pela 
Enensys e afirmou que, mesmo em 
um ambiente de TV cada vez mais 
anytime e anywhere, em que os re-
ceptores utilizam diferentes platafor-
mas para serviço de TV (terrestre, 
satélite, cabo, OTT), ainda 
assim, há um cresci-
mento da monetiza-
ção e dos gastos 
em publicidade 
com mídia, se-
gundo dados 
da PWC. “Ou-
tro detalhe im-
portante é que 
a propaganda di-
gital, a mídia que 
mais cresce hoje, não 

tem tomado espaço de market share 
da televisão.”
A TV, pelo contrário, continua sendo 

o meio mais eficaz para envolver a 
audiência, na opinião do representan-
te da integradora brasileira. “A pessoa 
que assiste a TV aberta é mais fiel à 
propaganda do que as outras pesso-
as. Não há como ‘pular’ os anúncios. 
Por isso, a agente afirma que a TV 
ainda é lugar para a propaganda.” 
O fundamental, de acordo com ele, 

são os investimentos em conteúdos 
localizados, com produtos relevan-
tes a determinado público. “Uma TV 
segmentada, com propagandas per-
sonalizadas associadas à conteúdos 
regionais, notícias locais, previsão do 
tempo local e propagandas políticas 
locais é o caminho para envolver a 
audiência e monetizar com publicida-
de na televisão”, defendeu.
Pensando nisso, o palestrante expli-

cou que a Enensys desenvolveu uma 
solução para transmissão de conteú-
dos ISDB-T, em compatibilidade com 
o DVB-S/S2, que busca um transporte 
stream via interface satelital, mas, ofe-
rece toda a sinalização BTS e a base 
de tempo inseridas em um PID, o que 
otimiza o uso de banda de satélite e 
gera múltiplos usos a um link satelital 
entre as diferentes normativas. “Essa 
solução pode oferecer regionalização 
da distribuição de conteúdos, em que 
cada área pode receber apenas o que 
é direcionado a ela. A partir de um 
headend único, com o nosso DTS Ga-
teway, é possível realizar também FTA 
DTT e Pay TV OTT. A nossa ideia é ge-
rar conteúdos relevantes por meio de 
inserção local, com possibilidade de 
oferecer conteúdo de TV segmentada 
e agnóstica a qualquer dispositivo”, 
concluiu Araújo.
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Produções Full HD e 4K
Fábio Angelini, engenheiro de ven-

das da Black Magic Design, apresen-
tou a linha de switchers de vídeo 
ATEM em sua palestra no Hotel Bra-
sília Imperial. É uma linha de produ-
tos específica para produção de ví-
deo Full HD que, em parceria com a 
Livestream, apresenta soluções para 
realizar streaming ao vivo em alta 
definição. “Todos os modelos da li-
nha ATEM trabalham com o software 
de controle do ATEM. Se você precisa 
evoluir para uma produção em 4K, 
isso é positivo porque é o software é 
o mesmo”, explicou.
A companhia também apresentou o 

gravador HyperDeck Studio, que tra-
balha com dois slots SSD para gra-
vações non-stop. Essa gravação dual 
possibilita descarregar o material no 
mesmo momento em que está sendo 
gravado, tudo em 4K. Angelini exibiu, 
ainda, o carregador de bateria e gra-
vador SSD portátil Hyper Deck Studio 
4K. “Hoje, o que importa é a pratici-
dade e a qualidade dos materiais. Se 
fala muito sobre o vídeo por IP. Mas, 
o sinal SDI ainda é o mais seguro 
e utilizado. Por isso, a Black Magic 
oferece também uma vasta gama de 
miniconversores SDI para HDMI e 4K, 
além de microconversores de HDMI 
para SDI e vice-versa, que sai muito 
barata, por cerca de $85,00 dólares. 
Temos, também, agora, uma linha 

de câmeras 
que está se 
saindo bem no 
mercado ao vivo e 
também de cinema.”
A Black Magic URSA foi outra câ-

mera apresentada pelo representan-
te da companhia em Brasília, uma 
câmera capaz de captar imagens em 
até 4.6K e com até dois operadores 
trabalhando simultaneamente em 
duas telas. “A URSA Mini, mais leve 
e com um sensor de 35mm, é outra 
solução que oferecemos e vem sen-
do utilizada, por exemplo, na igreja 
de David Miranda, que hoje tem cin-
co URSAS Mini dessas para filmar os 
seus cultos. Também é uma câmera 
para cinema, que já grava em 4.6K.”, 
contou. Para a radiodifusão, a Black 
Magic oferece a linha Studio Camera 
4K e a Micro Studio Camera 4K, uma 
solução menor do que uma DSLR 
que pode ter usos dos mais varia-
dos. A Rede Globo vai utilizar essa 
câmera no Big Brother 2017 por con-
ta do custo benefício oferecido pela 
solução, segundo o representante da 
companhia. “Serão 17 câmeras dessa 
linha Micro espalhadas na casa mais 
vigiada do Brasil”, frisou.

Automação e virtualização 
em pauta
Em palestras na manhã do dia 23, 

desenvolvedores de workflows e 

storages para jornalismo e produ-
ção reforçaram a tendência a utilizar 
sistemas integrados e em nuvem em 
broadcast. Eliezer Reis (Snews), na 
palestra “Integração de sistemas: 
otimização do tempo e agilidade de 
processos”, falou da crescente de-
manda de softwares para automação 
de workflows nas emissoras de ra-
diodifusão.
“Hoje, a redação está na palma da 
mão. O jornalista consegue, da rua, 

enviar um texto, pedir uma infor-
mação, enviar um vídeo para 
os editores, acessar o espe-
lho do jornal. Tudo está inte-
grado. O nosso fluxo atende 
em 100% as necessidades de 
uma emissora”, afirmou Reis, 

já abordando as soluções ofe-
recidas pela Snews. O represen-

tante da companhia do Distrito 
Federal explicou que o modelo de 
negócios da empresa trabalha com 
a locação das soluções e mostrou 
um projeto de integração realizado 
para uma emissora boliviana que 
precisava gravar todo seu conteúdo, 
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Armando Moraes (EVS) 
lembrou que é raro 

que se veja uma transmissão 
esportiva com menos de dez, 

doze câmeras, o que gerou 
um aumento na necessidade 

de canais nas unidades 
móveis
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Eliezer Reis falou da crescente 
demanda de softwares para 
automação de work�ows 
nas emissoras de radiodifusão
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demanda de softwares para 
automação de work�ows 
nas emissoras de radiodifusão



com integração desde o ingest até a 
exibição.
“O sistema implantado para os bo-

livianos conta com 2 playouts, 2 in-
gests (banda base ou file-based), 12 
ilhas de edição, switcher de vídeo, 
servidor MAM, storage, tudo inte-
grado. A nossa solução de MAM, o 
MAM Metus, aliás, é uma solução to-
talmente adaptativa. Utilizamos, tam-
bém, uma biblioteca LTO da Oracle 
que suporta até 200 TB. Esse nosso 
MAM não é somente para arquivos, 
mas também oferece possibilidade 
de enviar ativos tanto para o playout, 
quanto para as ilhas, quanto para os 
jornalistas, em tempo real”, explicou.
Fabio Tsuzuki (MediaPortal) apre-

sentou o conceito de Media Proces-
sing Workflow em sua explanação e 
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“Indústria TI ainda não se voltou à privacidade e aos protocolos
de segurança em redes IP”, a�rma especialista da SET

Vitor Oliveira Chaves (SET/Coach IT Group/Unisal) 
abordou os desa�os técnicos, regulatórios e de conteú-
do com os quais a radiodifusão se depara em um mun-
do cada vez mais voltado ao IP e ao VoD. O especialista 
a�rmou que os produtores de conteúdo devem estar 
atentos à qualidade dos processos e à padronização dos 
conteúdos, ao invés de considerar apenas a qualidade 
técnica do vídeo. Lembrou, também, que o custo para 
construir uma infraestrutura de telecom é alto e o inves-
timento em uma tecnologia proprietária, para a entrega 
de vídeo em IP, é fundamental. 

“A demanda de distribuição cresce exponencialmente, 
mas a nossa capacidade de rede cresce linearmente. Isso 
é um gargalo com o qual podemos nos deparar em bre-
ve. O Youtube, o Net�ix e algumas plataformas de en-
trega de vídeos pornô só funcionam porque investiram 
em protocolos proprietários de entrega de conteúdo.  
É preciso fazer o pessoal de TI correr atrás dessa proximi-
dade com o meio físico. É preciso buscar uma tecnologia 
orientada ao consumo, à aplicação”, argumentou.

O palestrante ressaltou, ainda, que 49% das pessoas 
assistem vídeo online para recuperar conteúdos que 
não assistiram pela TV. “O vídeo é o que consome a ban-
da”, disse. Outro desa�o para integrar o mundo de TI à 
engenharia de televisão é dotar as tecnologias IP de es-
truturas com con�abilidade e pontualidade, algo que é 
fundamental para a entrega de conteúdos na radiodifu-
são, segundo Vitor.

Ele foi questionado, ainda, a respeito de como estão os 
desenvolvimentos em relação à privacidade nas tecno-
logias IP e a�rmou que a indústria ainda não se voltou 
a essa questão, pois está desenvolvendo os protocolos 
primeiro. “Estamos totalmente expostos na rede. A pre-
ocupação ainda é fazê-la funcionar, fazer o vídeo chegar. 
Ainda estamos muito expostos com as redes IP.” Emerson 
Weirich a�rmou que enxerga, no mundo IP, um oceano à 
pirataria. Oliveira lembrou que Holywood, por exemplo, 
não armazena séries e lançamentos na nuvem. n

Qualidade da experiência em VoD e OTT via Internet Protocol foi abordada no segundo dia do SET Centro-Oeste 2016

“Estamos totalmente 
expostos nas redes IP. 
A preocupação ainda 
é fazer funcionar a 
rede, fazer o vídeo 
chegar”, opinou 
Vitor Oliveira
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Fábio Tsuzuki apresentou o conceito de Media Processing Work�ow 
em sua explanação no SET Centro-Oeste 2016
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Fábio Tsuzuki apresentou o conceito de Media Processing Work�ow 
em sua explanação no SET Centro-Oeste 2016



contou a experiência de implantação 
dessa infraestrutura na TV Cultura, 
em São Paulo. “Media Processing 
Workflow são fluxos em que você 
trabalha os arquivos de vídeo. Quan-
do se fala nesta solução, estamos 
falando em infraestrutura”, lembrou.
Os sistemas de MAM (Media As-

set Management), integrados com o 
processamento de mídia, sistemati-
zam o processo de documentação, 

arquivamento, conversão, transfe-
rência de arquivos, publicação e ges-
tão de acervos públicos, considerou 
ainda Tsuzuki, mostrando um acer-
vo completo de arquivos na nuvem 
oferecido pela MediaPortal. “O que 
nos motivou a criar esse sistema foi 
justamente o uso da nuvem. Ela per-
mite fazer provas de conceito e criar 
e testar fluxos de forma rápida e efi-
ciente sem a necessidade de adquirir 

toda uma infraestrutura”, ponderou.
O palestrante elencou, ainda, o que 

considera os diferenciais de suas 
soluções: fluxo integrado com a in-
fraestrutura; possibilidade de com-
partilhar a infraestrutura entre jorna-
lismo e pós-produção; interface web 
orientada; datacenter in-house ou na 
nuvem; alto grau de customização 
com novas integrações; e dimensio-
namento conforme a carga. n

“Brasil não possui políticas de infraestrutura crítica 
em radiodifusão”, a�rma palestrante

Daiena Santos, coordenadora do Grupo Técnico de Se-
gurança de Infraestruturas Críticas de Radiodifusão do 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidên-
cia da República, apresentou a palestra “Levantamento 
de infraestruturas críticas de radiodifusão” na tarde de 
quarta-feira (23), no SET Centro-Oeste 2016, e explicou 
que “quando a gente fala em infraestrutura crítica (IEC), 
pensamos em instalações, serviços, bens e sistemas cuja 
interrupção ou destruição pode causar impacto social, 
econômico, ambiental, político, internacional ou à segu-
rança do Estado e da sociedade”.

Desde 2006, motivada pelos ataques do PCC em São 
Paulo, a Presidência da República iniciou trabalhos para 
identi�car e monitorar as cinco áreas consideradas de 
infraestrutura crítica no país: energia, transporte, água, 
�nanças e comunicações. São mais de 100 órgãos do go-
verno, integrando 12 grupos de trabalho, responsáveis 
pela elaboração de estudos e políticas de prevenção e 
ação em áreas de infraestrutura crítica. “Esses grupos 

devem pesquisar e propor um método de identi�cação 
de IEC; identi�car interdependências entre os grupos, 
ou seja, se acaba a energia, devemos prever como isso 
afeta a área de comunicação”, explicou Daiena.

O grupo de radiodifusão ainda não possui a sua lis-
ta de infraestrutura crítica, mas, a partir de 2017, se-
gundo a palestrante, pretende elencar e construir uma 
matriz de impactos, considerando os aspectos social, 
político, ambiental e econômico. “Os ataques às infra-
estruturas críticas estão acontecendo e a tendência é 
que aumentem, com a globalização e a digitalização. 
A troca de informações precisa ser constante. Quando 
fui convidada para fazer essa palestra aqui na SET, foi 
uma grande felicidade, porque a radiodifusão é uma 
área que ainda precisa se desenvolver na identi�cação 
de áreas de infraestrutura crítica. A nossa prioridade é 
descobrir o que é crítico ao setor, para depois trocar 
informações com os outros setores e propor políticas e 
ações efetivas”, concluiu. n

Grupo Técnico de radiodifusão, vinculado à Presidência da República, iniciará levantamento em 2017
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“Os ataques às infraestruturas críticas estão acontecendo 
e a tendência é que aumentem com a globalização 
e a digitalização. A troca de informações precisa 
ser constante”, a�rmou Daiena Santos 

Eduardo Cappia (SET/EMC) lembrou que, no dia 16 
de novembro de 2016, foi realizado um apelo de�nitivo 
para a habilitação do FM nos celulares no Brasil
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ser constante”, a�rmou Daiena Santos 

Eduardo Cappia (SET/EMC) lembrou que, no dia 16 
de novembro de 2016, foi realizado um apelo de�nitivo 
para a habilitação do FM nos celulares no Brasil
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por Fabio Tsuzuki

O arquivamento digital envolve a necessidade de sistemas 
de informática operados por pessoas com competência para decidir 
se um conteúdo deve ou não ser preservado para a posteridade 
e como documentar esse conteúdo para facilitar a sua recuperação. 
Neste estudo de caso, o autor analisa um tempo de operação 
de 100 anos para um acervo que cresce 100TB por ano

O
s primeiros projetos para arquivamento digital, 
desenvolvidos na virada do ano 2000, foram 
baseados nas fitas DST desenvolvidas pela 
AMPEX. Os circuitos que controlavam as robó-

ticas nessa época eram pneumáticos. Essas fitas foram 
apresentadas em 1992 ao mercado e até o ano 2000 
eram a tecnologia de ponta para arquivamento.
O uso de sistemas robotizados em televisão foi inicia-

do com os betacarts, os primeiros betacarts também 

projetados pela Ampex e posteriormente aprimorados 
pela Sony. Esses dispositivos automatizavam o manu-
seio das fitas de vídeos, eram fitas magnéticas de vídeo 
que correntemente são chamadas de fitas analógicas.
Desde então, houve um grande avanço tecnológico 

que permitiu a popularização do uso de fitas magnéti-
cas e dos sistemas robotizados que manuseiam essas 
fitas, que tradicionalmente eram usados em sistemas de 
backup, para arquivamento digital.

Novos dispositivos para 
arquivamento digital
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Novos dispositivos para 
arquivamento digital
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A família de fitas magnéticas LTO foi apresentada em 
2000, mas somente após a consolidação dessa nova 
tecnologia quando foi apresentada a geração LTO-2, em 
2003, é que essa tecnologia passou a ser aplicada em 
sistemas de arquivamento digital.
A tecnologia LTO, diferentemente das outras tecnolo-

gias baseadas em fitas magnéticas, é aberta e suporta-
da por um consórcio de empresas. Não é propriedade 
de um único fornecedor como o caso das tecnologias 
DST (AMPEX) e SAIT (SONY). A família LTO já está na 
geração LTO-7.
Recentemente, a Sony em parceira com Panasonic 

apresentou a segunda geração de mídias para arquiva-
mento digital baseados em discos óticos (Optical Disc 
Archive – ODA). É a primeira tecnologia efetivamente 
desenvolvida para arquivamento digital. As tecnologias 
LTO e ODA tem se mostrado bastante apropriadas para 
fins de arquivamento digital, e apresentam característi-
cas muito distintas.
Para explorar essas características, Media Portal, Sony, 

EPTV e Videodata se uniram para elaborar um estudo 
e identificar as diferenças entre elas. A Media Portal é 
uma empresa que desenvolve soluções para arquiva-
mento digital e foi a primeira empresa da América La-
tina a receber a certificação do Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Atsugi, Japão, da Sony, garantindo 
a compatibilidade com as soluções de arquivamento em 
mídias óticas.
As fitas LTO-7 têm uma capacidade de armazenamen-

to de 6TB, e capacidade de transferência de 300MB/s.  
A coercitividade magnética garante uma retenção da 
informação por 30 anos, mas devido à necessidade 
de compatibilizar com os drives de leitura e gravação 

disponíveis no mercado, é 
necessário fazer uma cópia 
para a geração mais atuali-
zada antes desses 30 anos.
Vejamos um exemplo: Exe-

cutamos um projeto que ini-
ciou o arquivamento digital 
usando fitas da família LTO-
2 em 2003. Em 2012, foi fei-
to o upgrade dos drives para 
a geração LTO-4. Nesse mo-
mento, o sistema continua 
lendo as fitas já gravadas 
da geração LTO-2 e passa 
a gravar na geração LTO-4.  
O drive é capaz de ler mídias 
de até duas gerações ante-
riores, e é capaz de escre-
ver em mídias de até uma 
geração anterior. O ano de 
2018 parece ser o timing 
ideal para adquirir novos 

drives, provavelmente da geração LTO-8 e então deve 
ser iniciado o processo de migração das mídias das ge-
rações LTO-2 e LTO-4 para a geração LTO-8, mais atual 
e disponível no momento. Observando este exemplo, o 
processo de migração pode ser iniciado após 15 anos 
da primeira aquisição.
Naturalmente que o processo de migração é necessá-

rio, mas ele pode ser feito nas novas tecnologias como, 
por exemplo, migrar de LTO para ODA (Optical Disc  
Archive).
A migração para ODA é particularmente interessante, 

pois a nova geração tem as seguintes características: 
capacidade de armazenamento de 3.3TB, capacida-
de de gravação de 125MB/s, capacidade de leitura de 
250MB/s. garantia de retenção da informação é de 100 
anos e não existe necessidade de migração devido à 
obsolescência dos drives.
Conforme observamos em nosso exemplo, apesar da 

garantia de 30 anos para retenção da informação, a 
migração deve ocorrer em torno de 15 anos devido à 
obsolescência dos drives. Os fabricantes da tecnologia 
ODA estão garantindo que as novas gerações de drives 
continuam lendo todas as gerações anteriores, dessa 
forma a migração será necesárias apenas quando che-
gar próximo dos 100 anos de retenção, que corresponde 
o tempo de obsolescência da mídia.
Apesar de ter sido feito um pequeno panorama de

15 anos de evolução, é possível observar uma grande 
evolução tecnológica, inclusive o surgimento da primei-
ra tecnologia essencialmente desenvolvida para arqui-
vamento digital.
Esse mesmo fenômeno deve ser repetido nos próxi-

mos 15 anos e assim os conceitos estabelecidos devem 

Segunda geração 
do ODA foi apresentada 
na NAB 2016 realizada 
em Las Vegas
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ser revisados a cada ciclo, para decidir qual a melhor 
tecnologia a ser utilizada para arquivamento digital.

Arquivamento digital de vídeos
O arquivamento digital de vídeos tem a finalidade de 

salvar um dado arquivo de vídeo em formato digital, e 
permitir a sua rápida recuperação a qualquer momento.
Arquivamento digital é uma nova área de trabalho e 

necessita de uma atuação multidisciplinar. Inicialmente, 
as atividades de arquivamento foram estabelecidas jun-
tamente com as atividades de backup.
Estas são consagradas e dominadas no âmbito de in-

fraestruturas de TI, tanto que os primeiros sistemas de 
arquivamento digital de vídeos foram implementados 
com infraestruturas e sistemas normalmente utilizados 
para backup.
O arquivamento digital envolve a necessidade de sis-

temas de informática operados por pessoas com com-
petência para decidir se um conteúdo deve ou não ser 
preservado para a posteridade e como documentar esse 
conteúdo para facilitar a sua recuperação.

Com o tempo, esses sistemas evoluíram e um novo 
conjunto de funcionalidades passou a ser necessário: 
proxy de baixa resolução, gestão dos metadados as-
sociados ao vídeo, dicionários controlados, thesaurus 
e engines poderosos para pesquisa etc. Estas novas 
funcionalidades fazem paste das ferramentas que geren-
ciam o arquivamento digital de vídeo e são designadas 
por sistemas de MAM – Media Asset Management, ou 
sistemas de DAM – Digital Asset Management. 
A área de arquivamento digital de vídeos tem se ex-

pandido muito e está se tornando o núcleo de um sis-
tema orquestrador de gestão de troca e conversão de 
arquivos digitais de vídeo. Esse fenômeno é bastante 
natural e ocorre porque o acervo gerenciado contém 
os conteúdos oficiais, certificados e validados pela em-
presa, é o acervo corporativo com os ativos digitais da 
empresa.
Com esta evolução, novas tecnologias têm sido inte-

gradas aos sistemas de gestão de arquivamento digital, 
dentre as tecnologias destacamos transcrição automáti-
ca de voz para texto, análise inteligente de conteúdo.  
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conjunto de funcionalidades passou a ser necessário: 
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sociados ao vídeo, dicionários controlados, thesaurus
e engines poderosos para pesquisa etc. Estas novas 
funcionalidades fazem paste das ferramentas que geren-
ciam o arquivamento digital de vídeo e são designadas 
por sistemas de MAM – Media Asset Management, ou 
sistemas de DAM – Digital Asset Management. 
A área de arquivamento digital de vídeos tem se ex-

pandido muito e está se tornando o núcleo de um sis-
tema orquestrador de gestão de troca e conversão de 
arquivos digitais de vídeo. Esse fenômeno é bastante 
natural e ocorre porque o acervo gerenciado contém 
os conteúdos oficiais, certificados e validados pela em-
presa, é o acervo corporativo com os ativos digitais da 
empresa.
Com esta evolução, novas tecnologias têm sido inte-

gradas aos sistemas de gestão de arquivamento digital, 
dentre as tecnologias destacamos transcrição automáti-
ca de voz para texto, análise inteligente de conteúdo. 
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A atividade de maior relevância passa a ser decidir o 
que arquivar para a posteridade, essa atividade ainda 
deve ser executada por uma pessoa experiente e trei-
nada.

Infraestrutura para os testes de arquivamento 
digital de vídeos
Para compreender melhor o comportamento das duas 

tecnologias, LTO e ODA, foi elaborado um conjunto de 
testes. Os testes foram executados na mesma infraes-
trutura: mesmos servidores, mesmo storage e o mesmo 
sistema de MAM - Media Asset Management, o Media 
Portal. Considerando que a infraestrutura não foi alte-
rada, será possível avaliar as diferenças entre as duas 
tecnologias.
Para nosso experimento, utilizamos a primeira ge-

ração ODA: capacidade de armazenamento de 1.5TB, 
capacidade de gravação de 55MB/s, capacidade de lei-
tura de 138MB/s, garantia de retenção da informação 
até 50 anos. A robótica é fabricada pela Sony, modelo  
ODS-L30M com 2 drives, ODS-D77F, e 30 slots com  
possibilidade de empilhar até 5 módulos chegando a 
535 slots.

Referente à tecnologia LTO foi utilizada a geração  
LTO-5: capacidade de armazenamento de 1.5TB, capaci-
dade de transferência de 140MB/s. A robótica é fabrica-
da pela Qualstar, modelo RLS-8500 com 4 drives LTO-5, 
half heigth, e 54 slots, com possibilidade de expandir 
até 114 e ainda permite empilhar até 4 robóticas che-
gando a 474 slots e 22 drives.
Existem drives LTO half height e drives LTO full hei-

ght, a principal diferença entre eles é que os drives 
full height são capazes de atingir a máxima capacidade 
de transferência (leitura/gravação) especificada em cada 
geração LTO. 
Até a geração LTO-4, a diferença de desempenho 

entre os drives half-height e full height chegava a 
50%, após a geração LTO-5, essa diferença diminuiu 
bastante.

Experimentos
Foi planejado um conjunto de experimentos para iden-

tificação dos principais parâmetros que envolvem os 
processos de arquivamento e recuperação.
1)  Agendar 12.000 vídeos jornalísticos para serem ar-

quivados. Os vídeos contêm matérias jornalísticas
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com duração média de 3 minutos, o volume total a 
ser arquivado é de 4.5TB.

2)  Agendar 500 vídeos pós-produzidos para serem ar-
quivados. Os vídeos contêm matérias pós-produzidas
com longa duração, o volume total a ser arquivado
é de 1.2TB.

3)  Recuperar os 12.000 vídeos jornalísticos arquivados.
4)  Recuperar os 500 vídeos pós-produzidos arquiva-

dos.
As medições foram feitas tanto para tecnologia LTO 

como para tecnologia ODA.

Resultados
A velocidade média de gravação em LTO medida foi 

de 80 MB/s, e a velocidade média de leitura medida foi 
de 60 MB/s. A velocidade média de gravação em ODA 
medida foi de 30 MB/s, e a velocidade média de leitura 
medida foi de 90 MB/s.
A tecnologia LTO tem sua velocidade de gravação 

maior do que sua velocidade de leitura e essa diferença 
não é muito grande. Por outro lado a tecnologia ODA 
apresenta uma velocidade de gravação muito menor do 
que a velocidade de leitura, e essa diferença é bastante 
significativa.
Além desses parâmetros, tem o tempo para iniciar o 

fluxo de informações, tanto para escrita como para lei-
tura. O tempo médio, medido, desde o lançamento do 

comando de gravação até iniciar o fluxo de dados em 
um arquivamento com LTO é de 220 segundos, e o tem-
po médio, medido, desde o lançamento do comando de 
leitura até iniciar o fluxo de dados em uma recuperação 
com LTO é de 210 segundos. 
Foram feitos vários experimentos para avaliar a influ-

ência da posição do arquivo na fita, tanto para gravação 
como para leitura. Observamos que a influência é mí-
nima, e assim não vamos detalhar estes experimentos.
O período do acionamento de um comando até o iní-

cio do fluxo de informações, que podemos chamar de 
período de preparação, indica que a robótica está de-
senvolvendo várias atividades que são absolutamente 
automáticas: retirar uma fita do drive, pegar uma segun-
da fita de um slot, inserir essa fita no drive, desenrolar 
a fita, posicionar para leitura, e iniciar o fluxo de dados. 
Após finalizar o fluxo de dados, novas atividades são 
executadas: rebobinar a fita e finalmente devolver a fita 
para o slot original. Existem atividades similares quan-
do o processo é de arquivamento (gravação na fita).
O tempo total de preparação é a soma de vários tem-

pos, vejamos alguns que são tabelados, considerando 
a robótica Qualstar RLS8350, usada em nosso experi-
mento:
•  Tempo médio para pegar um cartucho do slot e colo-

cá-lo em um drive, ou pegar o cartucho de um drive
e retorná-lo para um slot: 7 segundos.
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não é muito grande. Por outro lado a tecnologia ODA
apresenta uma velocidade de gravação muito menor do 
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po médio, medido, desde o lançamento do comando de 
leitura até iniciar o fluxo de dados em uma recuperação 
com LTO é de 210 segundos. 
Foram feitos vários experimentos para avaliar a influ-

ência da posição do arquivo na fita, tanto para gravação 
como para leitura. Observamos que a influência é mí-
nima, e assim não vamos detalhar estes experimentos.
O período do acionamento de um comando até o iní-

cio do fluxo de informações, que podemos chamar de 
período de preparação, indica que a robótica está de-
senvolvendo várias atividades que são absolutamente 
automáticas: retirar uma fita do drive, pegar uma segun-
da fita de um slot, inserir essa fita no drive, desenrolar 
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Após finalizar o fluxo de dados, novas atividades são 
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do o processo é de arquivamento (gravação na fita).
O tempo total de preparação é a soma de vários tem-

pos, vejamos alguns que são tabelados, considerando
a robótica Qualstar RLS8350, usada em nosso experi-
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•  Tempo para posicionar a fita no ponto de leitura ou
gravação (nominal load-to-ready): 12 segundos.

•  Tempo para rebobinar a fita (nominal unload time):
17 segundos.

Os tempos de preparação envolvendo a tecnologia 
ODA são sensivelmente menores: observamos que após 
20 segundos os vídeos começam a ser arquivados e 
que após 10 segundos os vídeos começam a ser recu-
perados. Esse tempo é sensivelmente menor porque a 
tecnologia permite um acesso randômico para gravar ou 
ler um arquivo.
O acesso randômico se contrapõe ao acesso em uma 

“fita” que precisa ser enrolada ou desenrolada para ser 
chegar ao ponto onde as informações estão armaze-
nadas. Este tipo de acesso é essencialmente idêntico 
ao observado nas antigas fitas magnéticas analógicas 
usadas para armazenamento de conteúdos audiovisuais 
ou mesmo nas películas de cinema.
Com estes parâmetros medidos, é possível concluir 

que arquivos com tamanho de 9GB demoram o mesmo 
tempo para serem arquivados em ambas tecnologias, e 
que quanto maior o arquivo mais rápido ele será gra-
vado em tecnologia LTO. Arquivos menores do que 9GB 
são gravados mais rapidamente usando tecnologia ODA.
Considerando a recuperação, observamos que sempre 

será mais rápida usando a tecnologia ODA, pois a ve-
locidade de recuperação é ligeiramente superior nesta 

tecnologia e ainda tem a questão do tempo de prepara-
ção que é muito mais longo na tecnologia LTO do que 
na tecnologia ODA.
Além destes parâmetros, existem alguns recursos que 

podem influenciar o desempenho geral. É o caso de 
fazer cache dos arquivos de vídeo antes de executar 
o arquivamento e apenas acionar quando houver um
tamanho considerável. Este recurso melhora bastante
o desempenho do arquivamento em tecnologia LTO.
As medidas foram feitas sem o uso deste recurso em
nossos experimentos.

O operador e os cenários de recuperação
Além dos experimentos descritos, foram feitos alguns 

experimentos envolvendo o operador. Este selecionou 
20 arquivos para serem recuperados. Os arquivos foram 
previamente armazenados em diferentes cartuchos ODA 
e os mesmos arquivos foram arquivados em diferentes 
fitas LTO. Esses 20 arquivos fazem parte do conjunto 
de 12.000 arquivos que foram usados no teste anterior. 
O operador acionou a recuperação dos 20 arquivos de 
vídeos e avaliou o tempo total para recuperação. 
Na infraestrutura existe um hub de mídia, que é um 

storage que está integrado aos sistemas robotizados, e 
o sistema foi configurado para transferir dois (2) arqui-
vos de cada vez a partir deste storage até o ponto de
recuperação requisitado pelo operador. Quando os 20 ar-
quivos se encontram no hub de mídia observamos que o
tempo total para finalizar a recuperação é de 10 minutos.
A operação de recuperação foi acionada, e nesta nova 

situação os arquivos foram recuperador a partir dos 
cartuchos ODA. O sistema foi configurado para a recu-
peração de dois (2) drives simultaneamente e assim o 
tempo total para recuperar os mesmos 20 arquivos foi 
de 16 minutos. Segundo o próprio operador, não houve 
muita diferença comparado com a primeira situação.
Temos uma nova situação de teste. Nesta nova situa-

ção o operador acionou a recuperação para os mesmos 
20 arquivos, mas a recuperação foi a partir das fitas 
LTO. O sistema estava configurado para operar com 
quatro (4) drives em paralelo e o tempo total para recu-
peração foi de 32 minutos. O tempo é bem mais longo 
do que o observado na situação anterior.
Ainda foram feitos testes com uma última situação, 

nesta última situação o operador acionou a recuperação 
para os mesmos 20 arquivos, a recuperação foi a partir 
das fitas LTO como no cenário anterior, mas o sistema 
estava configurado para operar com apenas dois (2) dri-
ves em paralelo e o tempo total para recuperação foi de  
60 minutos. 
Este experimento demonstra claramente que a recupe-

ração de arquivos a partir das fitas LTO é mais demora-
da. Existe um gargalo no sistema. O gargalo é o ponto 
de estrangulamento que impede desempenhos maiores 
quando se tem cargas maiores. Para minimizar o efeito 
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• Tempo para posicionar a fita no ponto de leitura ou 
gravação (nominal load-to-ready): 12 segundos.

• Tempo para rebobinar a fita (nominal unload time): 
17 segundos.

Os tempos de preparação envolvendo a tecnologia 
ODA são sensivelmente menores: observamos que após 
20 segundos os vídeos começam a ser arquivados e 
que após 10 segundos os vídeos começam a ser recu-
perados. Esse tempo é sensivelmente menor porque a 
tecnologia permite um acesso randômico para gravar ou 
ler um arquivo.
O acesso randômico se contrapõe ao acesso em uma 

“fita” que precisa ser enrolada ou desenrolada para ser 
chegar ao ponto onde as informações estão armaze-
nadas. Este tipo de acesso é essencialmente idêntico 
ao observado nas antigas fitas magnéticas analógicas 
usadas para armazenamento de conteúdos audiovisuais 
ou mesmo nas películas de cinema.
Com estes parâmetros medidos, é possível concluir 

que arquivos com tamanho de 9GB demoram o mesmo 
tempo para serem arquivados em ambas tecnologias, e 
que quanto maior o arquivo mais rápido ele será gra-
vado em tecnologia LTO. Arquivos menores do que 9GB 
são gravados mais rapidamente usando tecnologia ODA.
Considerando a recuperação, observamos que sempre 

será mais rápida usando a tecnologia ODA, pois a ve-
locidade de recuperação é ligeiramente superior nesta 

tecnologia e ainda tem a questão do tempo de prepara-
ção que é muito mais longo na tecnologia LTO do que 
na tecnologia ODA.
Além destes parâmetros, existem alguns recursos que 

podem influenciar o desempenho geral. É o caso de 
fazer cache dos arquivos de vídeo antes de executar 
o arquivamento e apenas acionar quando houver um 
tamanho considerável. Este recurso melhora bastante 
o desempenho do arquivamento em tecnologia LTO. 
As medidas foram feitas sem o uso deste recurso em 
nossos experimentos.

O operador e os cenários de recuperação
Além dos experimentos descritos, foram feitos alguns 

experimentos envolvendo o operador. Este selecionou 
20 arquivos para serem recuperados. Os arquivos foram 
previamente armazenados em diferentes cartuchos ODA
e os mesmos arquivos foram arquivados em diferentes 
fitas LTO. Esses 20 arquivos fazem parte do conjunto 
de 12.000 arquivos que foram usados no teste anterior. 
O operador acionou a recuperação dos 20 arquivos de 
vídeos e avaliou o tempo total para recuperação. 
Na infraestrutura existe um hub de mídia, que é um 

storage que está integrado aos sistemas robotizados, e 
o sistema foi configurado para transferir dois (2) arqui-
vos de cada vez a partir deste storage até o ponto de
recuperação requisitado pelo operador. Quando os 20 ar-
quivos se encontram no hub de mídia observamos que o
tempo total para finalizar a recuperação é de 10 minutos.
A operação de recuperação foi acionada, e nesta nova 

situação os arquivos foram recuperador a partir dos 
cartuchos ODA. O sistema foi configurado para a recu-
peração de dois (2) drives simultaneamente e assim o 
tempo total para recuperar os mesmos 20 arquivos foi 
de 16 minutos. Segundo o próprio operador, não houve 
muita diferença comparado com a primeira situação.
Temos uma nova situação de teste. Nesta nova situa-

ção o operador acionou a recuperação para os mesmos 
20 arquivos, mas a recuperação foi a partir das fitas 
LTO. O sistema estava configurado para operar com 
quatro (4) drives em paralelo e o tempo total para recu-
peração foi de 32 minutos. O tempo é bem mais longo 
do que o observado na situação anterior.
Ainda foram feitos testes com uma última situação, 

nesta última situação o operador acionou a recuperação 
para os mesmos 20 arquivos, a recuperação foi a partir 
das fitas LTO como no cenário anterior, mas o sistema 
estava configurado para operar com apenas dois (2) dri-
ves em paralelo e o tempo total para recuperação foi de 
60 minutos. 
Este experimento demonstra claramente que a recupe-

ração de arquivos a partir das fitas LTO é mais demora-
da. Existe um gargalo no sistema. O gargalo é o ponto 
de estrangulamento que impede desempenhos maiores 
quando se tem cargas maiores. Para minimizar o efeito 
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deste gargalo, é necessário ter mais drives disponíveis, 
conforme foi demonstrado em nossos experimentos.  
O acesso randômico aos arquivos, disponível na tecno-
logia ODA, traduz-se em maior agilidade para recupera-
ção dos arquivos, e não existe uma caracterização de 
gargalo.

Clonagem das mídias
A atividade de clonagem de mídias consiste em exe-

cutar uma cópia fiel da mídia original. Esta atividade 
pode ser descrita como execução do backup da mídia 
original, a mídia original pode ser chamada de mídia de 
operação e ao longo do uso ela pode sofrer algum dano 
físico, impedindo uma fácil recuperação dos arquivos 
nela contidos.
Por esta razão, a execução de clones (backups) é uma 

atividade importante para garantir que o conteúdo ar-
quivado sempre seja recuperado. O processo de clo-
nagem foi acionado para fitas LTO e para os cartuchos 
ODA.
O clone de um cartucho ODA levou 23 horas para ser 

finalizado. Esse tempo demasiadamente longo se deve 
ao fato de a velocidade de gravação ser três vezes mais 
lenta que a velocidade de leitura.
O clone de uma fita LTO pode levar de 10 até 16 ho-

ras para ser finalizado. O tempo varia de acordo com 
a quantidade de arquivos armazenados na mesma.  
A clonagem de fitas com vídeos jornalísticos demora até  
16 horas para ser finalizada enquanto que para fitas 
com vídeos pós-produzidos, vídeos mais longos - arqui-
vos maiores, esse tempo se apresenta bem mais curto 
e tem levado até 10 horas para o processo de clonagem 
ser finalizado.
A clonagem das mídias é uma atividade fundamental 

nos processo de formação do acervo. Tem a finalidade 
de garantir que os arquivos gerenciados sejam recupe-
rados, mesmo que ocorra algum problema com a mídia 
de operação. 
Sempre vai existir a possibilidade de uma mídia ser 

danificada a ponto de impedir a recuperação de seu 
conteúdo. Por esta razão, existem algumas sugestões 
para melhorias nos processos de arquivamento, além 
do processo de clonagem, descritos no próximo tópico.

Robustez do sistema
Normalmente o processo de clonagem é feito após 

uma mídia ficar completa. Esta técnica é particularmente 
interessante, pois permite determinar o melhor instante 
para executar o clone. O processo de clonagem ocupa 
dois drives, um drive lendo a mídia original e outro dri-
ve criando o clone através de uma gravação, e conforme 
foi observado demora várias horas para ser finalizado, 
não importa qual tecnologia esteja sendo utilizada.
A gravação de arquivos em fita LTO demora muito 

mais tempo para ser finalizada do que o processo de 

clonagem por conta do longo tempo de preparação.  
O tempo de preparação foi medido e está na média de 
220 segundos.
Uma maneira alternativa, que eliminaria o processo 

de clonagem manual, consiste em fazer um cachê dos 
arquivos de vídeo a serem arquivados e ao fazer a gra-
vação executar em paralelo a gravação em duas fitas, 
desta forma o tempo para fazer o clone é praticamen-
te eliminado, mas é necessário ter drives extras para 
permitir uma gravação em duas fitas simultaneamente. 
Este processo de clonagem incremental pode ser apli-
cado tanto para tecnologia LTO como para tecnologia 
ODA.
Empresas com grandes acervos, como o acervo de ví-

deos do Vaticano, a Rede Globo, dentre outras grandes 
empresas e instituições, têm aderido ao uso da tecno-
logia ODA por conta da maior robustez e durabilidade 
apresentado por essa mídia. Essa robustez se deve a 
menor quantidade de mecanismos envolvidos nos pro-
cessos de gravação e leitura dos arquivos armazenados. 
Os processos de gravação e leitura são essencialmente 
baseados em tecnologia laser.
Existe uma tendência em usar tecnologias mistas para 

arquivamento digital. Quando se manipula grandes 
acervos sempre vai existir alguma falha. As falhas vão 
se traduzir na impossibilidade de recuperar um item, ou 
vários itens, que foram arquivados.  As causas conheci-
das são as mais variadas e o novo conceito de ter três 
(3) cópias do mesmo arquivo, sendo duas cópias em
tecnologias distintas e duas cópias guardadas em locais
distantes tem se demonstrado a melhor e mais robusta.
A aplicação do conceito de clonagem preconiza pelo 

menos duas cópias e a guarda em dois locais distintos, 
um local é onde ocorrem as recuperações, onde as ope-
rações do dia a dia são processadas, o outro local seria 
um local de guarda propriamente dito. Se a clonagem 
for feita em tecnologias distintas então o sistema ganha 
mais robustez. Assim é interessante fazer arquivamento 
usando tecnologia LTO, por exemplo, e fazer a clonagem 
da mídia usando tecnologia ODA.

Atualização tecnológica
Correntemente, as gerações disponíveis são: segunda 

geração ODA e sétima geração LTO. Veja o quadro com 
os dados referentes a essas novas gerações:

LTO-5 ODA-1 LTO-7 ODA-2

gravação (MB/s) 140 55 300 125

leitura (MB/s) 140 138 300 250

retenção 30 50 30 100

gravação (MB/s) 
- medido

80 30

 leitura (MB/s)  
- medido

60 90
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deste gargalo, é necessário ter mais drives disponíveis, 
conforme foi demonstrado em nossos experimentos. 
O acesso randômico aos arquivos, disponível na tecno-
logia ODA, traduz-se em maior agilidade para recupera-
ção dos arquivos, e não existe uma caracterização de 
gargalo.

Clonagem das mídias
A atividade de clonagem de mídias consiste em exe-

cutar uma cópia fiel da mídia original. Esta atividade 
pode ser descrita como execução do backup da mídia 
original, a mídia original pode ser chamada de mídia de 
operação e ao longo do uso ela pode sofrer algum dano 
físico, impedindo uma fácil recuperação dos arquivos 
nela contidos.
Por esta razão, a execução de clones (backups) é uma 

atividade importante para garantir que o conteúdo ar-
quivado sempre seja recuperado. O processo de clo-
nagem foi acionado para fitas LTO e para os cartuchos 
ODA.
O clone de um cartucho ODA levou 23 horas para ser 

finalizado. Esse tempo demasiadamente longo se deve 
ao fato de a velocidade de gravação ser três vezes mais 
lenta que a velocidade de leitura.
O clone de uma fita LTO pode levar de 10 até 16 ho-

ras para ser finalizado. O tempo varia de acordo com 
a quantidade de arquivos armazenados na mesma. 
A clonagem de fitas com vídeos jornalísticos demora até 
16 horas para ser finalizada enquanto que para fitas 
com vídeos pós-produzidos, vídeos mais longos - arqui-
vos maiores, esse tempo se apresenta bem mais curto 
e tem levado até 10 horas para o processo de clonagem 
ser finalizado.
A clonagem das mídias é uma atividade fundamental 

nos processo de formação do acervo. Tem a finalidade 
de garantir que os arquivos gerenciados sejam recupe-
rados, mesmo que ocorra algum problema com a mídia 
de operação. 
Sempre vai existir a possibilidade de uma mídia ser 

danificada a ponto de impedir a recuperação de seu 
conteúdo. Por esta razão, existem algumas sugestões 
para melhorias nos processos de arquivamento, além 
do processo de clonagem, descritos no próximo tópico.

Robustez do sistema
Normalmente o processo de clonagem é feito após 

uma mídia ficar completa. Esta técnica é particularmente 
interessante, pois permite determinar o melhor instante 
para executar o clone. O processo de clonagem ocupa 
dois drives, um drive lendo a mídia original e outro dri-
ve criando o clone através de uma gravação, e conforme 
foi observado demora várias horas para ser finalizado, 
não importa qual tecnologia esteja sendo utilizada.
A gravação de arquivos em fita LTO demora muito 

mais tempo para ser finalizada do que o processo de 

clonagem por conta do longo tempo de preparação. 
O tempo de preparação foi medido e está na média de 
220 segundos.
Uma maneira alternativa, que eliminaria o processo

de clonagem manual, consiste em fazer um cachê dos
arquivos de vídeo a serem arquivados e ao fazer a gra-
vação executar em paralelo a gravação em duas fitas,
desta forma o tempo para fazer o clone é praticamen-
te eliminado, mas é necessário ter drives extras para
permitir uma gravação em duas fitas simultaneamente.
Este processo de clonagem incremental pode ser apli-
cado tanto para tecnologia LTO como para tecnologia
ODA.
Empresas com grandes acervos, como o acervo de ví-

deos do Vaticano, a Rede Globo, dentre outras grandes 
empresas e instituições, têm aderido ao uso da tecno-
logia ODA por conta da maior robustez e durabilidade 
apresentado por essa mídia. Essa robustez se deve a 
menor quantidade de mecanismos envolvidos nos pro-
cessos de gravação e leitura dos arquivos armazenados. 
Os processos de gravação e leitura são essencialmente 
baseados em tecnologia laser.
Existe uma tendência em usar tecnologias mistas para 

arquivamento digital. Quando se manipula grandes 
acervos sempre vai existir alguma falha. As falhas vão 
se traduzir na impossibilidade de recuperar um item, ou 
vários itens, que foram arquivados. As causas conheci-
das são as mais variadas e o novo conceito de ter três 
(3) cópias do mesmo arquivo, sendo duas cópias em 
tecnologias distintas e duas cópias guardadas em locais 
distantes tem se demonstrado a melhor e mais robusta.
A aplicação do conceito de clonagem preconiza pelo 

menos duas cópias e a guarda em dois locais distintos, 
um local é onde ocorrem as recuperações, onde as ope-
rações do dia a dia são processadas, o outro local seria 
um local de guarda propriamente dito. Se a clonagem 
for feita em tecnologias distintas então o sistema ganha 
mais robustez. Assim é interessante fazer arquivamento 
usando tecnologia LTO, por exemplo, e fazer a clonagem 
da mídia usando tecnologia ODA.

Atualização tecnológica
Correntemente, as gerações disponíveis são: segunda 

geração ODA e sétima geração LTO. Veja o quadro com 
os dados referentes a essas novas gerações:

LTO-5 ODA-1 LTO-7 ODA-2

gravação (MB/s) 140 55 300 125

leitura (MB/s) 140 138 300 250

retenção 30 50 30 100

gravação (MB/s) 
- medido

80 30

 leitura (MB/s) 
- medido

60 90
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Podemos constatar que as gerações apresentam tem-
pos de gravação e leitura bem mais velozes, esses tem-
pos praticamente dobraram comparados com as gera-
ções que foram utilizadas em nossos testes.
Desta forma, o acesso randômico e a robustez são os 

grandes diferenciais entre as duas tecnologias. Veja o 
quadro comparativo:

Este quadro sintetiza bem a diferença entre as duas 
tecnologias. Os pontos fortes da tecnologia LTO são o 
baixo custo e as altas taxas de transferências de arqui-
vo. O seu ponto fraco é a demora em começar a trafegar 
um arquivo. Os pontos fortes da tecnologia ODA são o 
acesso randômico, e assim os arquivos começam a ser 
transferidos rapidamente. Outro ponto forte da tecnolo-
gia ODA é a durabilidade e a robustez das mídias bem 
como a compatibilidade dos drives eliminando a ne-
cessidade de migrar mídias por conta da obsolescência 
dos drives. É importante reforçar que é a primeira mídia 
projetada para ser usada com a finalidade de arquiva-
mento digital.

Total Cost of Ownership 
Para estimar o Total Cost of Ownership será conside-

rado o tempo de operação de 100 anos para um acervo 
que cresce 100TB por ano. Para efeito de cálculos va-
mos considerar o consumo de mídias.
Ao longo de 100 anos não existe necessidade de exe-

cutar nenhuma migração se o acervo for feito em tec-
nologia ODA. São necessárias 31 mídias ODA-2 a cada 
ano. Ao final de 100 anos o acervo contará com 3.100 
mídias ODA. O advento de uma nova geração apenas 
vai influenciar no momento de migração, quando as mí-
dias ficam obsolescentes, assim ao longo de 100 anos 
podemos usar sempre a mesma mídia.
Conforme observamos um tempo ideal para manter 

uma mídia LTO no acervo é de 15 anos. Se o acervo 
cresce 100TB por ano, começando o arquivamento com 
a tecnologia LTO-7. São necessárias 17 fitas LTO por 

ano. Após 15 anos o acervo contará com 255 fitas. A mi-
gração ocorrerá nesse ano por conta da obsolescência 
dos drives e devemos migrar para uma geração mais 
atual, supondo uma fita com 4x a capacidade de arma-
zenamento da geração LTO-7. Assim o acervo, atual de 
255 fitas se resume em 64 fitas e nos próximos 15 anos 
serão utilizados mais 64 fitas. Desta forma o acervo de 
30 anos totaliza 128 fitas.
Esta operação deve ser repetida sucessivamente e uma 

nova migração ocorrerá em 45 anos, outra migração ocor-
rerá em 60 anos, outra migração em 75 anos e outra 
migração em 90 anos. O total de mídias LTO usadas ao 
longo de todo o processo é 255 fitas para os primeiros 
15 anos, 128 fitas para os próximos 15 anos comple-
tando 30 anos de operação, 64 fitas quando completar  
45 anos de operação, 32 fitas quando completa 60 anos 
de operação, 16 fitas quando completa 75 anos de ope-
ração e 8 fitas quando completa 90 anos de operação. 
Estamos considerando uma evolução da tecnologia LTO 
que naturalmente é hipotética, mas é baseada na evo-
lução observada nos últimos 15 anos.
A quantidade total de fitas usadas nesta operação será 

de: 255+128+64+32+16+8=647. Efetivamente é uma 
quantidade muito pequena de fitas por conta da cres-
cente evolução da capacidade de armazenamento. 
Se considerarmos que a geração LTO-7 é a mídia dis-

ponível e se manterá ao longo dos próximos 100 anos 
então a migração deve ocorrer a cada 30 anos. Estamos 
eliminando a obsolescência dos drives deste panorama. 
Serão necessárias 500 fitas para os primeiros 30 anos. 
Será necessário executar uma migração nesse momento 
e assim serão necessárias mais 500 fitas para a migra-
ção e mais 500 fitas para formar o acervo dos próximos  
500 anos. E assim sucessivamente o total de fitas do 
acervo ao final de 100 anos será de 1667 fitas. Nos pri-
meiro 30 anos foram usados 500 fitas e ocorre a primeira 
migração. Aos 60 anos foram usadas 1.000 fitas e ocorre 
a segunda migração. Aos 90 anos foram usadas 1.500 fi-
tas e ocorre a terceira migração. O total de fitas utilizadas 
neste cenário é de: 1.667+500+1.000+1.500=4.667.
Se agregarmos o fato de ser necessário ter uma equipe 

alocada para acompanhar cada processo de migração, 
é simples entender que o custo de operação da tecno-
logia LTO chega a ser 3 a 6 vezes maior do que o custo 
de operação da tecnologia ODA.

Conclusão
As mídias com tecnologia ODA são as primeiras mí-

dias projetadas para arquivamento digital e suas carac-
terísticas fortalecem a aplicação para esta finalidade.  
O acesso randômico permite inserir o seu uso em acer-
vos jornalísticos onde a recuperação rápida é uma ca-
racterística importante.
O custo da tecnologia LTO é bastante acessível, mas 

esse custo pode ser superado se considerarmos o pa-

ODA LTO

Custo Alto Baixo

Compatibilidade  
entre gerações Alta Restrita

Retenção da informação 100 anos 30 anos

Tempo de preparação Baixo Alto

Velocidade de gravação Baixo Alta

Velocidade de leitura Alta Alta

Finalidade  
– principal uso no mercado Arquivamento Backup

Obsolescência da mídia 100 anos 30 anos

Capacidade  
de armazenamento 3.3 TB 6 TB
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Podemos constatar que as gerações apresentam tem-
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norama para arquivamento de longo prazo, pelo menos 
100 anos. Nesse panorama os custos operacionais pre-
cisam ser considerados e são referentes ao processo de 
migração do suporte físico, devido a obsolescência dos 
drives e das mídias.
Garantia de 100 anos é algo inédito! Apesar deste 

nosso esforço para compreender o impacto desta nova 
tecnologia nos negócios, necessitamos de mais estu-
dos e esperamos que novas tecnologias que garantam 
a longevidade dos acervos digitais sejam desenvolvidas 
e disponibilizadas ao mercado. A garantia da compati-
bilidade entre as gerações mais antigas de mídia e as 
novas gerações de drives é algo positivo. 
Temos adotado essa política de compatibilidade no 

desenvolvimento de nosso sistema. Recentemente, fi-
zemos um grande esforço para modernizar e integrar 
o Media Portal com o ambiente de cloud computing.
Agora o sistema tem novos conceitos de arquitetura,
mas será possível fazer um upgrade do sistema antigo
e ter o novo sistema em produção, pois todo o trabalho
de desenvolvimento foi executado pensando na com-
patibilidade.
As qualidades que garantem compatibilidade e padro-

nização são totalmente alinhadas com o conceito de 
longevidade nos negócios, a compatibilidade e padroni-
zação serão ainda mais efetivas se forem abertas e de 
domínio público.
Essa é a história da tecnologia LTO. Historicamente, o 

arquivamento em fitas magnéticas foi uma tecnologia 
dominada por poucas empresas.  Em meados de 2000 
um grupo de empresas se reuniu e criaram o consórcio 
LTO, estabelecendo um padrão aberto para uso das fitas 
magnéticas, desde então a tecnologia ganhou popula-

ridade e se disseminou. É uma tecnologia 
consolidada e madura.
A tecnologia ODA representa uma quebra 

na lógica de mercado baseado em obsoles-
cência, essa a tecnologia está amadurecen-
do e esperamos que tenha tanta longevida-
de quanto as mídias fabricadas com essa 
tecnologia. O trabalho de preservação de 
acervos também não está inserido na lógi-
ca de mercado baseado em obsolescência, 
assim necessita de soluções longevas, que 
agora estão começando a surgir.
Jeremy Rifkin fala da economia de com-

partilhamento, contrapondo com a econo-
mia capitalista, cuja lógica de mercado é 
baseada na obsolescência. O trabalho de 
preservação de acervos é uma área onde 
a economia de compartilhamento deve se 
desenvolver, no entanto o compartilhamen-
to transcende a questão do tempo, é um 
compartilhamento que deve ocorrer com as 
gerações futuras. n
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por Lucas Araújo

O
jornalismo ocupa um espaço importante na so-
ciedade há muito tempo. Desde o surgimento 
dos primeiros veículos de massa, a imprensa 
realiza um trabalho fundamental para a conso-

lidação da democracia. Na atualidade, porém, o jornalis-
mo vem sofrendo transformações drásticas, uma delas 
é a incorporação de máquinas produtoras de notícia. 
A prática vem se difundindo rapidamente e gerando 
controvérsias. Dentre elas está a capacidade dos robôs 
serem éticos.
A ética é a ciência da conduta que avalia como o ho-

mem se relaciona em sociedade a partir de duas linhas 
de estudo. Uma delas tem caráter normativo, a qual 
busca estabelecer os princípios constantes e univer-
salmente válidos para a vida social. A segunda linha 
tem caráter explicativo e busca compreender as morais 
históricas numa reflexão sobre os costumes. De forma 
geral, enquanto a ética está situada em um patamar 
mais filosófico-reflexivo, a moral trataria dos dilemas 
cotidianos enfrentados pelo homem.

O professor e jornalista Eugênio Bucci complementa 
a ideia de duas facetas da ética ao afirmar que uma 
se assenta sobre o indivíduo e sua conduta e outra na 
sociedade. Cada indivíduo tem livre-arbítrio para definir 
o que é bom e ruim. Embora esses conceitos sejam
relativos, eles nortearão não só as atitudes individuais,
mas igualmente as definidas em coletividade. Assim, é
preciso ter senso de coletividade para tomar determina-
das decisões, já que as atitudes individuais têm conse-
quências sobre a comunidade.
Dessa forma deve ser vista a prática jornalística, pois 

ela trata de informações de interesse coletivo. Como 
o jornalista tradicionalmente atua em uma empresa de
comunicação, a avaliação sobre a ética recai também
sobre as organizações. Para diversos estudiosos, a mí-
dia tem a obrigação moral e legal de servir ao público
com equidade e responsabilidade, virtudes que balizam
o exercício da ética das empresas e dos profissionais
que nela trabalham. O Código de Ética dos Jornalistas
Brasileiros é taxativo ao tratar possíveis interferências

Robôs-jornalistas e ética: 
até que ponto essa união 
é possível?

48   REVISTA DA SET  |  Fevereiro 2017

Fo
nt

e: 
Br

an
dq

ua
rte

rly



Artigo

por Lucas Araújo

O
jornalismo ocupa um espaço importante na so-
ciedade há muito tempo. Desde o surgimento 
dos primeiros veículos de massa, a imprensa 
realiza um trabalho fundamental para a conso-

lidação da democracia. Na atualidade, porém, o jornalis-
mo vem sofrendo transformações drásticas, uma delas 
é a incorporação de máquinas produtoras de notícia. 
A prática vem se difundindo rapidamente e gerando 
controvérsias. Dentre elas está a capacidade dos robôs 
serem éticos.
A ética é a ciência da conduta que avalia como o ho-

mem se relaciona em sociedade a partir de duas linhas 
de estudo. Uma delas tem caráter normativo, a qual 
busca estabelecer os princípios constantes e univer-
salmente válidos para a vida social. A segunda linha 
tem caráter explicativo e busca compreender as morais 
históricas numa reflexão sobre os costumes. De forma 
geral, enquanto a ética está situada em um patamar 
mais filosófico-reflexivo, a moral trataria dos dilemas 
cotidianos enfrentados pelo homem.

O professor e jornalista Eugênio Bucci complementa 
a ideia de duas facetas da ética ao afirmar que uma 
se assenta sobre o indivíduo e sua conduta e outra na 
sociedade. Cada indivíduo tem livre-arbítrio para definir 
o que é bom e ruim. Embora esses conceitos sejam 
relativos, eles nortearão não só as atitudes individuais, 
mas igualmente as definidas em coletividade. Assim, é 
preciso ter senso de coletividade para tomar determina-
das decisões, já que as atitudes individuais têm conse-
quências sobre a comunidade.
Dessa forma deve ser vista a prática jornalística, pois 

ela trata de informações de interesse coletivo. Como 
o jornalista tradicionalmente atua em uma empresa de 
comunicação, a avaliação sobre a ética recai também 
sobre as organizações. Para diversos estudiosos, a mí-
dia tem a obrigação moral e legal de servir ao público 
com equidade e responsabilidade, virtudes que balizam 
o exercício da ética das empresas e dos profissionais 
que nela trabalham. O Código de Ética dos Jornalistas 
Brasileiros é taxativo ao tratar possíveis interferências 

Robôs-jornalistas e ética: 
até que ponto essa união 
é possível?

48 REVISTA DA SET |  Fevereiro 2017

Fo
nt

e: 
Br

an
dq

ua
rte

rly



Artigo

50   REVISTA DA SET  |  Fevereiro 2017

na produção de notícia como um desrespeito. Além de 
combater ingerências, o texto ainda acrescenta que os 
meios de comunicação necessitam, prioritariamente, 
apresentar a notícia de forma adequada isenta de in-
teresses externos ao público consumidor de conteúdo.
Já o pioneiro jornalista Cláudio Abramo concebe a ética 

jornalística sob outro olhar. Para ele a ética é exercida 
exclusivamente na relação entre o jornalista e o consu-
midor de informação. “No jornalismo, o limite entre o 
profissional como cidadão e como trabalhador é o mes-
mo que existe em qualquer outra profissão. (...) A ética 
do jornalista é a ética do cidadão. O que é ruim para o 
cidadão é ruim para o jornalista”. 

Máquinas e jornalismo
Figura até pouco tempo comum apenas em filmes ou 

livros de ficção científica, máquinas ultramodernas es-
tão assumindo funções cada vez mais tipicamente hu-
manas. Uma delas é o jornalismo. Há alguns anos robôs 
passaram a redigir notícias em formato textual sem a 
interferência humana. A tecnologia mais recente é a Ge-
ração de Linguagem Natural (NLG na sigla em inglês). 
A partir de uma grande quantidade de dados digitais, 
a NGL produz automaticamente a linguagem humana 
a partir de uma representação computacional da infor-
mação.  O software e o sistema de computador da NGL 
criaram essa geração de jornalistas robôs, que também 
são conhecidos por jornalismo automatizado ou ainda 
jornalismo algorítmico.
O debate em torno das consequências disso está au-

mentando em todo mundo, apesar de no Brasil ainda 
ser muito incipiente. A necessidade das empresas de 
comunicação reduzirem custos com mão de obra é uma 
das explicações para o elevado crescimento dessas má-

quinas, mas não se resume a isso. O desenvolvimen-
to tecnológico e a velocidade da informação também 
tornaram indispensável o uso de robôs nas redações. 
Eles são muito rápidos e eficazes para apurar e captar 
informação. Entre os exemplos, estão os veículos aéreos 
não tripulados, ou drones como são mais conhecidos. 
Essas máquinas podem substituir ou complementar a 
captação de imagens com muitas vantagens sobre o 
trabalho humano. 
Todos esses benefícios, todavia, ainda são frágeis em 

diversos aspectos. Os instrumentos legais existentes no 
Brasil não abrangem minimamente possíveis erros de 
robôs-jornalistas. O Código de Ética do Jornalista tam-

pouco prevê algo nesse 
sentido. Algumas pesso-
as acreditam que basta 
responsabilizar o progra-
mador por possíveis des-
vios éticos e legais. Essa 
perspectiva, porém, é li-
mitada, pois existem má-
quinas que são capazes 
de tomar decisões sozi-
nhas baseadas em sua 
própria “experiência”, 
isto é, fatos pretéritos 
nos quais ela percebeu 
que determinada ação 
atingiu ou não os objeti-
vos. Nesta circunstância, 
o programador não pode
ser o responsável porque
a máquina mudou ao
longo do tempo.
Alguns imaginam que 

talvez poder-se-ia responsabilizar o dono da máquina. 
Todavia, ele também não pode ser responsabilizado por 
algo que não podia prever. Assim, reside um vácuo em 
como atribuir uma punição por desvios de uma máquina 
capaz de tomar certas decisões sozinha.
As polêmicas recentes em torno da grande quantida-

de de notícias falsas publicadas e replicadas por redes 
sociais digitais e motores de busca, como Facebook e 
Google, são prova dessa confusão em torno de ética de 
robôs-jornalistas. Há até a suspeita de que os erros na 
seleção e divulgação de notícias pelas mídias digitais 
tenham favorecido a eleição do novo presidente nor-
te-americano Donald Trump. As empresas de tecnologia 
se defendem afirmando que não produzem conteúdo, 
apenas os distribuem, e que não podem ser responsabi-
lizados pelo que é divulgado. Contudo, parte da opinião 
pública defende que o problema maior está no fato de 
robôs fazerem a seleção das notícias. 
É fato que após a demissão de editores no Facebook, 

aumentou sensivelmente a quantidade de notícias fal-
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nos quais ela percebeu 
que determinada ação 
atingiu ou não os objeti-
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ser o responsável porque 
a máquina mudou ao 
longo do tempo. 
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talvez poder-se-ia responsabilizar o dono da máquina. 
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sas sendo replicadas pela rede social. Logo, percebe-se 
como não se pode exigir das máquinas determinadas 
posturas, como o compromisso ético. Conceitos difusos, 
como verdade e mentira, são inerentes ao jornalismo, 
já que a função dele é, basicamente, trazer informações 
de utilidade pública. Todavia, a máquina não foi criada 
para lidar com aspectos controversos.
O cientista norte-americano John Von Neumann já ex-

plicou que as máquinas necessitam de cálculos para 
realizar as tarefas solicitadas pelos humanos, pois as 
mesmas geralmente dizem respeito a respostas como 
sim e não, ou seja, processos automatizados, nos quais 
não são necessárias habilidades abstratas. Embora te-
nham ocorrido avanços significativos nas máquinas, a 
ampla difusão de notícias falsas no ambiente digital 
mostra que elas ainda não estão preparadas para exer-
cer a ética jornalística. 
Como atestou Von Neumann, o cérebro humano não 

tem a precisão de uma máquina computadora no que 
diz respeito a discernir informações em meio a muitas 
outras, mas ele pode sobressair-se em determinadas ta-
refas. Para o cientista, a deterioração da aritmética foi 
trocada por um aperfeiçoamento da lógica no cérebro 
humano. A lógica, por sua vez, é indispensável para o 
exercício do jornalismo, pois ela ajuda a compreender 
os costumes, que trazem fundamento à ética. Sendo a 
ética dependente de fatores externos, é demasiado im-
provável que uma máquina tenha informações exterio-
res suficientes para tomar uma decisão baseando-se em 
opiniões alheias. Ou ainda mais distante da realidade 
seria pensar que o robô teria condições de interagir com 
os humanos de tal forma que pudesse depreender seus 
comportamentos e tirar uma conclusão lógica disso. 
O desenvolvimento das máquinas e o consequente 

uso nas atividades atualmente desempenhadas por hu-
manos é uma realidade inexorável. Todavia, é preciso 
avaliar as consequências disso para a sociedade e para 

a própria democracia. O fato do Brasil ainda estar muito 
atrasado no debate e na criação de dispositivos regu-
lamentares é preocupante. Essa situação deixa o país 
refém da própria sorte e as consequências são incalcu-
láveis, haja vista o que ocorreu na eleição presidencial 
norte-americana. n
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SMPTE - TECHNICAL PAPER

Deploying Wide Color Gamut 
and High Dynamic Range 
in HD and UHD

T
wenty years ago, Poynton presented a paper 
at IBC 1994 entitled “Wide gamut device-
independent color image interchange.” The CCIR 
709 standard had just been adopted (in 1990), 

and, by 1994, sRGB deployment in desktop computing 
was well under way. That paper anticipated commercial 
interest in exchange for wide-gamut imagery. As it turned 
out, wide gamut was not imminent: We’ve had 20 years 
of very stable color encoding for video in the form of 
BT.709 for HD (augmented recently by BT.1886, which 
finally standardizes gamma), and the 709-derivative sRGB 
that remains ubiquitous in the computer domain. Now, 
however, dramatic changes are under way. Wide color 
gamut (WCG), enabled mainly by RGB LED backlights for 
liquid crystal display (LCD) displays, has already seen 
initial deployment in consumer television. High dynamic 
range (HDR) cameras are commercially available; and 
HDR displays, mainly enabled by spatially modulated LED 
backlights, are on the verge of commercialization. Many 
industry experts agree that consumers will experience 
WCG and HDR as more significant than increasing spatial 
resolution from HD (“2K”) to “4K.” This paper revisits 
the topic of the 1994 paper, but now with some urgency, 
to address the question: How should wide color gamut 
and high dynamic range video imagery be encoded? The 
main conclusion is that the Y’CBCR technique and its 
variants are perfectly adequate for moderate dynamic 
range, but yield less than optimum performance when 
combined with HDR.

New encoding techniques are needed. We conclude that:
n  A new high dynamic range opto-electronic conversion 

function (HDR OECF) (perceptual quantizer) should re-
place the conventional gamma function to enable HDR.

n  HDR should be encoded with at least 10 bits per 
component, to suppress “banding.” 10 bits Y”CBCR 

4:2:0 is at this moment the accepted standard 
for encoding HDR, and Philips will support the 
developments deriving from that choice.

n  Going to 12 bits Y”CBCR 4:2:0 will bring too little 
perceived improvement on natural content; further 
improvement must come from other changes.

n  CBCR (chroma) subsampling performs worse in 
combination with the HDR OECF; we propose encoding 
and decoding constant luminance, with modified u’v’ 
chromaticity components instead of CBCR.

n  Therefore, for the future, we propose going to 10 bits 
Y”u”v” 4:2:0.

INTRODUCTION
For 20 years HD material has been mastered to a fixed 

set of display primaries, those standardized in ITU-R 
Rec. BT.709, which are best described as having mod-
erate color gamut. The BT.709 primaries were chosen 
in 1990 to closely approximate the CRT phosphors that 
had been in use since about 1965. Liquid crystal dis-
plays (LCD) commercialized since 1990 have been de-
signed to have primaries comparable to those of BT.709, 
partly because virtually all of the available content was 
mastered to those primaries, and partly because BT.709 
primaries were easily achieved by cold cathode fluores-
cent lamp (CCFL) and white light-emitting diode (LED)  
backlight units (BLUs). Now, though, BLUs incorporating 
red, green, and blue LEDs are economical.
Each of the red, green, and blue LED types has a rath-

er narrow spectral spread (between about 25 nm and  
35 nm); the narrow spectral coverage leads to the possi-
bility of wide color gamut (WCG), wider than BT.709. An-
other opportunity is backlights based on Quantum Dot 
technology, from 3M, and Sony’s TriLuminos backlights. 
Typical RGB LED BLU technology enables display gamut 
approximately matching the P3 gamut of the digital cine- 

by Charles Poynton, Jeroen Stessen, and Rutger Nijland

O artigo apresentado nesta edição aborda uma importante questão: Como a ampla gama de cores e as 
imagens de vídeo de alto alcance dinâmico devem ser codificadas? A principal conclusão a que os autores 
chegam é que a técnica Y’CBCR e as suas variantes são perfeitamente adequadas para uma gama dinâmica 
moderada, mas um menor desempenho quando combinadas com HDR. E, por isso, são necessárias novas 
técnicas de codificação. 
Acompanhe nas próximas páginas, um texto claro e conciso onde os pesquisadores demonstram como che-
garam a essa conclusão e desfrute da experiência única de compartilhar conhecimento fomentado pelo acor-
do entre a SET e o SMPTE, que nos permite traze-lhe a melhor da informação do mundo broadcast. Boa Leitura!
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ma initiative (DCI). The possibility arises for studios to 
deliver movie-class color gamut to consumers; movies 
would benefit, and so would sports and live events.
Consumers seem to like colorful pictures. Consumer 

electronics (CE) manufacturers have found that televi-
sion sets producing colorful pictures are more profitable 
than those delivering pictures that are less colorful. To-
day, however, there is no WCG program material availa-
ble. So, consumer manufacturers have built signal-pro-
cessing circuitry to expand the color range of BT.709 
material. The colors that are displayed are not faithful 
to the original. One goal of our work is to allow content 
creation with wide gamut and to encode and decode in 
a way that makes it possible to display authentic wide 
gamut color to consumers.
The second development is high dynamic range (HDR)2. 

Conventional high definition (HD) video is approved at 
a contrast ratio of about 1000:1; diffuse white is por-
trayed at about 100 nit; and the blackest black is about 
0.1 nit. (We use nit as an abbreviation of candela per 
meter squared, cd/m2.) Consumers prefer brighter pic-
tures than those displayed at program creation: today’s 
consumer experiences diffuse white at between 300 and 
500 nit; black level is typically between 0.3 and 2 nit. 
For this contrast range, at consumer quality level, 8-bit 
components coded using a 2.4-power function, as de-
fined in BT.1886, are sufficient. 10-bit components are 
used in the studio, and 10-bit components would deliver 
standard dynamic range (SDR) video with better per-
formance to consumers than today’s 8-bit components.
Much work has been done in HDR acquisition, and 

capture of live action at HDR is now fairly simple using 
several different camera types. On the display side, a 
Canadian company called Brightside developed a par-
ticularly interesting type of display technology3. Such 
HDR display involves an area array backlight comprising 
around 1,000 LED clusters (instead of the more common 
linear array with a few dozen LED clusters); backlights 
are individually controlled, achieving spatial backlight 
modulation. Some CE manufacturers conceptualize the 
scheme starting with fully-on backlights and call the 
scheme “local dimming.” We prefer to say, “local bright-
ening.”
Should active matrix organic light emitting diode  

(AMOLED) displays be commercialized for consumer tel-
evision, we expect at least some of them also to be able 
deliver HDR-class imagery. Our goal is to take WCG/HDR 
material at the approval stage of production (prior to 
mastering), and encode into signals that can be presen- 
ted to a conventional H.264/265 compressor. After de-
compression at the consumers’ premises, we decode for 
WCG/ HDR display. We seek unlimited color gamut, but 
we expect HDR displays to have gamut approximating 
that of the Digital Cinema Initiatives (DCI) P3 standard. 
Luminance of the portrayal of diffuse white need not 

be higher than about 500 nit, but we seek to portray 
specular highlights and directly light sources using lu-
minance levels perhaps ten times higher than diffuse 
white, a capability unavailable in today’s systems. We 
also seek to enable HDR displays to present black dark-
er than today’s 0.3 nit or so.

CONCEPTS
We will speak of an encoding standard. Historically, 

we would have said transmission standard, but that 
term fails to encompass modern distribution technol-
ogies. Decoding is as close as possible to the inverse 
of encoding; however, encoding is somewhat lossy, so 
encoding is not perfectly inverted. We are not encoding 
the scene; we encode the material that is presented for 
approval at the final stage of postproduction. By encod-
ing and decoding, we refer to representing tone (gray-
scale) and color. (The terms encoding and decoding are 
ambiguous because these terms are also used to refer 
to motion-compensated transform-based compression 
systems such as H.264/265.) Here, wide gamut and HDR 
image data is encoded into three components that are 
presented to such a compressor. After distribution, and 
decompression, the three color components are decod-
ed prior to display4.
When R’G’B’ signals are conveyed (or decoded from 

Y”CBCR), they are conveyed in display-referred form: the 
decoded XYZ components represent the colors intended 
to be displayed. Cathode ray tube (CRT) displays his-
torically had physical primaries matching the reference 
primaries defined in the encoding color space, and they 
also had an intrinsic electro-optical conversion function 
(EOCF) matching the encoding standard.
In professional imaging, and especially entertainment 

imaging, encoding typically has only an indirect con-
nection to the scene and the camera. In computer ani-
mation, or other synthetically generated content, there 
is no physical scene and no physical camera at all! In 
the general case, what is important to content creators 
is that the image displayed to the consumer is a rea-
sonable approximation of the image as displayed on an 
approval display (e.g., studio reference display) at the 
end of the production and post-production chain. 
Upstream of approval, there may be science, but what 

really matters is art and craft. Downstream of approval, 
ideally there is just science.
Today’s world offers a wide diversity of display de-

vices; these display devices have a diversity of tone 
and color characteristics. We expect a transform to take 
place at the viewing device to adapt transmission en-
coding to the native device. (For example, in today’s 
LCDs, the LCD driver circuitry incorporates compensa-
tion of the native LCD S-shaped EOCF function.) Today’s 
BT.1886 is not capable of HDR; in order to accommodate 
HDR content in the transmission chain, we’ll need an 
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HDR-capable quantizer. A perceptual quantizer has been 
proposed by Miller5.
The diversity of display devices comes with a diver-

sity of physical display primaries. Signal processing to 
accomplish a color transform from the encoding (“trans-
mission” or “interchange”) primaries to the display 
device is expected to be implemented at the viewing 
device. Many television engineers are familiar with col-
orimetric transforms implemented as 3 x 3 “linear-light” 
matrix processing to transform from one primary set to 
another. These transforms are perfectly suitable when 
the source color space is completely contained within 
the destination space, as is the case in transforming 
BT.709 to wide-gamut primaries such as those of DCI P3 
or BT.2020. However, a nontrivial colorimetric transform 
never fills the destination color space; CE manufacturers 
typically implement a non-colorimetric transform that 
stretches colors into the destination gamut in order to 
make the picture more colorful. When transforming to 
a destination space that has a smaller gamut than the 
source, a colorimetric transform is bound to clip some 
colors. We expect that colorimetric transforms will not 
suffice; we hope that some standards concerning gamut 
mapping can be established.
Historical video systems have used pure power func-

tions at the display. (Y”CBCR) interchange signals are 
converted to (R’, G, B’) image signals, and each of the 
(R’, G, B’) image signals is raised to approximately the 
2.4-power to yield the display tristimulus (R,G,B). The 
scheme is better than using code values proportional 
to light intensity (“linear-light”); however, power-func-
tion coding places many more digital codes in the light 
tones than are needed, and not enough codes in the 
deep blacks. The way to optimize the coding for visual 
perception is to determine how many “just noticeable 
difference” (JND) steps are perceived by human vision 
and to quantize accordingly. The late Peter Barten, of 
Philips, completed a very detailed study of this issue6,7. 
We use Barten’s work to establish perceptual quantiza-

tion for an opto-electronic conversion function (OECF), 
and we will confirm that we need 10 to 12 bits coding 
for HDR. But having given enough bits, other problems 
come up that cannot be cured with more bits.

Conventional video systems form a “luma” component 
representative of the achromatic content of the image 
and two components carrying the “chroma”: (Y”CBCR). 
The chroma components are subsampled, that is, spa-
tially lowpass filtered and downsampled, typically in the 
4:2:0 scheme where chroma resolution is reduced by a 
factor of 2:1 in both the horizontal and vertical domains. 
These calculations are done in the gamma-corrected do-
main (non-constant luminance); so, the calculations are 
affected by the choice of (R’,G’,B’) coding (gamma). The 
scheme works well for moderate (R’,G’,B’) nonlinearity 
such as the 2.4-power function of BT.1886 for HD. How-
ever, we have found that serious chroma subsampling 
artifacts result when the same calculation is performed 
on (R’,G’,B’) signals having an HDR OECF.
We propose to convey color using true color science 

chromaticity coordinates (u′v′) instead of (CBCR). We 
have found that (u′v′) can be subsampled 4:2:0 with-
out visible impairment. The system we propose has true 
constant luminance, owing to the fact that one compo-
nent contains all of the International Commission on 
Illumination (CIE) luminance.
The suggestion of using (u′v′) components for color 

digital image data dates back many decades8 prior to 
the invention of DCT-based compression. Use of log lu-
minance accompanied by (u′v′) components has been 
proposed in recent times, for example by Larson9;  
however, such proposals do not include subsampling of 
the color components.

EOCF ANALYSIS
We use the following analytical function to approxi-

mate Barten’s function, where L is absolute luminance 
[nit] and V is video signal code value (from 0 to 1000):

decode form:                                                  (1) 

 is video signal code value (from 

decode form:                                                  (

 

decode form:       (2)

We found these parameters: Lnom = 10000 nit, Vnom = 2305.9,  
m = 4.3365, = 2.0676.
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The encoder form can be interpreted as a Lightness for-
mula; it predicts number of quantization steps required 
for a certain luminance range. For luminance range from 
0 to 100 nit, it predicts V = 1176 steps (comparable to 
the 10 bits used in HD studio video). It predicts 1728 
steps for 1000 nits, and 2306 steps for 10000 nits (i.e., 
11.2 bits). This is a worst-case analysis, assuming per-
fect luminance adaptation and (noise-free) content that 
best reveals “banding” artifacts. It is still possible to 
adequately encode HDR video using only 10 bits.
Video engineers have historically been concerned 

with gamma at the display. Gamma is the numerical 
value of a presumed power function that maps the 
video signal (conceptually from 0 to 1) to light—rel-
ative luminance (Y), or tristimulus (R,G,B). This is an 
electro-optical conversion function (EOCF). In the lim-
ited dynamic range of historical video, a gamma func-
tion imposed a fair degree of perceptual uniformity. 
In HDR, we need perceptual uniformity over a much 
wider range; we need a new perceptual quantizer (an 
HDR OECF).
It is commonly believed that the camera’s opto-elec-

tronic conversion function (OECF) should be the inverse 
of the display function; but that is not the case, mainly 
because of the necessity to impose picture rendering10. 
The camera does not play directly in our story — we 
are not concerned with any actual OECF. However, we 
are concerned with the inverse of the EOCF, which we 
should denote EOCF–1. Figure 1 shows the flow.
Several inverse EOCF–1 functions are shown in  

Fig. 2. The horizontal axis is absolute luminance (L) 
on a log scale from 10-3 to 10+4 nit. The vertical axis 
is the digital video signal (V) on a log scale from 1 to 
1000 (10 bits).

n The dashed blue line represents a linear-light function 
(i.e., L  V), here from 0.1 to 100 nit. Linear-light cod-
ing is impractical for image interchange10.

n The dashed-dotted magenta line represents video de-
coding according to the BT.1886 standard; here, ref-
erence white is 100 nit. The line has a constant slope 
of 1/2.4

10.
n The solid magenta line represents a typical consu- 

mer television receiver EOCF from 0 to 500 nit. This 
line represents typical consumer TV receiver behav-
ior; the line has a constant slope of 1/2.2, which is 
suitable for reference white luminance considerably 
higher than 100 nit and surround condition brighter 
than approval condition.

n The solid red line represents an HDR function from 0 
to 5000 nit, proposed by Philips, inspired by Barten’s 
contrast sensitivity function (CSF), and similar to that 
proposed by Miller.5 The dark part of this line has a 
slope of 1/2.4. The brighter part of the line is a log-
arithmic function. The logarithmic property allows an 
efficient expansion of the dynamic range to very high 
luminance, more so than any realistic power function. 

To better appreciate the nonlinearity of various EOCFs, 
we can plot them on a linear scale Fig. 3.

n SDR TV uses a gamma function based on CRT 
(BT.1886); not very linear (Y’).

n HDR TV uses a gamma-log function based on Barten’s 
CSF; very nonlinear (Y”).

A linear-light luminance signal is written as Y; in the 
gamma domain, the signal is called luma and written as 
Y′. We need a new notation for the corresponding quan-

Figure 2 Various EOCFs – log-log scale
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tities in the HDR perceptually quantized domain. We will 
write Y” and (R″,G″,B″).
We can evaluate the visibility of quantization of the V 

signal for various functions. We plot Δf/L against L, on 
log-log axes, for various functions f. The graph is pre-
sented in Fig. 4. 
We have added, to the four curves in Fig. 4, a dashed 

red line that graphs the reciprocal of Barten’s CSF; it rep-
resents the just noticeable quantization step across the 
luminance range. Anything above the red dashed line is 
liable to be visible as a false contour. The linear-light 
signal is quantized far too coarsely at the dark end and 
far too finely at the bright end.

The Barten CSF line shows that the dynamic range can 
be extended indefinitely at a ratio of 1.004 per step, 
analogous to the Weber- Fechner “law.”

USE OF THE OECF
The OECF is applied by the transmitter. It can be used 

in two different ways, as seen in Fig. 5.
The top part of Fig. 5 illustrates the “non constant lu-

minance” way of generating (Y’CBCR) signals. The OECF 
is applied to each of the (R,G,B) components before 
mixing the signals into Y’ = luma. This has been the 
method used in all color TV standards since NTSC (Na-
tional Television Systems Committee).

Figure 4 Quantization visibility

Figure 3 Various EOCFs – lin-lin scale
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The bottom part of Fig. 5 illustrates the “constant lu-
minance” way of generating Y = luminance, and then 
converting that to a Y’ signal by means of a single OECF.
The two Y’ signals are generally not the same, except 

for black and white pixels (R=G=B). We shall see that 
there are important differences for the quality of color 
signals.

CIE CHROMATICITY AND UNIFORM 
CHROMACITY SCALE (UCS)
It is standard for (CB,CR) signals to have the same 

bit depth and precision as the associated Y′ signal. (Y′, 
CB,CR) are always defined for a certain color gamut, like 
BT.709 (a.k.a. sRGB). If we want to increase the color 
gamut then we can use some of the “illegal” codes to 
represent colors outside the standard RGB cube. Alter-
natively, we can choose more colorful (“saturated”) color 
primaries, as is done in BT.2020. To maintain precision 
for a larger color space, the range of (Y′,CB,CR) values 
in BT.2020 should be increased: both HDR and WCG 
should use chroma signals having about one additional 
bit in order to maintain today’s color precision.
Requirements for color signals can be relaxed by choos-

ing a more perceptually uniform color space, that is, one 
with fewer code combinations that are used more effi-
ciently. Instead of chroma signals we can choose chro-
maticity signals. On top of that, the latter are independ-
ent of dynamic range, which will save even more codes.
Many image coding and video engineers are familiar 

with CIE (x,y) chromaticity coordinates, formed from 
a projective transformation of CIE (X,Y,Z). In 1976, 
the CIE defined11 a uniform chromaticity scale (UCS) 
in which the coordinates are much more perceptually 
uniform Fig. 6.

The (u′,v′) coordinates are formed from a projective 
transformation of either (X,Y,Z) or (x,y):

   (3)

The inverses of the (u′,v′) system are not often found 
in the literature; we state them here:

                         (4)

To recover the other two tristimulus linear-light (X,Z) 
components, the inverses are these:

                  (5)

From (X,Y,Z) it is an easy step—a 3 x 3 matrix—to 
form any (R,G,B) values for a display. These are projec-
tive transforms, so (u′,v′) is a chromaticity space having 
coordinates that are invar ant with scaling of (X,Y,Z). In 
our view, this scaling invariance is a critical property of 
an image code for HDR image data. The (a*,b*) coordi-
nates of the CIE LAB system, the (CB,CR) components of 
video, and the (DZ,DX) components that have been pro-
posed for HDR, all do not have this property: the chro-
ma components in the latter systems do not have chro-
maticity diagrams, and the chroma components vary as 
(R,G,B) or (X,Y,Z) are scaled. Also, (DZ,DX) do not have 
constant values along the grayscale (depending on the 
chosen white point).
Figure 7 illustrates the relation between the available 

color space in (u′,v′) coordinates versus some of the 
traditional RGB color spaces.
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Sizes from small to large:
n BT.709 color gamut & space
n DCI P3 color gamut
n BT.2020 color space
n Pointer set of surface colors
n Entire human color vision (the “horseshoe”)
n UCS 1976 (u′,v′) color space (the dotted square)

The (u′,v′) color space covers more than all humanly 
visible colors, so it is forever large enough. The same 
can be said for the (X,Y,Z) and Academy Color Encoding 
System (ACES) (R,G,B) color spaces, but they too have 
some problems for HDR.
Figure 8 illustrates the large XYZ and ACES triangles 

drawn in Fig. 7.
Even in the XYZ and ACES color spaces the red, or-

ange, yellow, and yellow-green colors touch one edge of 
the color space (Z=0, B=0, respectively). We will show 
this to be significant when we construct chroma signals 
from (X’,Y’,Z’) or (R’,G’,B’) (without using constant lu-
minance).

CHROMA VERSUS CHROMATICITY
Figure 9 illustrates the difference between chroma and 

chromaticity signals.
The left images are in a (Y’,CB,CR) 3D color space; the 

right images are in (Y,x,y).
The top shows a 3D side view of the space; the bottom 

shows a 2D top view.
A typical color gamut is represented by the 12 edges 

of an (R,G,B) cube.
In the (Y’,CB,CR) color space, the cube remains a cube, 

but it is standing on its black tip.
In the nonlinear (Y,x,y) color space, the cube is totally 

distorted, though you may still recognize it.

The top views (at the bottom) illustrate the difference 
between a chroma plane and a chromaticity plane. 
The chroma plane shows the familiar hexagon shape 
known from the vectorscope. The chromaticity plane, 
here it is (x,y), shows the familiar triangle from color 
gamut comparisons. Here, (u’,v’), not shown, is just a 
different perspective projection from (x,y).
In the chroma plane we see that all of hue, satura-

tion, and brightness are encoded. Specifically, if we 
move from the center to one of the primary R,G,B 
colors, then we see that the brightness increases.
This implies that (CB,CR) have the same dynamic range 

as Y’ or Y”. We have found that to avoid visibility of 
quantization artifacts in the most critical circumstances 
(CB,CR) need 12 bits or more for HDR. Y” would need 
almost 12 bits. With practical content there is little per-
ceived difference between 10 or 12 bits.
In the chromaticity plane, we see that only hue and 

saturation are encoded and (u’,v’) have no dynamic 
range at all, and no correlation with luminance. The 
brightness dimension (Y or Y’ or Y”) is perpendicular 
to this plane. We have found that (u’,v’) need only 9 
bits each, and that this does not increase for a higher 
dynamic range. It depends on the error metric that one 
uses; consider that CIEDE2000 was not designed for 
WCG or HDR. It is practical to use 2x 10 bits.
Luminance is transmitted at the full spatial resolu-

tion, as a Y” signal through a high-bandwidth HDR 
channel. The Y” signal carries full dynamic range but 
no color; it needs 10 bits (practical for TV) to 12 bits 
(perfect).
The chromaticity signals (u′,v′) are transmitted over 

two downsampled channels (preferably 4:2:0). With 
modern digital signal processing hardware the com-
plexity of the conversion is almost trivial. Here, (u′,v′) 

Figure 6 UCS 1976 Chromaticity plane Figure 7 Color spaces



carry the entire theoretical color gamut (no limitations) 
but no dynamic range; each needs 9 to 10 bits.
The only question that remains is how (u′,v′) should 

be sub-sampled to a lower spatial resolution and back, 
while not introducing significant perceived errors of 
color or brightness on the display. This is not trivial. 

The magnitude of the (u′,v′) signals is totally independ-
ent of the luminance of colors. If we try to mix dark and 
bright colors in the (u′,v′) domain then we will see an 
unjustifiable dominance of the dark colors. Only if we 
mix colors in the linear-light domain do we get the same 
resulting color as when colors are mixed in our eyes.
The same problem exists for the (CB,CR) signals: due 

to the HDR OECF applied to (R,G,B) the magnitude of 
(CB,CR) for dark colors is much larger than it should be. 
If we try to mix dark and bright colors in the (CB,CR) do-
main then again we’ll see an unjustifiable dominance of 
the dark colors. For an HDR OECF (almost a logarithmic 
function) this effect is much worse than for an SDR OECF 
(gamma function). This is illustrated in the next section.

COLOR CROSSTALK
Figure 10 shows some examples of color mixing going 

wrong on high-frequency (on-off ) textures. The left half 
of each picture is an original; the right half is after con-
version to 4:2:0 and back. The images make it evident 
why HDR proposals based upon (CB,CR) or (DZ,DX) fail: 
the darker of the two colors becomes too dominant.
The proper solution is to do the color mixing, espe-

cially the lowpass filters for color down-sampling, in 
the linear-light (R,G,B) or (X,Y,Z) domain. This fixes the 
problem, but we maintain the advantages of (u′,v′).
Figure 11 illustrates the difference in color crosstalk 

between (Y”,CB,CR) and (Y”,u’,v’) (zoom in if necessary). 
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Figure 8 Color spaces including XYZ and ACES
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At the left is (Y”,CB,CR) 4:2:0 processed in HDR BT.709, 
in the middle is (Y”,CB,CR) 4:2:0 processed in the larger 
HDR BT.2020 space, and at the right is (Y”,u’,v’) 4:2:0, 
HDR too. The background is not black but a dark blue. 
As a consequence, we see at the bottom that with 
(Y”,CB,CR) all thin bright lines are polluted by the tint 
of the dark blue background. Also, some contrast is lost 
due to the familiar “constant luminance error,” which is 
worse for HDR than for SDR.
At the top we see that for (Y”,CB,CR), the letters are 

less sharp than those on the right. This is because these 
colors are carried mainly by the lower bandwidth (CB,CR) 

signals. On the other hand, the (Y”,u’,v’) solution can 
decode almost 4:4:4 quality, because the sharpness is 
defined mostly by the higher bandwidth Y” signal. This 
is also due to an optimum order of operations, i.e., an 
asymmetrical block diagram.

COLOR NOISE
Another strange effect happens if we convert saturated 

colors to (Y”,CB,CR) 4:2:0 and back to (R,G,B). If there is 
some color noise on the input signals then this noise is 
amplified significantly, but only for colors that approach 
100% saturation relative to an RGB color space.
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Figure 10 Color crosstalk examples
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Figure 10 Color crosstalk examples

This is caused by the way that (Y”,CB,CR) values are 
calculated by means of three OECFs, starting with:

Y” = 0.2627 · OECF(R) + 0.6780 · OECF(G) + 0.0593 · OECF(B)6

It is made worse by the HDR-type OECF. It is assumed 
that the transmitter OECF is the inverse of the receiver 
EOCF, so any noise reducing effects of color grading are 

not included in this reasoning. Figure 12 shows an ex-
ample of what happens (zoom in if necessary).
Top left: an original input image in BT.709 color gamut, 

with a bit of colored noise. In the left half of the image, 
the color saturation is reduced from top to bottom. In 
the right half of the image, the color saturation is 100%, 
and the brightness is reduced from top to bottom.
Top right: the same picture passed through (Y”,CB,CR) 

4:2:0 with an HDR OECF-EOCF, and 
processed in BT.709 color space. The 
noise is clearly more visible (zoom in 
if necessary).
Bottom right: the same picture has 

been passed through (Y”,CB,CR) 4:2:0 
with an HDR OECF-EOCF, but first it 
was converted to BT.2020 color space 
(standard for UHD) on the channel. In 
this color space, the numerical value of 
the color saturation is lower.
The noise is not amplified as much. 

Bottom left: the same picture passed 
through (Y”,u’,v’) 4:2:0 with an HDR 
OECF-EOCF, but now with the signals 
converted to (u’,v’) with “constant lu-
minance.” In this color space the nu-
merical value of the color saturation is 
irrelevant. Now the noise is not ampli-
fied at all.
For the saturation value we use the 

definition of S from the (H,S,V) color 
space: S = 1.0 – MIN(R,G,B) / MAX-
(R,G,B). S = 1.0 if at least one of R,G,B 
is 0. This depends very much on the 
chosen RGB color space: the same 
perceived color has a lower saturation 
value in a larger color space. Likewise, 
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Figure 11 Another color crosstalk example

Figure 12 Color noise



MIN(R,G,B) is closer to 0 in a smaller RGB color space.
The explanation for the noise amplification has to do 

with the high steepness of the HDR OECF(x) for x close 
to 0, together with the fact that the OECF is applied to 
R,G,B separately Fig. 13.
The HDR OECF is very steep at the bottom, illustrated 

for the first 100 nits in Fig. 14.
Low values for (R,G,B) occur not only for black, but 

also for 100% saturated colors. Any noise on the near-ze-
ro signals is amplified before the signal contributes to 
the Y” signal. The contribution to the (CB,CR) channels 
that might compensate for the noise in the receiver is 
attenuated by the 4:2:0 filtering. This explains why the 
noise won’t go away after decoding.
If we first convert the (R,G,B) signals to a larger color 

space, e.g., BT.709 colors in a BT.2020 color space, then 

MIN(R,G,B) is no longer almost 0, and 
the steepness of the OECF in the path 
is much lower.
If we convert from (R,G,B) to (Y”,u’,v’), 

then the OECF is applied only once to 
the Y path. Y is 0 only for black, but in 
that case, the receiver EOCF is very flat, 
and that will attenuate any noise.
So, can we avoid this noise problem 

of (Y”,CB,CR) when we use the larger 
BT.2020 color space where the satura-
tion value is lower?
NO, not if we want to pass colors from 

the also larger DCI P3 color gamut. P3 
red lies on the B=0 edge of the BT.2020 
color space, so for saturated red, the 

noise on the B channel will still be amplified.
The same is true for the ACES color space and even 

the (X,Y,Z) color space. A (Y”,DZ,DX) signal would be just 
as problematic: For DCI P3 red, the Z value becomes 0, 
and the noise on the Z channel will be amplified. The 
anti-noise on a DZ channel would be attenuated by the 
4:2:0 filtering, and the noise on Y” remains. A (Y”,u’,v’) 
color space with constant luminance and no arbitrary 
edges close to actual colors does not have this problem.

U”,V” INSTEAD OF U’,V’
In practice, we will transmit (u″,v″) instead of (u′,v′). 

Below a certain luminance (approx. 5 nit) the (u′,v′) sig-
nals are attenuated towards gray in proportion to Y″ by 
the transmitter, and amplified back by the receiver. This 
sends less dark color noise to the MPEG codec and has 
an insignificant effect on the perceived accuracy of dark 
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Figure 14 OECF steepness

Figure 13 OECF in the Y” calculation



colors. Said in another way: in this region, (u″,v″) scale 
down with brightness just like 12-bit (CB,CR) signals do, 
so the accuracy is never worse.

BLOCK DIAGRAM
Encoding and decoding of (Y″,u″,v″) can be implemen- 

ted in many variations; Fig. 15 shows one possibility.
Fig. 13. OECF in the Y” calculation.
The block diagram shows the important parts of the 

proposed (Y″,u″,v″) encoder and decoder. The trans-
mitter on the left side does linear-light processing. The 
receiver on the right side does the processing first in 
chromaticity space and then in the gamma domain. 
The asymmetry is deliberate. Some advantages accrue 
to postponing the multiplication to restore (X,Y,Z); we 
perform this multiplication with Y’ in the display space. 
If the display EOCF closely resembles a power function, 
the result is comparable to multiplying in linear-light 
space. If the display EOCF does not resemble a power 
function, another conversion function is required.
The Y path is one-dimensional and the part in the 

receiver can be implemented by a 1D lookup table or 
a linear interpolator. This could include tone mapping 
between various dynamic ranges. (NB: a good imple-
mentation of tone mapping requires more than just a 
Y signal.)
The (u’,v’) path is two-dimensional and the part in the 

receiver can be implemented by a 2D lookup table or 
a bi-linear interpolator. This should include color space 
conversion (from X,Y,Z to R,G,B primaries) and gamut 
mapping (from a larger color gamut to a color gamut as 

it is limited by the display). The data that defines the 2D 
mapping function could be defined by the transmitter 
and sent as metadata, not to be left to the discretion of 
the TV set-maker.
At the bottom the (u’,v’) signals are first up-sampled 

to full-resolution, with short and cheap filters. A higher 
quality variant exists, but the extra cost of that may not 
outweigh the benefits.
Next, the two (u’,v’) chromaticity signals are convert-

ed to three new (X/Y, Y/Y, Z/Y) chromaticity signals by 
applying only a part of the textbook formulas. These 
signals do not require many bits yet, about 12 to 14 
bits each. Then we can apply the usual color space con-
version and gamut mapping to these signals and come 
out with (R/Y, G/Y, B/Y) chromaticity signals. They have 
full resolution, but not full bandwidth. If desired, an 
EOCF_display-1 (= OECF) can be applied to (R/Y, G/Y, 
B/Y), but only if its shape is an exact power law (like for 
example a square root).
The (u’,v’) path is two-dimensional and these three 

operations can be implemented in a 2D LUT or bi-linear 
interpolator, e.g., with 10 bits inputs and 3 x 14 bits out-
puts. This should include color space conversion (from 
X,Y,Z to R,G,B primaries) and gamut mapping (from 
a larger color gamut to a color gamut as it is limited 
by the display). The data that defines the 2D mapping 
function for some standard (BT.709) display could be 
defined by the transmitter and sent as metadata, not to 
be left to the discretion of the TV set-maker.
Last, we multiply (R/Y, G/Y, B/Y) with the full-reso-

lution Y signal and we get (R,G,B). Or, if all 4 signals 
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Figure 15 Block diagram of encoding and decoding



have been converted to the gamma domain, the multi-
plication (R’/Y’, G’/Y’, B’/Y’) * Y’ can be implemented 
in the cheaper gamma domain (maximum 14 bits in-
stead of minimum 24 bits). The output signals (R,G,B) 
or (R’,G’,B’) can go to the display via the usual back-
end processing and optional tone mapping to a different 
dynamic range.
The asymmetry between transmitter and receiver is 

deliberate. Some advantages accrue to postponing the 
multiplication to restore (X,Y,Z) or (R,G,B):
n  The chromaticity signals at the bottom have no dy-

namic range, and they use fewer bits.
n  The bottom part needs only a 2D lookup function, not 

the much more expensive 3D.
n  The multiplication of luminance x chromaticity re-

stores a lot of sharpness, this is a true constant lu-
minance solution.

n  We can perform the final multiplication with Y’ in 
the cheaper gamma domain, meaning that we’ll never 
need to process true linear-light signals (≥ 24 bits) in 
the receiver.

CONCLUSION
We conclude that (Y″,CB,CR) or (Y″,DZ,DX) is not opti-

mum for HDR. (Y″,u″,v″) is suitable. Compared to other 

schemes that have been proposed, a (Y″,u″,v″) 4:2:0 
transmission signal for HDR promises a lower bit-rate, 
better color reproduction at high spatial frequencies, 
less noise at 100% color saturation, and full coverage of 
the entire humanly visible color gamut. n
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h.264 com o encoder/decoder embutido

Leve, portátil e com 5 anos de 
garantia de fábrica!

 “Clean Switch” entre fontes 
assíncronas

Entre em contato com a Video Systems e saiba mais sobre a linha NXT:

V O C Ê  S A B I A ?

Dual Path: duplica a quantidade de  
sinais transmitido em banda base

Gyro-Stabilized Systems
GSS

SÃO PAULO (11) 3835-9777  |  RIO DE JANEIRO (21) 3217-5300  |  NATAL (84) 3222-5731  |  contato@videosystems.com.br 

www.videosystems.com.br

As melhores soluções no mercado de Broadcast, 
Broadband, Telecomunicações e Segurança.

VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PONTA. PROJETOS COMPLETOS, 
TREINAMENOS, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS CRIATIVOS.

A Ensemble Designs tem facilitado a 
cobertura de importantes eventos mundiais! 
Veja como a poderosa linha de Routers NXT 
BrightEye facilitou a transmissão da Globosat 
durante as Olimpíadas:

Utilizamos o NXT-430X nas transmissões dos jogos 
da seleção brasileira de futebol durante as Olimpíadas 
2016. Como o futebol foi uma modalidade esportiva 
cujas competições não �caram concentradas apenas 
no Rio de Janeiro, mas também em diversas outras 
cidades do Brasil, o NXT-430X nos livrou do trabalho de ter de carregar "cases" pesados cheios 
de equipamentos de um aeroporto para outro. Simplesmente colocávamos o leve e pequeno 
router na mochila e assim fazíamos o nosso trabalho percorrendo várias cidades no país.
O fato de possuir entradas e saídas con�guráveis, nos deu a quantidade de portas necessárias 
para comutarmos entre os sinais gerados pela OBS e os sinais provenientes de nossas câmeras 
unilaterais utilizadas na cobertura dos jogos. Seu recurso de gerar sinais de testes com caracteres 
tornava rápida a identi�cação da nossa transmissão dentre as centenas de sinais que chegavam 
ao mesmo tempo no IBC. O NXT-430X foi com certeza uma ferramenta pequena e ao mesmo 
tempo poderosa que garantiu o sucesso da nossa cobertura na RIO 2016.”

FABIO COSTA, COORDENADOR DE OPERAÇÕES

“




