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1. Introducció 
 

 Tots hem vist imatges, potser en alguna pel·lícula o documental, dʼun 
home agafant un rotllo de pel·lícula enorme de cel·luloide, tallant-ne un tros i 
enganxar-lo literalment a una altre rotllo amb cinta adhesiva per a fer el 
muntatge final de la pel·lícula. Doncs bé, actualment lʼedició de vídeo, que 
utilitzen els professionals dels mitjans audiovisuals, com el cinema, està 
totalment digitalitzada, oblidant-se així de la part més manual. Malgrat això, 
lʼessència és la mateixa: agafar trossos de diferents cintes i anar-los col·locant 
linealment per tal dʼaconseguir una seqüència completa. 
 
 A la post-producció és on es du a terme aquest muntatge. Als rodatges de 
pel·lícules, anuncis o qualsevol tipus de metratge en general, es graben 
multitud de cintes (com a mínim una per càmera) i a més a més aquestes 
contenen moltes escenes que no acabaran formant part de la pel·lícula 
definitiva. Quan totes aquestes cintes arriben a post-producció la manera que 
té el muntador de saber on va cada tros és mitjançant lʼEdit Decesion List 
(EDL), que prèviament ha fet el director del metratge. 
 
 LʼEDL va ser creada, a principis dels anys 70, per la transferència de 
dades dʼedició. És la manera més simple de transferir la informació cap als 
sistemes que han de tractar les imatges. Totes les eines professionals actuals 
dʼedició de vídeo tenen els seus propis estàndards, la majoria utilitza xml per a 
guardar la llista dʼedició, en el qual poden inserir tanta informació com els 
calgui, ja que la informació dʼuna EDL és limitada. Tot i així, les eines dʼedició 
continuen important i exportant fitxers dʼEDL, ja que la seva simplicitat les fa 
molt valuoses per a la gent que tracta amb elles: són petits fitxers de text; fàcils 
dʼenviar per la web; hi ha la possibilitat d'obrir-les amb qualsevol processador 
de text; són fàcils dʼentendre, perquè tenen sempre la mateixa estructura; i tot 
unit a que, perquè no dir-ho, el personal que es dedica a la post-producció està 
molt acostumat a aquest format, i el fet dʼinvertir temps en aprendre un nou 
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llenguatge més complex no els és rentable, almenys  a curt termini. 
 
 Les llistes EDL van ser creades abans de lʼaparició de sistemes dʼedició 
no lineal i mai no sʼhan adaptat per a reflexar les millores digitals que ofereixen 
aquests, com lʼús de DVEs, la correcció avançada de color o lʼús de màscares. 
Només alguns formats més nous com AAF o OMF ofereixen les funcionalitats 
adicionals necessàries per a la producció avançada actual.  
 
 Tot i així, i pels motius comentats abans, lʼEDL continua utilitzant-se com 
un sistema comú per a transmetre les decisions dʼedició bàsiques entre 
professionals del sector. 
 
 Tenint en compte tots aquests aspectes, lʼobjectiu del projecte és crear 
una aplicació per a la visualització i manipulació dʼarxius EDL anomenada 
DEDL.  
 
 Per desenvolupar el projecte vaig haver de fer una cerca exhaustiva i vaig 
haver dʼinformar-me sobre què era una EDL a més de tot allò que envolta el 
món de lʼedició, com són els formats de vídeo, per exemple, que també calia 
conèixer bé abans de començar a endinsar-se en el treball. És important saber 
aquests conceptes ja que són una part clau pel progrés de lʼaplicació. 
 

1.1. Formats de Vídeo 
 
 Les EDL, com ja sabem, representen seleccions de vídeos que 
posteriorment seran visualitzats als cinemes o a casa. LʼEDL sʼutilitza 
internacionalment amb aquest propòsit i per això també sʼha dʼadaptar a les 
diferents maneres de visualitzar vídeos que hi ha al voltant del món. Els 
principals formats, i amb els que treballarà el nostre software, són el PAL, el 
NTSC i el format de cinema. 
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 Com podem veure en el mapa de la Figura 1 tots tres formats són 
àmpliament utilitzats a nivell mundial. El format NTSC s'utilitza principalment a 
Amèrica del Nord i Central i alguns països d'Amèrica del Sud, a més, del Japó. 
Pel que fa al sistema PAL, és el més extés al món i domina Europa, part 
d'Amèrica del Sud (països com Brasil o Argentina), la meitat sud d'Àsia, 
Oceania i gran part d'Àfrica. La resta del món, és a dir, el nord d'Àsia (Rússia, 
Mongolia...) i una part del continent africà, juntament amb l'illa de Madagascar i 
França utilitza el sistema SECAM.  
 
 Les diferències entre ells són àmplies. En el nostre cas, només ens afecta 
una única diferència entre formats que és el framerate. Donat que el vídeo és 
una reproducció dʼuna successió dʼimatges o frames, el framerate és la 
velocitat amb la que es reprodueixen aquestes imatges. Aquesta velocitat 
sʼexpressa en Frames Per Segon (fps), és a dir, el número dʼimatges o 
fotogrames que es reprodueixen en un segon. I és gràcies a la velocitat de 
reproducció de fotogrames que el nostre ull capta les imatges continuades i  
que tenim la sensació del moviment al visualitzar un vídeo.  
 
 



 10!

 Si reproduíssim vídeo a una velocitat inferior a 15 frames per segon 
observaríem que el vídeo funciona de manera intermitent. El sistema PAL i 
SECAM funcionen 25 fps, mentre que el NTSC ho fa a 29,97 fps. El format del 
cinema és més lent, amb una velocitat de 24 fps. Aquestes xifres són 
conseqüència de la freqüència de la xarxa elèctrica a la que antigament es 
connectaven els oscil·ladors dels receptors. 
 
 Tot i que el framerate NTSC és de 29,97 frames per segon, el nostre 
software, igual que fan la majoria dels programes, lʼarrodoneix a 30 fps, ja que 
això simplifica enormement el treball dels editors. 
 
 A continuació es mostren unes taules amb més dades sobre el format 
PAL i el NTSC. 
 

!
356789!:;!+989<=>85?=5@7>?!AB8C9=!1,%+;!3BD=E!F:G 
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 Com es pot veure en les Figures 2 i 3, les principals diferències radiquen 
en el nombre de línies que es mostren, 625 pel PAL contra les 525 del NTSC, i 
la freqüència, com ja he explicat amb anterioritat. Com es veu a la figura 3 el 
sistema PAL contempla diverses variants, una de les quals, el PAL-M, segueix 
totes tes especificacions del NTSC.  
 

1.2. El Time Code (TC) 
 
 El Time Code (TC) és la unitat de mesura de les cintes. Per a poder 
seleccionar exactament les imatges que es necessiten, no hi ha prou amb la 
mesura dʼhores, minuts i segons, ja que en una seqüència dʼun segon hi ha 
més dʼuna imatge, com sʼha explicat anteriorment, que formen el moviment del 
vídeo. Concretament, i segons el format de vídeo poden haver 24, 25 o 30 
imatges en un segon de vídeo. Per tant, sʼutilitza el TC per a poder marcar en 
quina hora, minut, segon i frame es troba lʼinstant de vídeo que es vol, amb el 
següent format: “hores:minuts:segons:frames", per exemple, lʼinstant dʼinici 
dʼuna cinta seria “00:00:00:00”. Els dos punts “:” són el separador més habitual, 
però podria ser un altre caràcter el que actués com a separador.  És justament 
en el TC on afecta el framerate del vídeo, ja que els valors permesos a lʼúltim 
camp del TC variaran. En una EDL PAL, no podria existir cap TC que tingués 
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un valor superior a 24 (ja que comença en 00) en la posició dels frames, mentre 
que un valor de 25 o 26 seria totalment normal en una EDL NTSC, ja que 
accepta valors del 00 fins al 29. 
 

1.3. LʼEdit Decision List (EDL) 
 
 Pel que fa a lʼEDL, com ja sʼha explicat, és la manera dʼindicar lʼordre de 
les seqüències dʼimatges a lʼedició de vídeo. És per això que una EDL podria 
ser perfectament així: “La primera seqüència està a la cinta #1 i comença 
justament al minut 1:00, aquesta seqüència dura 70 frames i després ve un tros 
de la cinta #2 que va des de lʼinstant 2ʼ15” fins al 3ʼ15”. Finalment hi ha una 
pantalla negra que dura 2 frames”. 
 
 Realitzar, per exemple, lʼEDL de El Senyor de los Anells, versió extesa, 
segons el que hem explicat, seria una mica pesat, per això la manera més 
habitual de presentar una EDL és amb una llista dʼesdeveniments anomenats 
events, de la següent manera: 
 

Event 1: de lʼinstant 1ʼ00” al 3ʼ20” de la cinta #1 al muntatge final va entre el 
0ʼ00” i el 2ʼ20” 
Event 2: de lʼinstant 2ʼ15” al 3ʼ15” de la cinta #2 al muntatge final va entre el 
2ʼ20” i el 3ʼ20” 

  
 Un aspecte important de lʼEDL és la manca dʼun estàndard que determini 
la seva forma i composició, per això les formes expressades anteriorment són 
valides per a una EDL.  
 Hi ha varies empreses que proposen els seus formats, però cap ha 
aconseguit imposar el seu format com a estàndard. El projecte només requreix 
que l'aplicació funcioni amb els formats CMX. Lʼempresa CMX Editing Systems 
va proposar el primer format d'EDL a principis dels 70. Actualment els formats 
CMX utilitzats són el CMX-3600, CMX-3400 i CMX-340 tots tres molt similars, 
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amb unes petites diferències, que gairebé no afecten al nostre software i que 
analitzarem després, però primer veurem com és una EDL en aquests formats. 
 
!"#$%&'()#&'*)#&+,-#&&.,/01#23&&&.,/01#45'&&6#1,0-23&&6#1,0-45'!

""#!!$""%!!&!!!'!!""(""("#(""!""(""(")(%"!""(""(""(""!""(""("%(%"!

""%!!$""%!!&!!!'!!""(""("%(#*!""(""(")(#*!""(""("%(%"!""(""(")(%"!

$J>CKI>!$"&!L!

!
 Com sʼha comentat abans una EDL està composada per una llista dʼevents. 
Aquests events únicament sʼutilitzen per a facilitar la lectura de lʼEDL, ja que 
numeren cada una de les línies que contenen la informació. La columna Event 
indica el número dʼevent de la línia. En la columna Tape trobem el nom de la 
cinta de la qual volem mostrar el tros de vídeo. Type ens indica el canal del que 
volem agafar, o vídeo o àudio. Hi ha un canal de vídeo i diferents canals d'àudio, 
en el cas del nostre software no tracta lʼàudio, per tant a la columna Type sempre 
tindrem una ”V”. A la majoria de casos a la columna Mode apareixerà una “C”. 
Aquesta columna ens indica si hi ha algún efecte associat a la línia, la “C” ve de 
cut, que vol dir que és un tall sense cap efecte. SourceIN i SourceOUT indiquen 
lʼinstant dʼinici i de final de la cinta, Tape, que es vol mostrar. I finalment 
RecordIN i RecordOUT indiquen la posició que ocupa el tall a la cinta o al 
muntatge final. Tant SouceIN, SourceOUT, RecordIN com RecordOUT han de 
contenir un TC. 

 

 El nom del Tape és un dels punts on no coincideixen els formats. Mentre 
que CMX-3600 i CMX-3400 no tenen cap restricció en quan als caràcters que 
formen el nom d'una cinta i únicament limita la longitud a 8 caràcters; al format 
CMX-340, els noms de les cintes han d'estar compostos de la següent manera: 
entre 1 i 3 dígits numèrics seguits o no d'una lletra "B". Per exemple, els noms de 
Tape "122B", "34" o "3B" si serien correctes en CMX-340, però no els noms "1A" 
o "2332B".   
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 Un altre punt on no coincideixen és als canals dʼÀudio disponibles, aquesta 
diferència no afecta a la nostra aplicació ja que únicament tractarà vídeo, així que 
no entrarem gairé en detall. Mentre que el camp Type de vídeo sempre és "V", en 
el cas de l'àudio existeixen un quants: A, A2, A2/7, AA, AA/7, etc.  Cadascun dels 
CMX accepta un conjunt diferent d'aquests valors per al camp Type. 
 
 Generalment totes les seqüencies de vídeo van a la mateixa velocitat, el 
que anomenem velocitat normal, però també poden anar a càmera lenta o 
accelerada, això es veu reflectit a la velocitat de l'event. La velocitat s'indica 
mitjançant el que anomenem com una línia de tipus M2. Aquestes línies van a 
continuació de la línia sobre la qual es vol indicar que la seva velocitat no és la 
normal i contenen, a més d'altres valors, un percentatge que és el que s'utilitza 
per a calcular la velocitat; així un percentatge del 50% indica que la seqüencia va 
a la meitat de la velocitat normal i un percentatge del 200%, que va al doble. 
Veiem un exemple: 
 
!"#$%&'()#&'*)#&+,-#&.,/01#23&&.,/01#45'&&&6#1,0-23&&&&6#1,0-45'&

""#!$+,-#!!&!!!'!!".()/(%0("/!".()/(%.(#%!""(""()1(")!""(""(0"(#/!

2%!!$+,-#!!0130! !".()/(%0("/!

$J>CKI>!$"&!:!

!
 Les línies M2 veiem que tenen 4 camps, el primer és el mot M2 que 
únicament indica que és una línia de velocitat. El següent és un nom de Tape que 
ha de coincidir amb el nom de Tape de la línia que té justament a sobre seu. 
Seguidament, ens trobem un valor que és el percentatje de la velocitat a la que 
anirà la seqüencia, en aquest exemple veiem que l'event 1 anirà a la meitat de la 
velocitat normal ja que el percentatge és de gairebé el 50%. I l'últim camp indica 
el SourceIN del event. 
 
 Val a dir que la velocitat d'un event també pot ser negativa, el que implica 
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que la seqüencia, a més d'anar a una velocitat diferent, va en sentit contrari, és a 
dir va cap enrera, com si estigués rebobinant.  
 
 La majoria de les transicions dels vídeos són simples, termina una imatge 
i comença una altre, però de vegades aquestes transaccions són una mica més 
complexes; per exemple, la cara del protagonista d'una pel·lícula difuminant-se 
poc a poc sobre un altre fons o una transició on una imatge es va movent cap a 
la dreta mentre una nova apareix per l'esquerra. Aquestes transicions 
s'indiquen a l'EDL afegint una segona línia a un event, de manera que cada 
línia indica cada una de les dues imatges que es solapen. Veiem un exemple 
per a entendre-ho millor: 
 
!"#$%&'()#&'*)#&+,-#&&.,/01#23&&.,/01#45'&&6#1,0-23&&&6#1,0-45'!

""#!!$""%!!&!!'!!!""(""("#(""!""(""(")(%"!""(""(""(""!""(""("%(%"!

""#!$""/!!&!!4!#"!""(""("%(#*!""(""(")("*!""(""("%(#"!""(""(")(#"!

$J>CKI>!$"&!H!

!
 Com veiem l'exemple anterior l'event 001 està compost per dues línies, 
això ja és un indicador inequívoc que hi ha una transició. El segon indicador és 
la "D" del camp Type. Les primeres línies dels events sempre han de contenir 
una C com a type, mentre que les segones no poden contenir la "C" sinó que 
contenen una altra combinació de caràcters que indiquen el tipus de transició. 
Les més habituals són: "D" (dissolve) i "W001" (wipe). Per últim veiem que a la 
segona línia, abans del SourceIN, trobem un número. Aquest número 
correspon al nombre de frames on estan solapades les dues imatges. En el cas 
de l'exemple és 10, ja que la primera línia acaba a l'instant 00:00:02:20 i la 
segona comença 10 frames abans que aquesta acabi, cocretament al instant 
00:00:02:10. 
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1.4. Motivació: per què aquest programa? 
 
 Aquesta aplicació ha estat demanada des de lʼempresa INFINIA on he 
treballat durant un any com a becari amb un conveni Universitat-empresa. Tot i 
que ja existeix software per a la visualització i manipulació de les EDL, el que hi 
ha al mercat o bé no sʼadapta al workflow de la empresa o bé no té les 
característiques desitjades. És per això que INFINIA volia desenvolupar un 
software adient pel seu treball diari.  
 
 Amb el meu projecte podien aconseguir una eina més barata que 
sʼadaptés millor a les necessitats dels clients de lʼempresa a lʼhora de fer el 
muntatge de les seves pel·lícules o vídeos. A més una altra raó per fer aquest 
projecte, és a dir la DEDL, és que la majoria dʼaplicacions, que fan tasques 
similars, estan integrades en paquets de software dʼedició de vídeo 
professional i aquests paquets valen centenars de milers dʼeuros. Bàsicament 
és pel seu cost tant elevat el que no els fa aptes per a ser utilitzats en 
determinats contextos.  
 

1.5. Lʼaplicació DEDL en el workflow de 
lʼempresa 
 
 INFINIA és una empresa que es dedica a la post-producció de vídeo, 
sobretot està enfocada a la publicitat, encara que de vegades també treballen 
pel cinema o la televisió. La post-producció és el procés que es desenvolupa 
entre la gravació i el resultat final dʼun vídeo, ja sigui dʼuna duració dʼun minut o 
de dues hores, com és habitual a les pel·lícules. Durant aquest procés, es 
poden dur a terme varies varies accions com poden ser la correcció del color, 
lʼaplicació dʼefectes visuals o sonors, entre dʼaltres. 
 
 Per veure-ho més clar analitzarem el procés de post-producció dintre de la 
empresa i el paper de lʼaplicació DEDL. 
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 Resumint el procés, quan alguna productora contacta amb lʼempresa per 
a fer la post-producció dʼalguna pel·lícula els envia les cintes del rodatge i un 
arxiu amb lʼEDL. Aquestes van a la sala de màquines, bàsicament és una sala 
amb lectors de cintes de diferents formats on es transformen en arxius digitals, 
sʼescanegen els trossos de les cintes indicats per lʼEDL i es digitalitzen per a 
enviar els arxius cap a la sala dʼedició. És en aquesta sala on es disposa del 
software dʼedició que permet editar lʼEDL i on es pot modificar lʼEDL, però el 
treball a la sala de màquines ja està fet.  
 
 És del tot inviable carregar lʼEDL a la sala de edició per a modificar-la i 
després passar-la a la sala de màquines, ja que, en el cas particular dʼINFINIA 
disposen de 2 sales amb 2 llicències del paquet dʼedició FLAME que té un cost 
aproximat dʼuns 400.000 euros i lloguen les sales a uns 3.000 euros cada mig 
dia, per tant no es pot perdre el temps dʼaquest software per a examinar i 
manipular les EDL i menys amb un client que ha pagat per a estar editant el 
seu vídeo. 
 
 Un exemple clar seria el cas dʼescenes repetides dʼalguna pel·lícula, com 
un somni repetitiu o la mítica escena de la pel·lícula Atrapat en el temps, on el 
despertar del personatge principal es repeteix nombroses vegades. Doncs bé, 
aquestes seqüències apareixeran repetides moltes vegades a lʼEDL, per tant, si 
escanegèssim la cinta seguint estrictament lʼEDL, escanejariem repetidament el 
mateix tros de cinta, cosa que no cal, ja que podríem editar lʼEDL eliminant les 
escenes repetides i així estalviar temps. 
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1.6. Què demana el projecte? 
 
 Sʼha de fer una interfície gràfica en la que es puguin visualitzar fitxers amb 
format EDL en una taula i es puguin modificar amb una sèrie dʼoperacions 
automàtiques mitjançant uns botons de la interfície o bé modificar directament a 
la taula. Aquesta EDL modificada o no, sʼha de poder guardar a disc.  
 
 A la Figura 4 es pot veure com va proposar l'empresa que fos la interfície 
de lʼaplicació DEDL. 

!
356789!M;!/D=>8AN<5>!K8BKB?9O9!K>8!/DA5D59 
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2. Planificació 
 
 A l'hora de planificar el desenvolupament del projecte, el vam dividir en 6 
fases que cobreixen totes les necessitats per a crear l'aplicació DEDL que 
voliem portar a terme. Aquestes fases són: la documentació, l'especificació, el 
disseny, la implementació, la fase de proves i la redacció de la memòria. 
  
 A continuació s'expliquen amb més detall les diferents fases del projecte. 
 

2.1. Fases del projecte 
 
- Documentació: 
 
 Aquesta fase consisteix en reunir la major informació possible per a poder 
desenvolupar la idea del projecte. Sʼestudiarà la proposta per a veure si és 
viable i quines tecnologies són les més apropiades per a la seva 
implementació. També es recollira informació sobre quina necessitat cobrirà la 
nostra aplicació dintre de la empresa, a fi dʼentendre millor el que ens 
demanen. En aquesta fase també sʼinclou lʼestudi del format EDL amb el que 
sʼhaurà de treballar.  
 
- Especificació: 
 
 En aquesta fase és descriurà tot el comportament global de la aplicació. 
Es definira exactament que ha de fer el sistema amb lʼanàlisi de requisits i 
sʼanalitzarà, mitjançant els casos dʼús, com serà la interacció de lʼusuari amb la 
aplicació i com reaccionara aquesta a determinades accions de lʼusuari. 
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- Disseny: 
 
 En aquesta fase es definirà com farà el sistema tot el que sʼha decidit que 
ha de fer a la fase dʼEspecificació. Sʼanalitzaran quines estructures de dades es 
necessiten per a representar a memòria lʼestructura de lʼEDL, es definirà quines 
classes sʼhan dʼencarregar de quines tasques i es dissenyarà la interfície amb 
la que actuarà lʼusuari. Com a resultat dʼaquest fase es dissenyaran els 
diagrames de classes de tot el sistema i els diagrames de seqüència de les 
accions que hagi de fer el sistema. 
 
- Implementació: 
 
 Un cop realitzat el disseny, sʼimplementarà el model i una interfície gràfica 
per tal de poder interactuar amb lʼusuari. 
 
- Fase de proves: 
 
 Un cop finalitzada lʼaplicació, li deixarem als usuaris finals per a que la 
provin i reportin possibles errors, tant de reparació de bugs, com aspectes que 
no els agraden a nivell de funcionalitat. Això ens ajudarà a millorar i canviar el 
programa més adientment. 
 
- Redacció de la Memòria: 
 
 En aquesta fase del projecte, sʼespecificarà sobre paper una memòria en 
la que sʼinclourà tant la descripció del projecte i objectius del mateix, com 
lʼexplicació de les especificacions. 
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2.2. Planificació del projecte 
 
 La planificació del temps sʼha realitzat després dʼestudiar la proposta del 
projecte, en mig de la fase de documentació, per tal de poder analitzar millor la 
resta de les fases i fer més precís el càlcul de temps que portarà cada fase del 
projecte. El càlcul del temps sʼha realitzat en dies a base de 4 hores diàries.  
 
 Com podem veure a la Taula 1, vam planificar que es trigaria uns 96 dies, 
el que representa 384 hores. 
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Núm. Fase Tasca dies 

1 Documentació Estudiar proposta 2 
2  Estudi del format EDL 4 
3 Especificació Anàlisi dels casos dʼús 4 
4  Anàlisi de requisits no funcionals 1 

5 
Disseny Dissenyar un model conceptual del que es una 

EDL 
3 

6 
 Dissenyar un model conceptual complert de les 3 

capes 
5 

7 Implementació Decidir eines de desenvolupament 1 

8 
 Implementar les estructures de dades per a 

poder representar una EDL 
4 

9 
 Crear una classe per a la lectura i escriptura dels 

fitxers a disc 
3 

10 
 Crear el codi necessari per a interpretar les 

dades dels fitxers de text 
8 

11 
 Crear una interfície gràfica per a poder 

comunicar-se amb els usuaris 
6 

12 
 Implementar les operacions que es realitzen 

sobre els events 
20 

13 
 Modificar les classes necessàries per a acceptar 

drag & drop sobre la vista o la icona per obrir 
fixers 

5 

14 
 Implementar una calculadora capaç de sumar i 

restar TCʼs 
5 

15 
Proves Reparar errors o modificar comportaments 

indesitjats reportats pels usuaris 
10 

16 
Redacció 
Memòria 

Redactar la memoria de tot el que sʼha anat fent i 
fer lʼestudi econòmic final 

15 

,97I9!L;!'I9D5A5<9<5P!O>I!=>CK?!O>I!K8BQ><=>!
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 A la figura 5 podem veure el diagrama de Gantt de la planificació que es va realitzar. 

!
-"$.%#'/0'!"#$%#&#'()'*#+,,'()'1#'21#+"3"4#4"5'
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3. Especificació 
 
 La Fase dʼespecificació va constar de diverses reunions amb el supervisor 
del projecte amb el propòsit dʼaconseguir una comprensió més precisa del que 
volia el client. Més concretament vam decidir que havíem dʼaconseguir la definició 
dels següents objectius: 
 

• Definir el model del sistema 
• Realitzar l'anàlisi de requisits 
• Realitzar l'anàlisi de casos dʼús 

 
 Per part de la empresa, sʼens va arribar un document (veure Annex I) on ens 
describien les característiques que havia de reunir lʼaplicació. A les reunions es va 
treballar sobre aquest document, extraient la major informació possible i alhora 
intentant eliminar possibles ambigüitats.  
 

3.1. Model del sistema 
 
 Lʼaplicació haurà de poder obrir fitxers amb extensió .edl en els que es trobi 
una EDL en els formats CMX340, CMX3400 o CMX3600. El programa haurà de 
tractar aquests fitxers, realitzant tots els canvis indicats per lʼusuari i tornant-los a 
guardar en cas de que aquest ho desitgi. A la Figura 6 es pot veure gràficamente 
el model del sistema. 
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3.2. Anàlisi de requisits 
 

3.2.1. Requisits funcionals 
 
 Els requisits funcionals els hem dividit en dues parts: els genèrics, que 
defineixen quines funcionalitats ha de tenir l'aplicació; i els de les operacions, que 
determinen el comportament d'aquestes sobre les EDL. 
 
 Aquests requisits van anar canviant al llarg del projecte, normalment per 
exigències del client, quan provava un nou prototipus i veia coses que no li 
agradaven o que volia afegir. Però també per part nostra quan a lʼhora de 
dissenyar o implementar quelcom trobàvem un forat a la especificació sobre el que 
sʼestava treballant. 
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Requisits genèrics: 
 
Els sistema haurà de complir les següents exigències:  
 
Llegir i interpretar els fitxers EDL 
 
 Una vegada llegits, aquests es mostraran a una taula, introduint un nou camp 
anomenat "Duració", que estarà calculat a partir de la longitud de la cinta i la 
velocitat. En cas que una EDL oberta pateixi modificacions, l'aplicació haurà de 
poder guardar l'arxiu obert al disc, preguntant primer si es desitgen guardar els 
canvis. 
 
Utilitats: Drag & Drop / Copy & Paste 

 
 D'altra banda, l'aplicació haurà de suportar Drag & Drop de fitxers d'EDL. 
Aquests fitxers sʼobriran, arrossegant-los a la zona de treball. A més, si lʼaplicació 
no està oberta, arrossegant un fitxer sobre la icona de lʼexecutable, el programa 
sʼinicia i obre lʼEDL arrossegada. 
 
 També, el sistema permetrà fer Copy & Paste dʼelements de la taula. 
Funciona tant amb les tecles Ctrl+C, Ctrl+V com amb els botons específics del 
panell. 
 
Modificar l'EDL 
 
 Pel que fa als canvis a l'EDL, el sistema haurà de permetre el canvi de format 
dʼuna EDL oberta i s'hauran de poder modificar els camps de la taula escrivint 
directament sobre aquesta. A més, l'aplicació permetrà esborrar elements de la 
taula seleccionant-los i prement el botó Delete o bé eliminant tots els elements 
prement Delete All. 



 28!

 Un altre requisit serà que es pugui seleccionar una o varies línies o camps de 
la taula amb el ratolí o amb les tecles Ctrl i Shift. A part, al costat de la taula, hi 
haurà uns botons per a poder seleccionar i des-seleccionar totes les fileres.  
 
Comentaris a l'EDL 
 
 Cada event dʼuna EDL pot tenir comentaris. Aquests sʼhauran de visualitzar o 
amagar a petició de lʼusuari. Els comentaris amagats continuen existint, per tant, 
quan es guardi lʼEDL els comentaris també es grabaran.  
 
 També, quan hi hagi una línia seleccionada, l'aplicació ha de permetre inserir 
un comentari sobre aquella línia i permetre esborrar tots els comentaris de manera 
permanent. Els esborrats no es gravaran al guardar l'EDL.  
 
Impressió 
 
 Per últim, s'haurà de poder imprimir l'EDL amb la impressora predeterminada. 
 
Requisits de les operacions: 
 
 A part de les funcionalitats genèriques que ha de realitzar l'aplicació, es van 
analitzar cada una de les operacions que actuen sobre les EDL. Aquestes 
operacions són: 
 

• Ordenació Souce IN i Record IN 
• Operació Canvi de framerate 
• Operació Rec Tc IN 
• Operació Tape Name 
• Operació Insert Black 

• Operació Convert to 24 
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• Operació Dissolve to Cut 
• Operació Remove dup 
• Operació Remove TW 
• Operació Source H & T 
• Operació Magnet 
• Operació Ripple 

 

A més de les operacións també es van analitzar altres funcionalitats com són: 

 

• La Calculadora 

• Les Memòries  

 
 A continuació es detallen les principals característiques de les operacions i 
funcionalitats abans nombrades. Algunes operacions contenen petits exemples per 
facilitar la seva comprensió. Els temps dʼaquests exemples sempre han estat 
calculats tenint en compte un framerate de 25 frames per segon. 
 
Operacions d'ordenació Souce IN i Record IN 
 
 A la taula de visualització es mostra lʼEDL amb el mateix ordre dʼevents que 
sʼhan llegit del fitxer. Però, de vegades, és útil que lʼordenació sigui una altra. Amb 
aquestes operacions el que es fa és alterar lʼordre de la taula al gust de lʼusuari. 
Source IN ordena la taula per temps de source, recordem que els temps de source 
pertànyen a les cintes del camp Tape, i per tant comparant només els TCs de 
source no nʼhi ha prou, ja que perfectament poden haver dʼiguals que no tinguin 
res a veure. Per això en lʼordenació per source primer es classifiquen els Tapes 
alfabèticament i després dintre de cada cinta es fa la ordenació per temps de 
source.  
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 Record IN ordena la taula per temps de record. Aquesta ordenació és 
absoluta, no depén de cap cinta, ja que pertany al muntatge final. Per tant aquí 
sʼordenaran els events segons els TCs del seu temps de record, de més petit a 
més gran. 
 
Operacions de canvi de framerate 
 
 Quan obrim una EDL el programa ens obliga a escollir un framerate, ja sigui 
24 (per a muntatges de cinema), 25 (PAL) o 30 (NTSC). Per a canviar aquest 
framerate, una vegada oberta lʼEDL, disposem de les operacions 24fps, 25fps i 
30fps. Al canviar els frames per segon, les hores, minuts i segons es mantindran 
com estaven; però lʼúltim camp del TC, el de frames, canviarà de la següent 
manera: es calcularà el percentatge actual que ocupen els frames del TC dintre del 
framerate actual, i es traslladarà al framerate al que volem convertir. Per exemple, 
si tenim el TC “01:01:01:12” amb un framerate de 24 frames per segon, 12 frames 
és el 50% dʼun segon; si canviem el framerate a 30, el 50% dʼun segon son 15 
frames, i per tant el TC quedarà dʼaquesta manera “01:01:01:15”.  
 
 Aquesta operació actua sobre tots els TC, tant els de source com amb els de 
record. A més, aquesta operació actua sobre tota lʼEDL, independentment de si hi 
ha alguna línia seleccionada o no, ja que tota lʼEDL ha de estar sota el mateix 
framerate, no té sentit que uns events estiguin a 30 frames per segon i uns altres a 
24 o 25. 
 
Operació Rec Tc IN 
 
 Aquesta operació consta del botó dʼexecució de lʼoperació i dʼuna caixa de 
text situada al costat dʼaquest. A la caixa de text cal posar un TC. Aquest TC serà 
lʼinici de temps de Record IN, és a dir, tot el record s'anirà calculant a partir 
dʼaquest. Si a la caixa de text introduïm, per exemple, “10:00:00:00” i executem 
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lʼoperació, el temps de RecordIN de lʼevent 1 serà justament “10:00:00:00” i el de 
RecordOUT serà aquest més la duració de lʼevent 1, en el cas de que duri un 
segon seria “10:00:01:00”. El RecordIN del següent event, el 2, seria igual que el 
RecordOUT del anterior. I així s'anirien recalculant tot els temps de record. 
 
 Aquesta operació s'entén perquè moltes vegades les hores dʼun TC no 
sʼentenen com indicadors de temps, sinó com indicadors dʼuna altra cosa, com pot 
ser el nom de la cinta o la versió de muntatge, per exemple. 
 
 El Rec Tc IN sʼexecuta a tota lʼEDL al complet, independentment de les línies 
que hi hagin estat seleccionades o si no hi ha cap escollida. 
 
Operació Tape Name 

 
 Lʼoperació Tape Name té lʼobjectiu de canviar el nom de la cinta corresponent 
al camp Tape i consta del botó dʼexecució, una caixa de text i un checkbox amb 
lʼetiqueta source. Tot i que aquesta operació es pot fer directament sobre la taula, 
si volem canviar el nom de la cinta de més dʼun event, sʼha de fer event per event. 
Però si premem el botó dʼexecució es fa automàticament per totes les línies 
seleccionades prèviament.  
 
 Quan s'executa lʼoperació totes les línies seleccionades passen a tenir el 
nom introduït prèviament a la caixa de text de lʼoperació. En cas que el checkbox 
source estigui seleccionat, el nom nou de la cinta de cada event serà la 
conseqüència dʼencadenar al nou nom que hi havia a la caixa de text els dos 
primers dígits del TC de RecordIN (els que pertanyen a les hores). 
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Exemple: 
EDL original 

!"#$%&'()#&'*)#&+,-#&.,/01#23&&&.,/01#45'&&&6#1,0-23&&&&6#1,0-45'!

""#!!!$%!!!!&!!!'!!!#"(""(""(""!#"(""(")(""!!"#(""(""(""!"#(""(")(""!

""*!!!$%!!!!&!!!'!!!#*(""("+(""!#*(""(",(""!!"#(""(")(""!"#(""("-(""!
23-14.-'256'7&

 
Si posem el text newTK a la capsa de text amb les dos línies seleccionades el 

resultat serà el següent: 

 
!"#$%&'()#&'*)#&+,-#&.,/01#23&&&.,/01#45'&&&6#1,0-23&&&&6#1,0-45'!

""#!!./0$%!!&!!'!!#"(""(""(""!!#"(""(")(""!!"#(""(""(""!!"#(""(")(""!

""*!!./0$%!!&!!'!!#*(""("+(""!!#*(""(",(""!!"#(""(")(""!!"#(""("-(""!
23-14.-'256'8 

 

Si a més l’opció source està activada el resultat quedara així: 

 
!"#$%&'()#&'*)#&+,-#&.,/01#23&&&.,/01#45'&&&6#1,0-23&&&&6#1,0-45'!

""#!!./0$%#"!&!'!!#"(""(""(""!!#"(""(")(""!!"#(""(""(""!!"#(""(")(""!

""*!!./0$%#*!&!'!!#*(""("+(""!!#*(""(",(""!!"#(""(")(""!!"#(""("-(""!
23-14.-'256'( 

 
 Aquí podem veure clarament el fet de que les hores del TC no estan marcant 

temps sinó que marquen quelcom que volem que es quedi registrat al nom de la 

cinta. 
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Operació Insert Black 
 

 Aquesta operació “introdueix” forats o negres a la seqüència de record. 

Desplaça el temps de record de cada event un número determinat de frames, indicat 

pel contingut de la caixa de text que acompanya al boto d’execució de l’operació, 

des de el temps de RecodrOUT de l’event anterior. Per exemple si la primera 

seqüència d’una pel·lícula comença a l’instant 00:00:00:00 i acaba al 00:00:01:00, i 

la segona escena comença al segon 00:00:01:00 i acaba al 00:00:02:00, si 

desplacem la segona seqüència un frame fent-la que comenci a l'instant 00:00:01:01 

i fent que acabi al 00:00:02:01 entre les dos seqüències hi haurà un espai que no 

tindrà imatge assignada i per tant quan es munti el vídeo es veurà la pantalla en 

negre durant el període de temps que ocupa un frame. 

 
 
Operació Convert to 24 

 
 Aquesta operació transforma tots els TCs d'una EDL com si en comptes de 
d'estar al framerate que els pertoca, estiguéssin a 24fps, és a dir, fa el recompte 
total dels frames i després crea el TC a 24fps. Per exemple, el TC 00:00:00:28 a 
30 fps té 29 frames, 29 frames a 24 fps resulta el TC 00:00:01:05. Aquesta 
operació ens demana on volem començar a contar els frames mitjançant una 
capsa de text, ja que és habitual que la part que indica les hores en un TC es 
correspongui amb un altre tipus d'informació. 
 
Operació Dissolve to Cut 

 
 A lʼexecutar aquesta operació tots els efectes dʼencadenament continguts en 
les segones línies del events passen a ser talls normals sense cap efecte. Això vol 
dir que sʼhan de crear nous events per a aquests nous talls, ja que no poden 
continuar existint com a segona línia dʼun event. 
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Operació Remove dup 
 
 Elimina les escenes repetides en diferents events, generant nous events que 
continguin la totalitat de la escena. Aquesta operació actua de manera similar a la 
operació dʼunió de conjunts, però només actua quan la intersecció no es nul·la. 
Quan dos events amb la mateixa cinta tenen temps que source que es solapen 
amb el temps ja sigui totalment o parcialment, aquests queden fusionats, el 
SourceIN serà assignat al menor dels dos sourceIN i el SourceOUT serà el major 
dels dos SourceOut. Els temps de Record son recalculats després de la fusió. 
 
Exemple: 
!"#$%&'()#&'*)#&+,-#&.,/01#23&&&&.,/01#45'&&&&6#1,0-23&&&&6#1,0-45'!

""#!!!$%!!!&!!!!!'!!#"(""(""(""!#"(""("+(""!!"#(""(""(""!"#(""("+(""!

""*!!!$%!!!&!!!!!'!!#"(""("+(""!#"(""(#"(""!!"#(""("+(""!"#(""(#"(""!

"")!!!$%!!!&!!!!!'!!#"(""(")(""!#"(""(",(""!!"#(""(#"(""!"#(""(#+(""!
23-14.-'256'9'

!
El contingut de l’event 3 es solapa parcialment amb el event 1 en els instants de 

temps que van del segon 3 al 5, per tant es fusionen, obtenint el següent resultat 

parcial: 

 

!"#$%&'()#&'*)#&+,-#&.,/01#23&&&&.,/01#45'&&&&6#1,0-23&&&&6#1,0-45'!

""#!!!$%!!!&!!!!'!!#"(""(""(""!#"(""(",(""!!"#(""(""(""!!"#(""(#"(""!

""*!!!$%!!!&!!!!'!!#"(""("+(""!#"(""(#"(""!!"#(""("+(""!!"#(""(#"(""!
23-14.-'256':&

(Aquest resultat parcial només és per il·lustrar lʼexemple, això serà transparent a 
lʼusuari) 
 
Ara lʼevent 1 es solapa amb el 2 en els instants de temps del segon 5 al 8. 
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Resultat final: 
!"#$%&'()#&'*)#&+,-#&.,/01#23&&&.,/01#45'&&&&6#1,0-23&&&&6#1,0-45'!

""#!!!$%!!!&!!!!'!!#"(""(""(""!#"(""(#"(""!!"#(""(""(""!!"#(""(#"(""!

23-14.-'256';'

!
Operació Remove TW 
 
 L'operació Remove Timewarp elimina la velocitat dels events en el cas que 
en tinguin. Per exemple, si hi ha una linia que va de l'instant 00:00:00:00 al 
00:00:10:00 i al 50% de la velocitat normal, llavors la duració 20 segons. Remove 
TW canvia la velocitat al 100% i, per tant, canvia la duració a 10 segons. 
 
Operació Source H & T 
 

 Lʼoperació Source Head & Tails afegeix frames extres a la captura de source. 
Aquesta operació necessita a part del botó dʼexecució dos caixes de text que 
representen respectivament els frames que volem introduir abans (Head) i després 
(Tail). En els events afectats per la operació, el valor de SourceIN serà x frames 
menor del que era fins ara, on x es el valor de la caixa de text Head, i el 
SourceOUT serà z frames major, on z es el valor de la caixa de text Tail. Això 
també vol dir que el temps de record es veurà incrementat en x+z frames, per la 
qual cosa sʼhauran de recalcular els temps de record. 
 
Exemple: 
!"#$%&'()#&'*)#&+,-#&.,/01#23&&&.,/01#45'&&&&6#1,0-23&&&&6#1,0-45'!

""#!!!$%!!!&!!!!'!!#"(""("+(""!#"(""(",(""!!"#(""("*(""!!"#(""("+(""!

""*!!!$%!!!&!!!!'!!#"(""(#"(""!#"(""(#+(""!!"#(""("+(""!!"#(""(#"(""!
23-14.-'256'<='

!
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Si volem 5 frames tant per al Head com per al Tail el resultat serà el següent: 
 
!"#$%&'()#&'*)#&+,-#&.,/01#23&&&.,/01#45'&&&&6#1,0-23&&&&6#1,0-45'!

""#!!!$%!!!&!!!!'!!#"(""("1(*"!#"(""(",("+!!"#(""("*(""!!"#(""("+(#"!!

""*!!!$%!!!&!!!!'!!#"(""("2(*"!#"(""(#+("+!!"#(""("+(#"!!"#(""(#"(*" 
23-14.-'256'<<'

!
Operació Magnet 

 
 Operació molt similar a Remove dup. Es tracta dʼunir events que estiguin 
separats per un nombre menor o igual al número de frames indicats per lʼusuari a 
la caixa de text contigua al botó dʼexecució de lʼoperació. 
 
Exemple: 

!"#$%&'()#&'*)#&+,-#&.,/01#23&&&.,/01#45'&&&&6#1,0-23&&&&6#1,0-45'&

""#!!!$%!!!!&!!!'!!#"(""(""(""!#"(""("+(""!!"#(""(""(""!!"#(""("+(""!

""*!!!$%!!!!&!!!'!!#"(""(*+(""!#"(""()"(""!!"#(""("+(""!!"#(""(#"(""!

"")!!!$%!!!!&!!!'!!#"(""()*(""!#"(""()3(""!!"#(""(#"(""!!"#(""(#+(""!
23-14.-'256'<>'

!
Resultat d’un magnet de 50 frames: 

!"#$%&'()#&'*)#&+,-#&.,/01#23&&&.,/01#45'&&&&6#1,0-23&&&&6#1,0-45'!

""#!!!$%!!!!&!!!'!!#"(""(""(""!#"(""("+(""!!"#(""(""(""!!"#(""("+(""!

""*!!!$%!!!!&!!!'!!#"(""(*+(""!#"(""()3(""!!"#(""("+(""!!"#(""(#3(""!
23-14.-'256'<?'

! !
 Com veiem entre el SourceOUT de lʼevent 2 i el SourceIN de lʼevent 3 hi han 
2 segons de diferència, que justament són els 50 frames amb els que hem fet el 
magnet (recordem que tots els exemples estan fets amb un framerate de 25 
frames per segon), i per tant sʼhan dʼunir. Com a conseqüència els temps de 
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record es veuen incrementats, per això caldrà recalcular-los. 
 
Operació Ripple 
 
 L'operació Ripple permet sumar o restar un codi de temps sobre els events 
de l'EDL. D'aquesta manera si sumem el temps 00:00:00:01, tots els camps 
SourceIN i SourceOUT de les línies seleccionades augmentaran en un frame. 
 
La Calculadora 
 
 Lʼaplicació ha de contenir una calculadora que pugui treballar amb TCs. 
Lʼúnic que haurà de fer és sumar i restar TCs en qualsevol framerate (24, 25 o 30). 
La caixa de text de la calculadora haurà de respectar lʼestructura dʼun TC sense 
obligar lʼusuari a que introdueixi ell mateix els separadors, és a dir, si lʼusuari 
tecleja les tecles 1, 2 i 3 a la pantalla ha d'aparèixer lʼestructura 00:00:01:23. 
 
 La calculadora haurà de disposar de 4 memòries on es podran guardar TCs i 
que funcionaran igual que en una calculadora numèrica estàndard. Amb un botó 
sʼimportaran de la caixa de text principal cap a la memòria i viceversa. 
 
Les Memòries 
 
 L'aplicació contindrà una mena de macros anomenats Memòries. Es diuen 
així perquè memoritzen una sèrie de comandes per a reproduir-les posteriorment 
totes juntes. Es podrà crear, per exemple, una memòria anomenada "scan" que 
realitzi tres operacions qualsevols i que després, executant la memòria aquestes 
tres operacions, es reproduiran sobre l'EDL que tinguem oberta. 
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Requisits afegits posteriorment 
 
 Tots aquests requisits es van extreure del document proporcionat per 
lʼempresa. Però en algunes de les diverses ocasions que el client va veure 
lʼaplicació va voler fer alguns canvis. Alguns eren simples detalls, com canvis de 
tonalitats dʼalguns colors o canvis en el format de les lletres. Però dʼaltres 
representaven la inclusió de funcionalitats totalment noves, que de vegades 
implicaven canvis importants en lʼaplicació. Els més destacats els explicarem a 
continuació: 
 
Funcions de Undo/Redo 
 
 Es va demanar que lʼaplicació implementés les funcions de desfer/refer 
habituals a totes (o gairebé totes) les aplicacions, és a dir, que clicant Ctrl+z o fent 
desfer des del menú la darrera acció realitzada quedés invalidada i el fitxer tal com 
estava abans de realitzar-la. Igualment també havia de contenir un refer per a 
tornar a fer l'última acció desfeta. 
 
Seleccions a la taula 
 
 Les seleccions a la taula es van fer de tal manera que seleccionant la primera 
cel·la dʼuna fila, la que pertany al event, tota la fila quedés seleccionada. A la resta 
de cel·les la selecció seria individual de cada cel·la.  
 
Comentaris a la mateixa taula que lʼEDL 
 
 Al principi el sistema de comentaris es va planificar presentant una taula a 
sota de la taula principal on apareixien els comentaris. Seleccionant a la taula de 
lʼEDL un event o més en una segona taula apareixien els números dʼevents i els 
seus comentaris. Aquesta opció fins i tot es va arribar a implementar. A la Figura 7 
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podem veure com era la vista d'aquella versió. 

!
!"#$%&'9)'@-%/"A'5256'&1B'C+1-D0&%"/'-D',"E-%-D0'0&$.&'

!
 Aquesta versió dels comentaris es va desestimar per part del client quan es 
va provar i es va demanar que comentaris i events compartissin la taula. 
 
Afegir event 
 
 Un cop implementada la funcionalitat Borrar Event es va veure que era 
necessari afegir events, ja que sinó es donava el cas que es podien anar eliminant 
tots els events, sense poder tornar-los a crear de cap manera. Aquesta 
funcionalitat havia de crear un event nou després de l'últim event. Tots els camps 
havien d'estar buits, menys el del número d'event, que se li assignaria de manera 
automàtica, i els camps de TC que contindrien el valor "00:00:00:00".  
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3.2.2. Requisits no funcionals 
 
 Respecte als requisits no funcionals que ha de tenir l'aplicació DEDL, aquests 
són: 
 
Accesibilitat pels usuaris 
 
 Els usuaris que interactuaran amb el nostre programa seran operadors de 
lʼempresa acostumats a tractar amb ordinadors i amb les EDL. Lʼaplicació ha de 
ser prou fàcil d'utilitzar per aquests usuaris com per a què no sʼhagin de llegir cap 
manual per utilitzar-la. A més, ha de ser prou intuïtiva com per a què la gent no li 
costi adaptar-sʼhi. No sabem el que els usuaris volen realitzar en una EDL, ja que 
te una part creativa, per tant s'haurà de mantenir un equilibri entre protegir al 
usuari de les seves pròpies errades i donar-li llibertat per a realitzar el que vulgui. 
La manera amb que els usuaris interactuaran amb el sistema serà mitjançant ratolí 
i teclat. A més, tots els missatges i les finestres d'interacció amb l'usuari han 
d'estar en anglés. 
 
Multiplataforma 
 
 Malgrat que no seʼns va comentar res referent a la plataforma sobre la que 
hauria dʼexecutar-se lʼaplicació, en el món de lʼedició de vídeo treballen amb 
multitud de plataformes. Tot i que la tendència actual, a lʼempresa per la qual sʼha 
dissenyat el projecte, és a utilitzar Windows, fins fa pocs anys era MacOs, el que 
vol dir que encara compten amb un número elevat dʼequips Macintosh, fins hi tot 
encara hi ha alguna màquina de Silicon Graphics funcionant. Això sumat a que a 
més del seu ús principal explicat en capítols anteriors,  possiblement lʼutilitzin com 
a visor predeterminat dʼEDLs en els equips que utilitza el personal a la oficina, i 
fins i tot en portàtils personals dʼalguns membres de lʼempresa, i tenint en compte 
que un sector molt important dʼaquests usuaris utilitzen equips Macintosh (com es 
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habitual en empreses relacionades amb el món de la publicitat), ens ha fet 
decantar-nos per crear una aplicació multiplataforma. 
 

3.3. Model de casos dʼús 
 
 En el model de casos dʼús es posa en escena la interacció de lʼusuari amb el 
sistema. En el cas particular dʼaquesta aplicació contem només amb un actor, 
lʼusuari, que interactua amb el sistema de manera lineal. La seqüència quasi bé 
sempre serà la mateixa: obre una EDL, executa operacions i tanca lʼEDL guardant-
la o no. Per definir més concretament aquesta interacció analitzarem els possibles 
escenaris dintre dʼaquestes seqüències. 
 
1- Obrir una EDL 
 
Escenari 1. Lʼaplicació ja està oberta i lʼusuari selecciona lʼopció “Open”. Ja sigui 
des del Menú o des del botó “Open”. 
 
Pre-condició: Lʼaplicació ja està oberta 
 
! Usuari! Sistema!

1 Lʼusuari selecciona lʼopció 
dʼobrir una EDL!

!

2 ! El sistema obre una finestra on lʼusuari pot 
triar un fitxer del disc, a més ha de 
seleccionar la velocitat i el format (ja hi ha 
unes opcions pre-establertes)!

3 Lʼusuari selecciona un fitxer 
del disc !

!

4 ! Si el fitxer seleccionat no és .edl o no conté 
una EDL ben formada, el sistema mostra 
un missatge indicant que hi ha hagut un 
error. Altrament obre lʼEDL i la mostra a la 
taula!
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Escenari 2. Lʼusuari arrossega un fitxer ja sigui amb lʼaplicació oberta cap a la 
zona de treball o cap a lʼexecutable. 
 
! Usuari! Sistema!

1 Lʼusuari arrossega un fitxer! !
2 ! Si la aplicació no està oberta, sʼinicia. El 

sistema obre una finestra per a que lʼusuari 
trii la velocitat i el format!

3 Lʼusuari tria la velocitat i el 
format !

!

4 ! Si el fitxer seleccionat no és .edl o no conté 
una EDL ben formada, el sistema mostra 
un missatge indicant que hi ha hagut un 
error. Altrament obre la EDL i la mostra a 
la taula 
!

 
 
2 - Modificacions a la Taula 
 
 Quan es modifica el valor dʼuna cel·la de la taula directament el programa 
només comprovarà que el nou valor sigui un valor acceptat sintàcticament per a 
aquella cel·la. És a dir, un camp on es requereix un número no es pot introduir una 
cadena de caràcters. Això implica que lʼusuari pot generar inconsistències. Per 
exemple, si lʼusuari modifica el temps de RecordIN, potser seguidament modificarà 
el de RecorOUT i fins i tot el nom de la cinta. Per això no es poden fer 
comprovacions semàntiques en temps real de les modificacions que lʼusuari fa a la 
taula. 
 
 
 
 
 
 
 



 43!

Escenari 1. Lʼusuari modifica la taula introduint un valor incorrecte. 
 
! Usuari! Sistema!

1 Lʼusuari selecciona una cel·la 
de RecordIN !

!

2 Lʼusuari escriu “aaa” a la cel·la! !
3 ! El sistema comprova que el valor introduït 

no es correspon amb el format de un TC!
4 ! El sistema mostra el valor anterior com si 

lʼusuari no hagués introduït res 

 
  

Escenari 2. Lʼusuari modifica la taula introduint un valor correcte. 
 
! Usuari! Sistema!

1 Lʼusuari selecciona una cel·la 
de RecordIN !

!

2 Lʼusuari escriu “10:00:00:00” a 
la cel·la!

!

3 ! El sistema comprova que el valor introduït 
es correspon amb el format d'un TC!

4 ! El sistema modifica lʼEDL amb el nou valor 
i ho mostra a la taula!

 
  

3 - Executa operacions 
 
 Ara suposarem que la aplicació DEDL ja esta iniciada i hi ha una EDL oberta 
sobre la que farem les operacions. Les operacions es fan sobre les línies 
seleccionades, si no hi ha cap línia seleccionada no es realitzarà lʼoperació. Per 
això estan les opcions de ”Select All”. Igualment, sʼha de tenir en compte que hi 
han operacions que no tenen sentit realitzar-les només sobre unes quantes línies. 
Com per exemple, canviar el framerate o el format. Aquestes operacions es 
realitzen sobre tota lʼEDL, hi hagin línies seleccionades o no. 
 
 



 44!

Escenari 1. Lʼoperació resulta satisfactòria. 
 
! Usuari! Sistema!

1 Lʼusuari selecciona una o més 
línies!

!

2 Lʼusuari executa una operació
 !

!

3 ! En el cas de que es necessitin dades 
alternatives, el sistema comprova que han 
sigut introduïdes correctament!

4 ! El sistema realitza la operació!
5 ! El sistema mostra el resultat a la taula!

 
 
 
Escenari 2. Es produeix algun error durant lʼexecució de lʼoperació. 
 
! Usuari! Sistema!

1 Lʼusuari selecciona una o més 
línies !

!

2 Lʼusuari executa una operació! !
3 ! En el cas de que es necessitin dades 

alternatives, el sistema comprova que han 
sigut introduïdes correctament!

4 ! El sistema detecta un error en la execució 
de lʼoperació!

 
!
!
!
!
!
!
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4. Disseny 
 
 En aquesta fase hem utilitzat diferents eines conegudes en el món del 
disseny de software per a definir com volem que sigui internament l'aplicació 
DEDL. 
 
 

4.1. Model conceptual 
 
 El primer pas de disseny va ser representar el concepte del que era una EDL 
en objectes. Per a fer l'anàlisi es va intentar desfragmentar lʼEDL per tal dʼobtenir, 
si nʼhi havien, les “peces” més petites de la que es composava. Quan es va fer el 
model conceptual en UML, a la Figura 8 es pot veure com va quedar el diagrama.. 
 

!
!"#$%&':)'*+,-.'%-4%-/-D0&C"A'256 
  
 Una EDL està composta per una llista dʼevents, cada event pot tenir una o 
dos línies, però sempre ha de tenir una com a mínim, ja que si no lʼevent no pot 
existir. Cada línia tindrà quatre TCs: SourceIN, SourceOUT, RecorIN i RecordOUT. 
En un primer moment es va crear la relació entre la classe línia i la classe TC 
directament, amb cardinalitat quatre a la part de la classe TC, per representar 
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aquesta relació. Però analitzant una mica les operacions que es realitzarien es va 
detectar que hi havien algunes de comparació de temps de record i/o source. Això 
va fer que es creés una nova classe que simbolitza un segment de temps 
representat per dos TCs. Es per això que es va crear la classe TCSegment, que 
representaria el record i el source. Per tant, la relació dʼaquesta classe amb la 
classe TC té cardinalitat 2, ja que cada TCSegment tindrà 2 TCs, el IN i el OUT. 
 
 La classe TC contindrà els valors de les hores, minuts, segons i frames en 
camps separats, sent tots 4 enters. El camp fps tampoc es va tenir en compte en 
un principi, ja que la informació del framerate la conte la classe EDL. Però (com es 
veurà més endavant) la calculadora treballa amb TCs, el que vol dir que crearà 
objectes independents i realitzarà operacions sobre aquests. I es per això que un 
TC havia de ser autònom, és a dir, havia de contenir tota la informació que 
permetés treballar amb ell, sense haver de formar part dʼuna EDL i per tant sense 
poder obtenir informació dʼaquesta. Per aquest motiu el camp fps també va ser 
inclòs en la classe TC. 
 
 Una EDL té dos classes de comentaris, els generals, que afecten a tota 
lʼEDL, i els concrets per a cada línia, que evidentment només afecten a la mateixa. 
Com es veu en el diagrama, el número de comentaris, ja siguin de línia o generals, 
son il·limitats. 
 
 Tots els atributs dʼaquestes classes seran privats, el que vol dir que sʼhauran 
de realitzar les funcions get i set per a cada un dʼells. Al gràfic aquesta privadesa 
està representada mitjançant el signe ʻ-ʼ que hi ha abans del nom de lʼatribut, que 
en cas de ser públic seria un ʻ+ʼ. 
 
 Un cop obtinguda la representació en classes dʼuna EDL es va procedir a 
crear un model complet de totes les classes i de com interactuen entre elles. 
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 Crear un codi modificable i ampliable era una de les prioritats, ja que sempre 
s'ha tingut present que les possibilitats d'expansió de l'aplicació eren molt grans. 
Per això es va triar el clàssic model de tres capes, on la capa de dades i la de vista 
estan aïllades del model, i els canvis dʼuna capa no afectaran a les altres. A més, 
la utilització del patró Model-Vista-Controlador garantirà les qualitats desitjades per 
al nostre software. A la Figura 9 podem veure el Model Conceptual del sistema. 
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!
!"#$%&';)'*+,-.'F+DC-40$&. 
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4.2. Components del sistema 
 
 La capa de presentació esta composta per dos vistes, la vista general, i la 
vista de la calculadora. Cadascuna dʼaquestes vistes té el seu propi controlador 
per a poder interactuar amb la capa de domini i minimitzar els canvis que es 
deurien a una modificació de la interfície gràfica. 
 
 La capa de dades està representada per la classe file. Aquesta classe serà la 
que sʼocupi de tractar els fitxers: obrir-los, tancar-los, llegir-hi i escriure-hi. També 
disposa dʼun controlador per a que en cas de voler canviar la representació 
permanent de les dades, no sʼhagin de realitzar grans canvis en les altres capes. 
 

4.3. Patrons 
 

4.3.1. El Patró Command 
 
 Un dels requeriments que més va influenciar a la seqüència que segueixen 
les operacions al executar-se va ser la funció de undo i redo. Per tal dʼobtenir una 
llista de les operacions realitzades per a poder implementar aquesta funcionalitat 
totes les operacions es van fer seguint el patró command utilitzat per a controlar 
les accions que sʼexecuten sobre un objecte. A la Figura 10 podem veure el 
esquema general del patrò command.  
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!
!"#$%&'<=)'2/G$-1&'C.H//"C',-.'4&0%A'F+11&D,)'!+D0I'J<>K 

 
 En el nostre cas particular la vista demanarà executar una operació i 
mitjançant el controlador, que farà dʼinvocador. Lʼinvocador crearà una nova 
instància del la ComandaConcreta i lʼexecutarà. En aquesta execució quedarà 
registrat que sʼha realitzat aquesta comanda i després es durà a terme lʼacció 
pròpiament dita sobre lʼEDL. La ComandaConcreta també implementarà les 
accions de undo i redo per a que es puguin desfer i refer les accions. 
 
 Dʼaquesta manera sʼhaurà de crear una interface Command de la que 
heretaran totes les Comandes Concretes: CommandRemoveTW, 
CommandRipple, Command30fps, etc. A la Figura 11 podem veure l'estructura 
que tindrà. 
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!
!"#$%&'<<)'2/G$-1&',-.'4&0%A'F+11&D,',-'.L&4."C&C"A 

 

4.3.2. El Patró Singleton 
  
 El patró Singleton s'utilitza per a restringir la instanciació d'una classe a un 
sol objecte. Això s'aconsegueix declarant com a privada la funció de creació de 
noves instàncies i fent pública la funció getInstance(), que serà l'encarregada de 
proporcionar a les classes que ho solicitin una referència a l'única instància 
existent d'aquesta classe. 
 

!
!"#$%&'<>)'2/G$-1&'C.H//"C',-.'4&0%A'M"D#.-0+D)'!+D0J<?K'

!
!
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 En el nostre cas tots els controladors han estat creats amb aquest métode, ja 
que no té cap sentit crear més d'una instància d'aquests, tenint en compte que tan 
sols actuen com a intermediaris i no contenen cap tipus d'informació 
representativa. 
 

4.4. Estructures utilitzades 
 
 Una de les qüestions importants a lʼetapa de disseny va ser decidir quina 
estructura utilitzaríem per a emmagatzemar una EDL. En el món real una EDL és 
una llista dʼevents, però calia plantejar-se quina seria la millor estructura per a 
emmagatzemar aquest conjunt dʼevents. Inicialment es va pensar en una llista 
dʼevents, però es va reparar que hi havien operacions habituals, com les 
ordenacions o les comparacions per a les operacions de detectar i eliminar 
repetits, a les que els aniria bé tenir la llista dʼevents ordenats segons els Source o 
el Record.  
 
 Així que es va pensar en una estructura en arbre per a ordenar els events i 
comparant els TCSegments poder anar avançant com es faria habitualment en un 
Arbre Binari de Cerca. El primer problema va ser decidir si tenir-ho ordenat per 
Source o per Record. La funcionalitat de tenir-ho ordenat per Source era clarament 
més alta que per a Record, ja que la majoria dʼoperacions per a les que aniria bé 
aquesta estructura actuaven sobre el Source. 
 
 Però el problema més gran per aquesta estructura va ser que dos 
TCSegments no segueixen la regla de “si no són iguals, un és més gran que 
lʼaltre”; sinó que un pot abarcar a lʼaltre completament o parcialment i a la vegada 
pot haver-hi un tercer contingut parcialment en un dels dos o ambdós. A més 
poden pertànyer a diferents cintes, el que fa que en aquests casos, en que un està 
contingut en un altre, siguin encara més difícils dʼordenar.  
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La Figura 13 il·lustra un d'aquests casos. 
 

!
!"#$%&'<?)'N%B%-',-'C-%C&'< 

 
 Per poder sol·lucionar aquest possible problema, primerament es va plantejar 
crear diferents arbres per a les cintes, però algunes dificultats continuaven 
apareixent. A la Figura 14 podem veure cas concret. 
 

!
!"#$%&'<7)'N%B%-',-'C-%C&'> 

 
 També es van plantejar diferents alternatives com crear un arbre amb tres 
nodes fills per a cada node per tal de poder abarcar els solapaments. Però, 
arribats a aquest punt, vam veure que lʼordenació en una estructura dʼarbre no era 
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trivial, ja que lʼarbre hauria de ser ternari o, probablement, n-ari, per a poder 
emmagatzemar les dades i que segurament, sense una manera clara dʼordenar, 
lʼestructura actuaria més com una font de bugs que com una ajuda per a posteriors 
operacions.  
 
 Tenint en compte tot això, i que les llistes dʼevents seran com a màxim de 
1000 elements, i que normalment, en el context de la empresa sol·licitant del 
software, que treballa amb publicitat, las llistes dʼevents no solen sobrepassar els 
100 elements, es va decidir utilitzar una llista per a col·locar tots els events, ja que 
la pèrdua en eficiència, que seria molt baixa degut als relativament pocs elements 
que contindria, es sobradament compensada en la millora en estabilitat i facilitat de 
modificació aportada per una llista. 
 

4.5. Diagrames de seqüència de les operacions 
!
 A continuació es mostren alguns diagrames de seqüència fets a la fase de 
disseny. L'objectiu d'aquests no és mostrar totes i cadascuna de les accions que 
es duen a terme amb tots els seus paràmetres i resultats, sinó indicar quin és el 
fluxe de la navegació entre les classes quan s'executa una operació; a més de 
veure les responsabilitats de cadascuna.  

 

4.5.1. Diagrama de seqüència dʼuna operació 
 
 Quan lʼusuari realitza una operació, del tipus que sigui, a la vista, aquesta 
farà una crida al controlador de la vista per a realitzar lʼoperació. El controlador de 
la vista sol·licitarà lʼexecució de la comanda que ha de fer aquella operació i a 
lʼexecutar-se la comanda sol·licitarà al controlador de lʼEDL la realització de la 
mateixa, que assignarà la responsabilitat realitzar-la a lʼEDL. Un cop lʼEDL hagi fet 
lʼoperació, en el procés de retornar el resultat, la commanda, abans de retornar el 
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resultat, haurà de registrar que aquesta operació sʼha dut a terme i després 
continuar retornant el resultat fins a la vista. 
 
 Podem veure un exemple al diagrama de seqüència de la Figura 15 que 
representa l'execució de l'operació de canvi de nom del Tape. 
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!
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4.5.2. Diagrama de seqüència dʼobrir una EDL 
 
 Quan lʼusuari triï obrir una EDL la vista li oferirà una finestra per a poder 
seleccionar un fitxer, un cop seleccionat el fitxer la vista coneixerà el path del fitxer, 
el qual el passarà com a paràmetre cap al controlador en lʼoperació per a obrir una 
EDL. El controlador de la vista sol·licitarà al controlador de lʼEDL lʼobertura dʼaquell 
fitxer, és al controlador de lʼEDL on es realitza tota la feina de la obertura dʼuna 
EDL. Primer de tot crea un objecte EDL. Desprès solicita la lectura dʼuna línia a la 
capa de dades, és a dir, al controlador de les dades, que sʼencarrega de gestionar 
la lectura per part de la classe file, que és lʼencarregada de llegir dels fitxers. Un 
cop el controlador de lʼEDL tingui una fila llegida enviarà lʼordre al objecte EDL 
creat previament per a què afegeixi aquesta línia llegida. Aquest procés lʼanirà 
repetint fins que el controlador de les dades indiqui que no queden línies al fitxer 
per a llegir. A la Figura 16 podem veure el diagrama de seqüència d'aquesta 
operació. 
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4.5.3. Diagrama de seqüència de Tancar una EDL 
 
 La seqüencia de tancar una EDL no difereix gaire de la de obrir-la, lʼúnica 
diferència està a la seqüència que haurà de seguir el controlador de lʼEDL. En 
comptes dʼanar llegint les línies dʼun fitxer i inserir-les a la classe EDL és al revés, 
sol·licitarà informació de les línies a la classe EDL i lʼenviarà al controlador de les 
dades per a què les escrigui en un fitxer. Degut a la semblança amb el diagrama 
d'obrir una EDL, la Figura 17 només mostra la part en que es diferencien. 
 

!
!"#$%&'(:*'+"&#%&,&'-.'/.01234"&';&%4"&<'-.'=&34&%'$3&'8+9 
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5. Implementació  
!
 A continuació es desenvolupa la fase dʼimplementació. Lʼobjectiu dʼaquest 
apartat no és endinsar-se en cada un dels passos que sʼhan seguit i cada una de 
les línies de codi escrites durant la implementació de lʼaplicació, sinó que és donar 
una visió general de com sʼhan trobat solucions als diferents reptes plantejats en 
aquesta fase. 

 

5.1. Eines amb les que es durà a terme el projecte 
 
 La primera decisió en arribar a la fase d'implementació va ser determinar 
quines eines s'utilitzarien per a dur a terme aquesta fase. Tenint en compte que tot 
el software utilitzat havia de ser gratuït, es van prendre les següents decisions al 
respecte: es va triar Java com a llenguatge de programació amb el que treballar, ja 
que un dels requisits és que sigui portable a dʼaltres plataformes i Java és el que 
major facilitats de portabilitat ens dóna. D'altra banda, com a IDE es va decidir 
utilitzar Netbeans. El que em va fer decantar-me finalment per utilitzar-lo va ser la 
poca diferència que vaig veure entre els possibles entorns de desenvolupament, 
una vegada estudiades les diverses opcions. A més, el coneixement previ que 
tenia de Netbeans i el conseqüent estalvi de temps d'adaptació a un nou IDE, em 
va fer decidir-me per a aquesta opció. 
 

5.2. Algoritme de solapaments 
 
 Lʼalgoritme de solapaments és el que es realitza a lʼhora de comprovar si 
dues línies estan solapades en el temps. Es realitza en funcions com el Magnet, el 
Remove Dup o el Check. Evidentment en cada una de les operacions lʼalgoritme 
canvia una mica, però a continuació explicarem el seu funcionament bàsic. Per a 
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això en ajudarem una mica del següent pseudocodi: 
 
LiniesSeleccionades = vector amb les linies seleccionades; 
for(i=0; i<LiniesSeleccionades.size(); i++){ 
 linia1 = LiniesSeleccionades.get(i); 
 for(j=0; i<LiniesSeleccionades.size(); j++){ 
  linia2 = LiniesSeleccionades.get(j); 
  // aquí es realitza la operació entre linia1 i linia2 
  // si alguna línia s’ha eliminat, també s’elimina de 
LiniesSeleccionades 
 } 
} 
!%&#,.3='-.'>6-"'('

!
 Hi ha operacions, com per exemple el Remove Dup, que busquen 
solapaments entre línies amb lʼobjectiu de fusionar les línies i eliminar el 
solapament. El procés dʼaquestes operacions és modificar la linia1 de lʼexemple 
per a que abarqui el temps de les dues línies i eliminar la linia2. Si algun cop una 
linia2 sʼelimina, també s'haurà dʼeliminar del vector sobre el que estem fent la 
cerca, ja que ja no tindrà sentit detectar un solapament amb aquella línia (si hi 
havia una altra línia que es solapava amb aquesta, ara es solaparà amb la nova 
linia1). Dʼaltra banda també hi ha operacions com el Check que només volen 
detectar aquest solapament per a informar, sense modificar cap línia. 
 
 Aquestes operacions es porten a terme en un conjunt de línies 
seleccionades, en el pitjor dels casos les línies seleccionades son totes, però hem 
de tenir en compte que la majoria de vegades aquestes operacions es realitzen 
amb un nombre molt reduït de línies. 
 
 És en aquestes operacions quan ens aniria bé tenir lʼEDL ordenada a 
memòria amb una estructura dʼarbre de cerca, dʼaquesta manera lʼoperació podria 
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haver sigut molt més eficient, però pels motius exposats a la part de disseny es va 
desestimar aquesta opció. 
 

5.3. Expressions regulars 
 
 Veient la estructura dʼuna EDL amb moltes línies amb diferents valors, però 
que segueixen un mateix patró, no vam tenir gaires dubtes en saber que el que 
haviem dʼutilitzar eren expressions regulars. Utilitzar un altre mètode com anar 
comprovant un a un els caràcters o fer un gran nombre seqüències de If..then..else 
per a fer les comprovacions de les línies hagués estat molt més ineficient, per no 
parlar de que la complexitat i il·legibilitat del codi hagués augmentat de manera 
gairebé exponencial. 
 
Introducció 
 
 Per a fer ús dʼexpressions regulars en Java, podem utilitzar el paquet 
java.util.regex, que ens proporciona una sèrie de classes per a poder utilitzar 
aquest tipus dʼexpressions directament sense preocupar-nos de crear nosaltres 
cap classe que sigui capaç dʼanalitzar expressions regulars. A continuació 
detallarem què és una expressió regular i per a què es pot fer servir. 
 
 Una expressió regular la podríem definir com un patró que descriu una 
cadena de caràcters. Segurament alguna vegada hem utilitzat lʼexpressió *.txt per 
a buscar qualsevol tipus de document amb extensió txt en algun buscador dʼarxius. 
Doncs ara bé, *.txt és justament lʼexpressió regular que representa aquests arxius, 
ja que lʼasterisc pren el significat de ʻqualsevol seqüència de caràctersʼ. 
 
 Una expressió regular ens serveix per a buscar patrons en una cadena de 
text, per exemple per a contar quantes vegades es repeteix una paraula en un text, 
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per a comprovar que una cadena té una determinada estructura, per exemple que 
el nom dʼun arxiu té una determinada extensió, o comprovar que una direcció de 
correu electrònic estigui ben escrita. Per a cada un dʼaquest casos, i per a 
qualsevol altre que ens puguem imaginar, es pot construir una expressió que els 
representa, ja que hi ha una expressió regular per a qualsevol patró de caràcters. 
 
 Les expressions regulars es regeixen per una sèrie de normes i es composen 
de lletres, números i els següents caràcters: < \$,^,.,*,+,?,[,],\. > 
 
Utilització 
 
 El paquet java.util.regex està format per dos classes, la classe Matcher i la 
classe Pattern, i per una excepció, PatternSyntaxException. 
 
 La classe Pattern, en català patró, és la representació dʼuna expressió 
regular. La classe Matcher, que podríem traduir com ajustador o “encaixador”, és 
un tipus dʼobjecte que es crea a partir dʼun patró mitjançant la invocació del 
mètode Pattern.matcher. Aquest objecte és el que ens permet realitzar operacions 
sobre la seqüència de caràcters que volem validar o la seqüència que volem 
buscar. Per tant tenim patrons que deuen ser compilats i a partir dʼaquests creem 
els objectes Matcher per a poder realitzar les operacions sobre la cadena amb la 
que volem treballar. 
 
 Seguint amb la classe Pattern, per crear un patró necessitem compilar una 
expressió regular i això ho aconseguim amb el mètode compile: 
 

Pattern patro = Pattern.compile("abc"); !
!%&#,.3='-.'>6-"'?'

!
 Ara ja tenim un objecte Pattern que representa la nostra expressió regular. El 
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mètode matcher crea un objecte Matcher  a partir del patró, aquest és el més 
interessant per al nostre objectiu, però nʼhi ha dʼaltres que no comentarem ja que 
no formen part del nostre objectiu 
 
Pet tant, amb lʼexpressió: 

Matcher encaixa = patro.matcher(Cadena);!
!%&#,.3='-.'>6-"'@'

!
 Obtindrem un objecte Matcher que utilitzarem per comprovar si el nostre 
patró està dins de la cadena passada com a paràmetre. 
 
 Un cop tenim lʼobjecte creat, podem realitzar tres tipus dʼoperacions sobre 
una cadena de caràcters. Una és mitjançant del mètode matches(), que intenta 
encaixar tota una seqüència en el patró (pel patró “abc” la cadena “abc” sí 
encaixaria, però la cadena “xabcx” no). Una altra és amb el mètode lookingAt(), 
que intenta encaixar el patró sobre la cadena a la inversa de matches (amb el 
patró “abc” tant la cadena “abc” com “xabcx” encaixarien). També trobem el 
mètode find(), que va buscant subcadenes dins de la cadena de caràcter que 
compleixin el patró. Tots aquests mètodes tornen un booleà que indica si 
lʼoperació ha tingut èxit o no. 
 
 Un altre tipus dʼoperacions interesants, que ens permet realitzar la clase 
Matcher, és lʼobtenció de parts de la cadena que han encaixat en el nostre patró. 
Dʼaquesta manera el metode group() ens retorna la subcadena complerta que 
compleix el nostre patró. Però també podem dividir en nostre patró en grups 
mitjançant els parèntesis “(“ i “)” per a obtenir parts de la cadena que compleixin el 
nostre patró. Això sʼaconsegueix amb el metode group(int). Al següent exemple ho 
veurem més clar: 
 
Si tenim el patró “(a)(b)(c)”: group(1) ens retornarà “a” i group(2) donarà “b” 
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El nostre cas 
 
 Un cop introduides les expressions regulars i els patrons, explicarem com 
han afectat aquests a la nostra aplicació i com els hem  fet servir. 
 
 Es van crear expressions regulars per a cada un dels tipus de línies que ens 
podíem trobar a una EDL. Seguidament analitzarem una de les expressions més 
comunes, i la vegada la més complexa, que es correspon amb una línia estàndard. 
 
Una línia estàndard del format CMX-3600 com podria ser: 
!"#$%&'()#&'*)#&+,-#&.,/01#23&&&.,/01#45'&&&&6#1,0-23&&&&6#1,0-45'!

""#!$%&'#!!(!!!!)!!!"#*"+*#"*#+!"#*"+*#,*""!!""*""*,-*,"!""*""*."*"/!

8A.,;<.'8+9'(B'

!
 Es correspon amb lʼexpressió regular següent: 
 
^(\\d{3,})\\s+(\\w+)\\s+([a-zA-Z]+)\\s+(C|c)\\s+(\\d{2}\\:\\d{2}:\\d{2}:\\d{2})\\s+(\\d{2}\\: 
\\d{2}:\\d{2}:\\d{2})\\s+(\\d{2}\\:\\d{2}:\\d{2}:\\d{2})\\s+(\\d{2}\\:\\d{2}:\\d{2}:\\d{2}) 
 
Analitzem l'expressió: 
El caràcter ^ indica que lʼexpressió sʼha de trobar al principi de la cadena. Podem 
distingir els diferents grups (recordem que els parètesis serveixen per a formar 
grups per a poder extreure posteriorment la informació fragmentada). El primer 
grup és (\\d{3,}), que vol dir que aquest grup està format per com a mínim 3 dígits 
del 0 al 9 seguits; \\s és lʼexpressió que representa un espai en blanc, ja sigui 
tabulador o espai simple; i el signe + significa “com a mínim un”, per tant \\s+ és 
l'expressió que utilitzem per a distingir els espais que separen les paraules. 
Aquesta expressió la trobem múltiples vegades separant els diferents grups. Entre 
els altres grups podem distingir els que representen els instants de temps ( 
\\d{2}\\:\\d{2}:\\d{2}:\\d{2} exactament dos dígits, seguits de dos punts, dos dígits, 
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dos punts, dos dígits, dos punts i dos dígits més). 
 
 Amb la cadena anterior trobem que el grup(1) és “001” i el grup(5) és 
“01:04:10:14”. 
 
 Simplificant molt el codi el que es fa és llegir una línia i mirar si coincideix 
amb algun dels patrons que s'han creat prèviament i que coincideixen amb les 
possibles línies que ens podem trobar. Un cop trobem el patró amb el que encaixa: 
primer, extreiem la informació mitjançant els grups que hem creat al patró; 
després, amb aquesta informació creem els events i per últim, tornem a començar 
llegint la línia següent. 
 

5.4. Copy&Paste 
 
 Les accions de copiar i pegar són per tots conegudes, ja que la majoria, sinó 
totes, les aplicacions contenen aquesta funcionalitat. Hi ha varies coses de les que 
ponguem fer copiar i pegar, arxius, imatges, etc., però a la nostra aplicació només 
treballarem amb copiar i pegar sobre cadenes de text. La seva funció és ben 
bàsica, copiar un text per a poder duplicar-lo en qualsevol altre espai de lʼaplicació. 

 La manera de fer això és copiant lʼobjecte (en el nostre cas la cadena de text) 
al portapapers o clipboard. Un cop això està fet la funció de pegar només ha 
dʼagafar lʼobjecte del portapapers i inserir el seu valor al lloc escollit per lʼusuari. 

 Java ofereix dos tipus de portapapers: Local i de Sistema. El portapapers 
locals o Local clipboards només són accessibles des de la màquina virtual on es 
troba funcionant la nostra aplicació.  Tot i això, un punt a favor dʼaquest tipus de 
portapapers és que Java permet crear tants portapapers locals com vulguis, 
accedint a ells mitjançant els seus respectius noms. 
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 El portapapers del sistema (System clipboard) fan referència al portapapers 
del sistema operatiu, el que permet que lʼaplicació pugui transferir informació amb 
qualsevol altre aplicació que estigui corrent a la mateixa màquina. Una part 
negativa del System clipboard és que només permet la transferència de dades de 
text. Per sort per a nosaltres això no es cap desavantatge ja que és justament el 
que volem. 

 A la nostra aplicació concretament el que volem és copiar el contingut de 
diferents cel·les per a copiar-lo en unes altres, o copiar el contingut de les celles a 
la calculadora i viceversa. Però també volem que sigui possible copiar valors de 
les cel·les en fitxers de text mitjançant qualsevol altre editor de text. És per a 
aquesta última funcionalitat que ens varem decidir per utilitzar el System Clipboard 
degut a que el Local Clipboard no ens permetia interactuar amb altres aplicacions. 

 A continuació veurem com es fa per interactuar amb el portapapers del 
Sistema. 
 
Accedir al Clipboard 
 
 La manera dʼinteractuar amb el portapapers del Systema és mitjançant el 
Toolkit. Per accedir-hi hem de realitzar la següent crida:  
 
Clipboard cb = 
 Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard(); 
!%&#,.3='-.'>6-"'B'

!
 Ara ja tenim un objecte del tipus Clipboard accessible que podem utilitzar. 
Donat que el contingut que posarem al portapapers el pot llegir qualsevol altre 
aplicació i que el que llegim pot haver estat introduït per qualsevol altre aplicació, 
hem de ficar i extreure les dades en un determinat format, de forma que totes les 
aplicacions el segueixin i així les dades del portapapers puguin ser utilitzades per 
tothom. 
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Introduir dades al Portapapers 
 
 Per a introduir dades al Clipboard hem dʼutilitzar el mètode 
setContents(Transfereable, ClipboardOwner). El Transfereable és la dada que 
volem introduir i que per a que totes les aplicacions lʼentenguin ha dʼimplementar la 
interface Transfereable, dʼaquesta forma sʼinclou informació sobre quin tipus de 
dades són. El ClipboarOwner pot ser qualsevol cosa que vulguem ficar que 
compleixi la interface ClipboardOwner. Pot ser útil per a varis propòsits, per 
exemple pot ser la classe a la que sʼavisarà quan la dada deixi dʼestar al Clipboard 
i sigui reemplaçada per una altra. En principi no volem fer res en aquest cas, però 
seʼns dóna aquesta opció. 

 Donat que la interface Transfereable és complexa, amb molts mètodes, és 
millor utilitzar alguna de les classes que ja té Java implementades 

Per a text normal es pot utilitzar java.awt.datatransfer.SelectionText 

Per a un altra tipus de dades es pot utilitzar javax.activation.DataHandler 

 La primera opció és la més adequada per ficar text al Clipboard. La mateixa 
classe SelectionText implementa Transfereable i ClipboardOwner, pel que podem 
utilitzar-la pel mètode setContents(Transfereable, ClipboarOwner) 
 
Clipboard cb = 
 Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard(); 
StringSelection ss = new StringSelection("Este texto va al 
 Clipboard"); 
cb.setContents(ss, ss); 
!%&#,.3='-.'>6-"'C'

!
!
!
!
!
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Extreure dades del Clipboard 
 
 Per a recollir dades del Clipboard hem dʼutilitzar el mètode 
getContents(Object). El paràmetre pot ser qualsevol cosa, ja que actualment Java 
no lʼutilitza per a res. Normalment es passa un ʻnullʼ. 
 
Clipboard cb = 
 Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard(); 
Transferable dato = cb.getContents(this); 
!%&#,.3='-.'>6-"')'

!
 El problema ara és interpretar la dada Transfereable que rebem. Amb aquest 
fi, podem demanar-li a la dada Transfereable els DataFlavor que té. Aquests 
DataFlavor són possibles interpretacions dʼaquesta dada (si és text html, si és text 
xml, si és text pla, si és una imatge, etc). Dʼaquesta manera, analitzant els 
DataFalvor obtinguts, sabrem com podem de tractar la dada. 
 
 En el cas que vulguem, per exemple, veure si el que hi ha és un text que 
puguem utilitzar com un String de Java, podem preguntar a la dada si suporta un 
DataFlavor que tingui un MimeType que sigui “application/x-java-serialized-object; 
class=java.lang.String". 
 
Clipboard cb = 
 Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard(); 
Transferable t = cb.getContents(this); 
 
// Construïm el DadaFlavor corresponent al String de java 
DataFlavor dataFlavorStringJava = new 
 DataFlavor("application/x-java-serialized-object; 
class=java.lang.String"); 
 
// Si la dada es pot obtenir com un String la agafem 
if (t.isDataFlavorSupported(dataFlavorStringJava)) { 
   String texto = (String) 
t.getTransferData(dataFlavorStringJava); 
} 
!%&#,.3='-.'>6-"': 
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El nostre cas particular 
 
 Un cop conegut el funcionament general del Clipboard, anem a veure com 
lʼhem utilitzat. 
 
 Per a utilitzar el Copy&Paste a una taula com la nostra, vam agafar una 
classe anomenada TableTransferHandler, que és una extensió de TransferHandler 
de Sun. Aquesta classe és capaç de crear objectes Transfereables agafant 
directament valors dʼuna taula, detectant quina és la cel·la seleccionada. Lʼúnic 
que vam haver de fer és canviar la funció de pegar per a què utilitzés el model de 
la nostra taula i així pugués pegar els elements directament sobre la nostra taula.  
 
 Més tard ens vam adonar que lʼopció de copiar era més senzilla 
dʼimplementar sense utilitzar aquesta classe. Per a la opció de pegar sí que vam 
decidir utilitzar TableTransferHandler amb la nostra funció. 
 
 A la funció de copiar només calia agafar el valor de la cel·la seleccionada i 
col·locar-la al Clipboard. Ho hem fet així: 
 
Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard().setContents(
new StringSelection((String)jTModel.getValueAt(row, column)), 
null);  
!%&#,.3='-.'>6-"'D'

!
 Podem veure que lʼultim paràmetre de setContent lʼhem deixat a null, això és 
perquè no ens interessava que es realitzés cap acció en el cas que es borrés el 
que hi havia al portapapers. 
 
 Al pas del pegar només calia crear un objecte Transferable per tal de poder 
agafar el que hi havia al Clipboard, un cop fet això la resta és molt senzilla. 
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Transferable t = 
 Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard(). 
 getContents (null); 
String text = 
 (String)t.getTransferData(DataFlavor.stringFlavor); 
!%&#,.3='-.'>6-"'E 

 Quan ja tenim lʼstring del portapapers, el TableTransferHandler associat a la 
taula, en aquest cas anomenat “lh”, serà lʼencarregat dʼinserir el valor a la taula. 
 

lh.paste(text, jTable1); 
!%&#,.3='-.'>6-"'(F'

!
!

5.5. La taula de visualització d'EDL's 
 
 La taula en la que es mostren les EDL va ser un dels reptes més grans en el 
moment de la implementació ja que es van presentar varies dificultats de diferents 
tipus que vam anar solucionant. 
 
 El primer inconvenient que ens vam trobar va ser mantenir la 
correspondència entre les dades que hi havia entre lʼobjecte EDL a memòria i a la 
taula quan aquesta era modificada directament per lʼusuari. Es van estudiar dues 
possibilitats: actualitzar lʼobjecte EDL a memòria cada vegada que sʼactualitzava 
una cel·la de la taula o deixar lʼusuari que modifiqués la taula tant com volgués i 
actualitzar-la només quan anés a fer una operació dʼun altre tipus.  
 
 Finalment es va optar per la primera opció. Momentàniament es va pensar 
que suposava un cost més elevat anar guardant a memorial cada cel·la que es 
tocava dʼuna en una, mentre que la segona opció semblava més adient ja que 
només realitzava una operació per a varies modificacions. Però com no hi ha 
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manera de guardar la llista de cel·les modificades a la segona opció (el cost seria 
constant independentment del nombre de cel·les canviades), sʼhauria de revisar 
tota la taula per veure el que sʼha canviat i per tant sʼha de guardar. Això implicava 
un cost molt elevat per les vegades en que el nombre de cel·les modificades era 
petit (que són la majoria ja que canviar manualment moltes cel·les no és quelcom 
que sʼacostumi a fer). A més si lʼoperació es portava a terme just abans dʼuna altra 
operació, podria ser que el temps de la primera operació endarrerís lʼaltre de forma 
que lʼusuari pogués percebre que la segona operació triga massa.  
 
 Amb aquest motiu, i amb el de personalitzar la nostra taula, vam crear un 
model de taula propi anomenat TableModel que és una extensió de 
DefaultTableModel, el model que segueixen per defecte les taules de Java.  
 
 En el TableModel es van sobreescriure les següents operacions: 
 

• boolean isCellEditable (int row, int column): Aquesta operació indica si una 
columna és editable o no, és a dir, si es pot modificar el seu valor escrivint-
hi a sobre, ja que per exemple hi ha columnes que no volem que toqui 
lʼusuari, com la de duració que és un valor calculat en funció dʼaltres valors. 
Fent que aquesta funció retorni fals quan el paràmetre column conté el valor 
de la columna on es troba la duració, farem que lʼusuari no pugui escriure 
en aquella columna. 

 
• Class getColumnClass(int column): Aquesta funció ens retorna la classe 

dʼuna columna. La vam sobreescriure per a què retornés string per a totes 
les columnes menys per a les de SourceIN, SourceOUT, RecordIN i 
RecordOUT en que retorna Object, per a poder treballar amb TCʼs més tard. 

 
• int getColumnCount(): Evidentment, retorna el número de columnes que 

tenim 
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• void setValueAt(Object newValue, int row, int column): La funció setValueAt 

del DefaultTableModel simplement canviaba el valor a la taula. Però ara són 
moltes les coses que hem de fer a lʼhora de modificar un valor de la taula. 
Per a començar comprovar que sigui un valor correcte, això pren una 
importància rellevant en els camps que necessiten un TC, ja que si intentem 
guardar una cadena que no tingués el format dʼun TC al RecordIN, per 
exemple, podríem tenir problemes. Després volem guardar el nou valor a 
lʼEDL que hi ha a memòria, però volem fer-ho mitjançant la seva comanda, 
ja que després, donat el cas, potser volem fer undo de la modificació. I 
finalment inserir el nou valor a la taula. 

 
 Per a poder modificar a lʼEDL per cada valor que es canvia a una cel·la es 
necessitava alguna dada més de la que es veia a la taula, per a això es va decidir 
incloure a la taula alguna columna més. El problema era que aquesta columna no 
sʼhavia de mostrar a la vista de lʼaplicació, de manera que quedessin ocultes al 
usuari. 
 
 D'una altra banda, un cop solucionat el problema dels valors que havíem 
dʼinserir, ens havíem dʼenfrontar a la qüestió de mostrar els comentaris i lʼEDL a la 
mateixa taula, a més que els comentaris havien de poder-se ocultar. 
 
 Al principi, colocàvem els comentaris a la primera columna després de la fila 
a la que pertanyien, però evidentment els comentaris quedaven tallats segons 
lʼamplada de la primera columna (que sol ser molt petita ja que està destinada al 
número dʼevent). A més quedaven varies columnes buides, amb les que lʼusuari 
podia interactuar i introduir valors, (el que no tindria gaire sentit  ja que eren 
simplement un espai en blanc que sobrava).  Per tant, el que es va fer per a 
solucionar-ho va ser que allargar la primera columna de les fileres que contenien 
un comentari per a què ocupés la fila completament. Dʼaquesta manera 
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solucionàvem els dos problemes alhora, el comentari es veia sencer i no es podien 
seleccionar les columnes que quedaven buides. 
 
 Aquesta solució es va implementar de la següent manera: 
En comptes de crear la nostra taula com una JTable, la vam crear com una 
CTable. 
CMap m = new CMapl(); 
jTable1 = new CTable(m); 
!%&#,.3='-.'>6-"'(('

!
CTable és una subclasse de JTable, però té un CMap associat, que se li ha de 
passar com a paràmetre en el moment de la creació; a més permet assignar a la 
taula un UI personalitzat. En el nostre cas assignarem com a UI* un element CTUI, 
que és una subclasse de BasicTableUI que utilitzen les Taules estàndard de Java. 
Dʼaltra banda, comentar que CMapl és la classe que implementa la interfície 
CMap. 
 
public class CTable extends JTable { 
  public CMap map; 
  public CTable(CMap cmp){ 
    map=cmp; 
    setUI(new CTUI()); 
  } 
!%&#,.3='-.'>6-"'(?'

!
!
El funcionament és el següent: 
CMapl és el que sʼencarrega dʼassignar una columna a una posició concreta de la 
taula. És a dir, donada una columna i una fila, mirarà si es una línia de comentari; 
en cas que no ho sigui retornarà el mateix valor de la columna que ha entrat, però 
si sí que és de comentari retornarà el valor 1, ja que la única columna visible serà 
la 1. 
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CTable té dos funcions a més de les que ja té per ser subclasse de JTable: 
 

• getCellRect: Sʼencarrega dʼassignar un Rectangle* a una cel·la. Donades les 
coordenades row i column, i preguntant al map, que recordem que és un 
CMapl, li assignarà un rectangle que agafi tota la fila a la primera cel·la de 
les fileres de comentaris, mentre que en el cas de que no siguin comentaris 
es limitarà a assignar un rectangle normal segons la amplada de la 
columna. 

 
• columnAtPoint: Donades unes coordenades absolutes x i y, ens indica en 

quina columna ocupa aquella posició. Posarem un exemple per veure-ho 
més clar, suposem que la fila 3 és un comentari, per tant, donades les 
coordenades 34 i 58 ens trobem a la fila 3 columna 7; amb aquests valors 
de fila i columna pregunta al map que lʼindica que sʼha de mostrar la fila 1, 
ja que és un comentari. 

 
Finalment CTUI és el que sʼencarrega de dibuixar la taula a la vista. 
 

5.6.Undo/Redo  
 
 La finalitat de utilitzar el patró Command és la de, tal com ja sʼha comentat, 
guardar les operacions que es van realitzant sobre lʼEDL, amb lʼobjectiu de 
recuperar un estat anterior de lʼEDL per a fer undo o un estat posterior al que ens 
trobem, redo (no cal dir que per ha fer això sʼha de hagut fer primer undo). 
 
Funciona de la següent manera: 
 
 Cada operació està implementada a una comanda; cada comanda té les 
operacions següents: execute(), undo() i redo() i lʼEDL té una llista de les 
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comandes que es van realitzant. Dʼaquesta manera cada classe concreta de 
comanda conté la funcionalitat necessària per a poder fer undo i redo. Les accions 
undo() i redo() contenen el codi necessari per a desfer i refer les accions, és a dir, 
si, per exemple, execute() fa un canvi de framerate de 25 a 30, undo() farà el canvi 
de 30 a 25 i redo() una altra vegada de 25 a 30. Si ens fixem, la comanda ha de 
guardar la informació del valor de framerate anterior i posterior de lʼoperació. En 
una operació general que afecta a tota lʼEDL, com el canvi de framerate, és 
factible guardar la informació, però per a operacions que es poden realitzar sobre 
varies línies, guardar-se les línies que sʼhan de modificar, valors concrets de cada 
una i altres paràmetres de la operació, ho fa bastant complexe.  
 
 Així que es va optar per simplificar les operacions guardant-se tot lʼestat de 
lʼEDL anterior i posterior i dʼaquesta manera restaurar lʼEDL al complet al realitzar 
les operacions. Aquesta solució que simplificava molt el codi, guanyant així 
modificabilitat, ja que en el cas de modificar el comportament de les operacions 
undo i redo no s'haurien de refer, i escalabilitat, ja que en el cas de fer noves 
operacions la seva comanda seria casi idèntica a les altres. Però per una altra 
banda es perdia en eficiència espacial ja que guardar EDL completes ocupa més 
espai que guardar-se una llista de paràmetres. Per a que aquest espai no suposés 
un problema per lʼaplicació, i quedant dʼacord amb el client, es va limitar el nombre 
dʼaccions sobre les que es podia fer undo a les últimes 15 accions. 
 
 Quan es realitza una operació es crea una comanda i amb lʼoperació 
dʼexecute es creen dos EDLʼs: una que anomenem oldEDL, que és la que hi ha 
just abans de realitzar lʼoperació, i lʼaltra nextEDL, que és la resultant de realitzar 
lʼoperació; després dʼaixò la comanda es guardarà a una llista de comandes. A 
més, lʼEDL té un atribut de la classe CommandList que és justament lʼencarregat 
de guardar les comandes. Quan es fa un undo o un redo, CommandList és 
lʼencarregada de decidir quina comanda és la que sʼha de desfer o refer. Per a 
poder fer-ho, les comandes es guarden a una llista, com ja he explicat a dalt, i un 
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índex indica en quina posició de la llista estem per a poder fer varies accions 
dʼundo o redo seguides. Evidentment, també és lʼencarregat de que la llista no 
sobrepassi els 15 elements. 
 
 Ara podem veure que les diferents classes concretes ens han quedat gairebé 
totes iguals. La funció execute de les diferents comandes sempre fa el mateix: 
 

• Guardar lʼestat de lʼEDL a oldEDL 
• Realitzar lʼoperació 
• Guardar lʼestat de la nova EDL a nextEDL 
• Guardar la comanda a la llista de comandes realitzades 

 
 La única part diferent a cada comanda és la de realitzar aquesta operació, 
perquè pel que fa a les funcions de undo i redo són exactament iguals per a totes 
les comandes. 
 
 Un cop ens vam adonar dʼaixò el primer que seʼns va passar pel cap va ser 
utilitzar el patró de disseny Mètode Plantilla creant una comanda genèrica que 
realitzés les operacions de lʼexecute, menys la de realitzar lʼoperació; que seria 
una funció abstracta definida a cada comanda concreta i que heretaria de la 
comanda genèrica. 
 
 El problema ve donat quan no totes les comandes tenen els mateixos 
paràmetres, el que dificulta una mica lʼus del patró. Així que inspirant-se en el 
mètode plantilla es va crear una solució per a què no hi hagués tanta repetició de 
codi. Veurem un exemple amb el codi Java de la classe CommandTapeName, que 
és la que sʼencarrega de fer els canvis de nom de les cintes, ja sigui en una fila 
només o en moltes. 
 
public class CommandGeneric implements Command { 
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    EDL oldEDL, nextEDL; 
 
    protected void beforeOp() throws ExceptionError{ 
        EDLControler sedl; 
        sedl = EDLControler.getInstance(); 
        EDL aux = new EDL(); 
        aux.assign(sedl.getEActive()); 
        oldEDL = aux; 
        sedl.getEActive().getComList().addCommand(this); 
    } 
 
    protected void afterOp() throws ExceptionError{ 
        EDLControler sedl; 
        sedl = EDLControler.getInstance(); 
        EDL aux2 = new EDL(); 
        aux2.assign(sedl.getEActive()); 
        nextEDL = aux2; 
    } 
 
    public void execute() { 
    } 
 
    public void undo() { 
        EDLControler sedl; 
        sedl = EDLControler.getInstance(); 
       sedl.getEActive().setEventList(oldEDL.getEventList()); 
    } 
 
    public void redo() { 
        EDLControler sedl; 
        sedl = EDLControler.getInstance(); 
      sedl.getEActive().setEventList(nextEDL.getEventList()); 
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    } 
 
} 
 
public class CommandTapeName extends CommandGeneric{ 
     
    public void execute(String name, boolean source, 
ArrayList selectedLines) throws ExceptionError { 
        EDLControler sedl; 
        sedl = EDLControler.getInstance(); 
        beforeOp(); 
        sedl.getEActive().tapeName(name, source, 
selectedLines); 
        afterOp(); 
       } 
} 
!%&#,.3='-.'>6-"'(@ 

 

5.7. Drag & drop 
 
 Aquesta funcionalitat consta de dues parts: per una banda tenim el 
drag&drop que es fa arrossegant un fitxer cap a la zona de treball;  i de lʼaltra, el 
drag&drop que es fa quan sʼarrossega un fitxer a la icona del executable de 
lʼaplicació. 
 
 Per a implementar la primera part, vam estar buscant informació sobre la 
millor manera de fer-ho i finalment vam decidir seguir la informació de la pàgina 
web http://iharder.sourceforge.net/current/java/filedrop/, ja que aquesta pàgina ens 
oferia una manera molt senzilla i ràpida dʼimplementar el que volíem. A més, la 
mateixa web contenia els fitxers de la classe que necessitàvem per a poder-ho fer, 
a més de multitud d'exemples. 
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 El procés és el següent: un cop descarregat el fitxer fileDrop.java només 
sʼhavia dʼincloure en el projecte i introduir el següent codi: 
 
new  FileDrop( myPanel, new FileDrop.Listener() 
      {   public void  filesDropped( java.io.File[] files ) 
          {    
              // handle file drop 
              ... 
          }   // end filesDropped 
      }); // end FileDrop.Listener 
!%&#,.3='-.'>6-"'(B'

!
 Al nostre cas particular myPanel va ser substituït pel panell principal de la 
vista i a lʼespai designat per al handle file drop es va fer una crida a la funció que 
obra les EDL. 
 
 Pel que fa al drag&drop, que es fa sobre lʼexecutable, no calia cap classe 
extra. Simplement quan es té un executable i sʼarrossega un fitxer a sobre dʼell, el 
path del fitxer entra com a paràmetre en el main (paràmetre args). Recordem que 
aquest paràmetre és un vector dʼstrings, així que només calia agafar el path del 
fitxer del vector, obtenir el fitxer amb aquell path i obrir-lo. 
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6. Planificació final i costos  
  

6.1. Temps emprat en el projecte 
!
 A la següent taula veurem la diferència entre el temps que he trigat realment 
en dur a terme el projecte (columna dies reals) i els dies que es va planificar que 
costaria (columna dies planificats). Com a la Planificació, aquest temps ha estat 
calculat en dies, a raó de 4 hores de dedicació diària. 
 
 

Núm Fase Tasca 
Dies 

planificats 
Dies 
reals 

Dife- 
rència 

1 Documentació Estudiar proposta 2 2 0 

2  Estudi del format EDL 4 4 0 

3 Especificació Anàlisi dels casos dʼús 4 4 0 

4 
 Anàlisi de requisits no 

funcionals 
1 1 0 

5 
Disseny Dissenyar un model conceptual 

del que és una EDL 
3 3 0 

6 
 Dissenyar un model conceptual 

complert de les 3 capes 
5 5 0 

7 
 Dissenyar diagrama 

dʼoperacions per al undo i redo 
0 5 5 

8 
Implementació Decidir eines de 

desenvolupament 
1 1 0 

9 
 Implementar les estructures de 

dades per a poder representar 
una EDL 

4 4 0 
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10 
 Crear una classe per a la 

lectura i escriptura dels fitxers 
a disc 

3 3 0 

11 
 Crear el codi necessari per a 

interpretar les dades dels 
fitxers de text 

8 8 0 

12 
 Crear una interfície gràfica per 

a poder comunicar-se amb els 
usuaris 

6 20 14 

13 
 Implementar les operacions 

que es realitzen sobre els 
events 

20 25 5 

14 

 Modificar les classes 
necessàries per a acceptar 
Drag & Drop sobre la vista o la 
icona per obrir fixers 

5 5 0 

15 
 Implementar les funcions 

dʼUndo i Redo 
0 10 10 

16 
 Implementar una calculadora 

capaç de sumar i restar TCʼs 
5 7 2 

17 
Proves Reparar errors o modificar 

comportaments indesitjats 
reportats pels usuaris 

10 30 20 

18 
Redacció 
Memòria 

Redactar la memòria de tot el 
que sʼha anat fent i fer lʼestudi 
econòmic final 

15 20 5 

 
 

TOTAL 96 157 61 

G&$<&'?*'G.,;/'%.&<'"';<&3"H"4&='
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 Com s'ha pogut veure a la part de planificació, el projecte es va plantejar  
començar-lo el mes de maig i acabar a mitjans de setembre. Malauradament 
aquestes expectatives no s'han complert i el projecte s'ha endarrerit fins al juny de 
l'any següent (a l'última columna podem observar les la diferència entre el temps 
real i el temps planificat de cada tasca). Tot següit analitzarem les causes que han 
provocat aquesta demora. 
 
 El projecte es va iniciar al mes de maig del 2009 i va anar avançant segons el 
previst a la planificació, però al mes d'agost va quedar aturat. El motiu va ser que 
l'empresa per a la que treballava i per a la que estava desenvolupant el projecte va 
decidir que una nova aplicació era més important i s'havia d'acabar abans. 
D'aquesta manera el projecte DEDL va quedar en stand by i em vaig dedicar a la 
nova aplicació. Al més de novembre vaig reemprendre el projecte, al principi en el 
meu propi temps, però vaig arribar a un acord amb la l'empresa per a combinar el 
temps de treball amb les dues aplicacions. Així, aquesta segona vegada es va 
planificar acabar el projecte a finals de desembre, però aquesta fita tampoc es va 
complir. 
 
 Un dels motius d'aquest segon enderreriment va ser pel treball afegit amb el 
que no haviem comptat. Com podem veure, si comparem la Taula 2 amb la 
corresponent a la planificació (Taula 1), podem veure que hi han dues noves 
tasques (la nº8 i la nº15) que corresponen a una de les funcionalitats afegides 
posteriorment al projecte, contretament la de realitzar les funcionalitats de desfer i 
refer (undo i redo). Altres funcionalitats afegides posteriorment no han supossat 
tasques noves, però si han provocat una ampliació en el nombre d'hores de la 
tasca a la que pertànyen, com, per exemple, és el cas dels comentaris a la Taula, 
que han incrementat les hores de la tasca nº12.  
 
 Però no només les funcionalitats incorporades a la meitat del projecte han 
provocat un augment d'hores de treball i el corresponent enderreriment, sinó que 
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una altra causa, potser més important que la primera, va ser un càlcul incorrecte 
d'hores a la Planificació. Principalment degut a dos motius, falta d'informació i 
excés de confiança. Pel que fa a la falta d'informació és referent al concepte de 
l'EDL. Estudiant durant uns pocs dies com són les EDL no es poden conéixer a 
fons, amb tots els matissos que tenen i tots els casos que es poden donar. Sense 
aquest coneixement extens que té la gent que treballa amb elles a diari hi ha 
operacions que em van semblar fàcils, però que en realitat a l'hora dimplementar-
les no cobrien tots els casos. En aquest àmbit l'ajuda dels treballadors d'INFINIA 
que van probar l'aplicació va ser de gran ajuda. D'altra banda, l'excés de confiança 
en mi mateix a l'hora de calcular el que trigo en implementar quelcom i sobretot en 
creure que a la primera ja funcionarà bé, també ha provocat un augment d'hores 
de treball respecte del planificat. Això es veu reflectit l'àmbit de la implementació i 
sobretot a la tasca de reparació d'errors (tasca nº17). 
 
 A la Figura 18 (diagrama de Gantt) es veu la distribució del temps emprat. 
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Diagrama de Gantt 
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6.3. Estudi econòmic  
!
! El cost econòmic que hauria presentat aquesta aplicació, si en comptes de 

realitzar-se en el marc d'una beca de colaboració entre l'empresa INFINIA i la 

Universitat Politécnica de Catalunya hagués estat un projecte portat a terme per 

una empresa especialitzada en desenvolupament de software, hauria estat el 

següent: 

 

 A cada una de les tasques de la Taula 3 li assignarem un responsable de la 

següent manera:  

 

Tipus de tasca Persona responsable 

Tasques de anàlisi  

(nº1,2,3,4) 

Analista de projectes 

Tasques de disseny  

(nº5,6,7) 

Dissenyador 

Tasques d'implementació 

(nº8,9,10,11,12,13,14,15,16,17) 

Programador 

!"#$"%&'%()*"+,-.-/%0)%$)1%,"12#)1%"%$)1%*)+134)1%+)1*341"5$)1 

  

 D'aquesta manera el cost econòmic total és: 

Cost Analista de projectes: 11 dies * 4 hores/dia * 27 euros/hora = 1188 € 

Cost Dissenyador: 13 dies * 4 hores/dia * 24 euros/hora = 1248 € 

Cost Programador: 113 dies * 4 hores/dia * 18 euros/hora = 8136 € 

 

Per tant, el cost total del projecte és de: 10.572 € 
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 A aquesta xifra s'hauria de sumar la part proporcional a l'amortització dels 

equips hardware i l'espai utilitzat (lloguer d'oficines) per a dur a terme el projecte. 

El cost de llicències software corresponents a l'entorn de desenvolupament és 

zero, ja que s'ha utilitzat software gratuït.  

 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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7. Treball futur 
 
 Les possibilitats dʼampliació dʼaquesta aplicació són molt grans, fins i tot, 

abans de començar, el client ja tenia clares varies funcionalitats que sʼafegirien en 

un futur no gaire llunyà. Seguidament, s'exposen les principals millores de futur de 

l'aplicació DEDL: 

 

• Visualització de diferents EDL alhora   

• Lectura d'EDL sense format 

• Representació de les EDL mitjançant XML 

• Visionat de vídeo 

 
 La primera de les funcionalitats que desitja tenir el client en un futur és la 

visualització i el tractament de varies EDL alhora. Per poder desenvolupar 

aquest punt hi ha diferents opcions: una és mitjançant pestanyes a la part superior 

o inferior de la taula. Aquestes pestanyes contindrien el nom de lʼEDL i clicant 

sobre elles la taula canviaria mostrant lʼEDL de la pestanya seleccionada; això 

seria semblant al que fa Microsoft Excel amb les diferents fulles de càlcul. Una 

altra opció és tenir una llista en un costat amb les EDL i anar seleccionant una a 

una, pel que la llista mostraria lʼEDL escollida a la taula. Una funcionalitat bastant 

clara, si tenim lʼopció de visualitzar més dʼuna, és la de poder juntar dues EDL en 

una sola, és a dir, una fusió dʼEDLs. 

 

 Una altre ampliació que sabem que desitja tenir el client és la lectura de les 

EDL encara que no compleixin ningun format. És a dir, actualment les EDL 

dels fitxers han d'estar en format CMX (en qualsevol de les seves variants), però 

poden existir EDL on lʼordre dels paràmetres és diferent, on es prescindeix 

dʼinformació que pot ser calculada o totes dues coses alhora. Per exemple, això 

podria ser una EDL: 
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 Com veiem primer sʼindica lʼordre de les columnes i a continuació venen les 

dades. Podem veure que falten els números dels events, però si assumim que 

estan en ordre no ens calen. També falten els temps de Record, però assumint 

que comença en el 00:00:00:00 i que estan en ordre, també es poden calcular. 

 

 Això és un exemple, però podrien haver-hi milers més. Fer que la lectura no 

necessiti un format concret i pugui llegir tot tipus dʼEDLs, fent suposicions, per si 

sola o potser preguntant al usuari per la informació mancant o què és la informació 

que hi ha, lʼaplicació hauria de ser capaç dʼobrir aquests fitxers que representen 

EDLs. 

 

 D'altra banda, la utilització de nous llenguatges i tecnologies que facilitin les 

coses o ampliïn els horitzons de lʼaplicació són un dels punts del treball futur. 

Aquest és el cas de lʼXML, un llenguatge que sembla adient per a la representació 

dʼEDLs. De fet altres aplicacions internament transformen les EDLs a XML per a 

tractar amb elles. Per exemple, podem veure com representa un Time Code el 

Final Cut Studio: 
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<timecode> 
      <rate> 
              <ntsc>TRUE</ntsc> 
              <timebase>30</timebase> 
      </rate> 
      <string>01:00:00;00</string> 
      <frame>107892</frame> 
      <source>source</source> 
      <displayformat>DF</displayformat> 
</timecode> 
=30-%>?:%;%

!
 Un dels punts forts de lʼexportació i importació de fitxers XML que segueixin 

una estructura dʼEDL és, justament, que pot actuar com un estàndard per a 

compartir lʼEDL amb altres aplicacions. A més, en el cas de tenir una EDL 

guardada en XML el procés de lectura seria més senzill del actual. 

 

 La inclusió de la visualització dʼun vídeo relacionat amb lʼEDL també seria 

una funcionalitat interessant. Per suposat lʼedició del vídeo, per petita que sigui, 

queda totalment fora de lloc en aquesta aplicació. Però poder tenir un reproductor 

en un racó de lʼaplicació, en el que, un cop seleccionat el vídeo que va relacionat 

amb lʼEDL (seria responsabilitat de lʼusuari assegurar-se que el vídeo té relació 

amb lʼEDL) es pugui fer play seria un gran avantatge de cara a tenir present el que 

representa lʼEDL. A més, seria ideal que mentre es van seleccionant els diferents 

events sobre la taula, el reproductor es col·loqués automàticament al codi de 

temps que representa el RecordIN del event. 
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 95!

8. Conclusions 
!
 
! La valoració global del projecte és molt positiva, ja que s'han complert els 

objectius que ens havíem plantejat des d'un principi, cosa que ha beneficiat, tant a 

mí personalment com a l'empresa per a la que desenvolupaba aquest software. 

Cal destacar, per tant, que el projecte cobreix necessitats reals d'una empresa. A 

Infinia han quedat contents amb el resultat i estan pensant en comercialitzar-la. 

Després de la meva marxa de l'empresa una altra persona es va fer càrrec de 

l'aplicació, ara mateix estan incorporant alguna de les funcionalitats especificades 

al capítol 7. 

 

 D'altra banda, personalment crec que per a fer una aplicació cal tenir molts 

coneixements del tema que tracta per a poder desenvolupar-la correctament. En el 

meu cas, al principi no coneixia el món de les EDL i per això, em va semblar un 

nou repte molt interessant. Això em va permetre endinsar-me en aquest món de la 

postproducció digital, però trobar informació de sobre les EDL va ser una tasca 

difícil, ja que es tracta d'un camp molt especialitzat i sense un estàndard, per tant, 

aprofundir en el tema requereix moltes hores d'experiència tractant amb aquests 

formats, cosa per a la que no hi havia suficient temps. En aquest aspecte l'ajuda 

dels empleats de l'empresa a l'hora de provar l'aplicació ha estat de gran ajuda. 

 

 Una dificultat que he trobat ha sigut desenvolupar el projecte sense una 

definició completa del que havia d'abarcar l'aplicació.  A l'Annex I es pot veure que 

el document entregat per part de l'empresa deixaba bastants aspectes al aire, el 

que ha fet que, al llarg del projecte, s'hagin dut a terme moltes reunions amb el 

client en les que s'han continuat definint aspectes del software. Això, de vegades, 

incluia funcionalitats noves o correccions de comportament, que significaven 

modificar el contingut ja existent, el que vol dir que amb una bona definició dels 

requisits s'haurien estalviat hores de treball. En aquests casos, si es desenvolupa 
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software com a empresa externa suposo el que es fa es ajustar-se al que s'ha 

signat al contracte, però al treballar per a la mateixa empresa aquestes 

modificacions s'han de fer.  

 

 L'únic aspecte en el que negatiu ha estat el retard que ha patit el projecte 

(pels motius explicats en capítols anteriors). 

 

 Així doncs en general, el projecte ha estat molt positiu ja que he pogut 

aprendre a desenvolupar un projecte de principi a fi, passant per totes les fases i 

experimentant les dificultats i reptes que es presenten i podent solventar els 

problemes, arribant així a un bon resultat final.  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ANNEX I 
Document proporcionat per Infinia que defineix les caracteristiques de l'aplicació 
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!
!
!
Versión 1.0 
 
 
 
Este programa es una gran herramienta para el trabajo con EDL’s dentro de un 
entorno Intermediate Digital. 
 
 
Funciones 
 
Trabaja y convierte a 24 fps. 25 fps. y 30 fps. 
Conversión real a 24 fps. Introducción de start Time code (Muy útil para escanear 
a 24 fps). 
Cambio de Rec TC. 
Cambio de Tape. 
Cambio de prioridad Source/Record. 
Dispone de calculadora de TC. 
Posibilidad de insertar/borrar/esconder comentarios. 
Formatos CMX 340, CMX 3400 CMX 3600. 
Convierte Encadenados a cortes. 
Elimina los planos que se repiten. 
Elimina los efectos de velocidad y deja el plano entero sin ella. 
Posibilita añadir colas de inicio y final. 
Efecto “Magnet”. 
Inserta Negros entre plano y plano. 
Función ripple. 
Memorias. 
Soporta Drag&drop. 
Dentro de la visión del listado se introduce una nueva columna de duración. 
En el caso de llevar la edl audio este queda eliminado automáticamente. 
Por supuesto todas las funciones son sumatorias  
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_______________________________ 
 
 
 
Open 
Abre la edl con la que vamos a  
trabajar con o arrastrarla en la  
zona de trabajo (*)  
 
Save 
Guarda la edl con la extensión.edl con o sin las modificaciones, en el mismo 
directorio donde se encuentra la original 
 
Format 
Para guardar en el formato CMX 340, CMX 3400 CMX 3600. 
 
Print 
Imprime la edl en la impresora predeterminada. 
 
EDL Name/ 
El nombre que lleva la edl original podemos cambiar el nombre con el que sera 
guardada, también nos añade al nombre la memoria con la que hemos trabajado. 
 
Ej. Si la edl se llama test.edl y hemos trabajado con la memoria scan la guardara 
(sino cambiamos el nombre) como test-scan.edl 
!
!
!
!
!
!
!
(*) soporta drag&drop 
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Source IN 
 
Con ello seleccionamos la edl con prioridad de 
Source 
 
 
 
Record IN 
 
Con ello seleccionamos la edl con prioridad de Record 
 
 
 
Fps 
 
Podemos seleccionar el fps de la edl entre 
24, 35 y 30 
 
 
 
 
Rec Tc IN 
 
Podemos introducir el código de start del 
Recorder, se ordenara toda la edl 
 
 
 
 
Tape Name 
 
Podemos introducir el tape Name sobre un 
evento, varios o toda la edl (utilizando las  
teclas de edit). Si activamos source nos pondrá los dos primeros números del 
source. Muy útil para identificar los rollos en un Scanner  
 
Ej edl original 
 
001  TK       V     C        10:00:00:00  10:00:03:00  01:00:00:00  01:00:03:00 
002  TK       V     C        12:00:05:00  12:00:08:00  01:00:03:00  01:00:06:00 
 
. Si ponemos R y activamos source y el evento seleccionado es  12:00:00:00 
el resultado del tape sera R12 
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001  R10       V     C        10:00:00:00  10:00:03:00  01:00:00:00  01:00:03:00 
002  R12       V     C        12:00:05:00  12:00:08:00  01:00:03:00  01:00:06:00 
 
 
Insert Black (#) 
Inserta en el recorder fotogramas 
No toca el Source 
 
Ej. Si tenemos la siguiente edl: 
 
001  TK       V     C        10:00:00:00  10:00:03:00  01:00:00:00  01:00:03:00 
002  TK       V     C        12:00:05:00  12:00:08:00  01:00:03:00  01:00:06:00 
Si insertamos 1 frame dara como resultado: 
001  TK       V     C        10:00:00:00  10:00:03:00  01:00:00:00  01:00:03:00 
002  TK       V     C        10:00:05:00  10:00:08:00  01:00:03:01  01:00:06:01 
En determinadas maquinas esto produce que a la hora de exportar material  
queden un sequencial de imágenes separadas por planos pues no lo exportara 
todo en una pieza. 
 
 
 
Calculator 
 
Activa la calculadora 
Nos permite calcular a 24, 25, 30 
fps.  
Sumar o restar fotogramas 
Con las teclas +/- y la tecla  
Add/sub 
 
 
 
Dispone de 4 memorias en las 
que podemos depositar códigos 
que nos interesen, 
introducimos el código que  
queremos mediante el teclado  
Numérico o copiándolo de la edl y activamos “M” con la “R” reseteamos la 
memoria que queramos, quedando a cero. 
 
Con la “C” copiamos y con la “P” pegamos. 
 
 
 
 



 106!

 
 
 
(#) Modifica el tiempo de recorder de la edl 
 
 
 
 
Insert Comments/Hide Comments/Deleted Comments 
 
Con Insert comments nos permite escribir en la linea 
de edl donde estamos posicionados, cuando  
grabemos la edl estos comentarios se  
grabaran con ella. 
 
Hide comments nos esconde los comentarios que  
existan en la edl, cuan cuando grabemos 
la edl esos comentarios se grabaran con ella. 
 
Deleted comments borra los comentarios cuando  
Grabemos la edl estos comentarios no se grabaran. 
 
 
 
 
Menú  edición 
 
Select All, selecciona toda la edl. 
También funciona tecleando CRTL+A. 
 
Unselect All deselecciona toda la edl. 
También funciona tecleando CRTL+Q. 
 
 
Copy copia y almacena en la memoria  
del ordenador  el/los elementos seleccionados. 
También funciona tecleando CRTL+C. 
Si mantenemos apretado la tecla SHIFT podremos seleccionar un grupo. 
Si mantenemos presionada la tecla CRTL seleccionaremos diferentes eventos de 
diferentes posiciones  
 
 
Paste escribe de la memoria del ordenador 
en la zona seleccionada. También funciona tecleando CRTL+V 
 



 107!

 
Delete  borra el elemento seleccionado. También funciona con la tecla suprimir. 
Si mantenemos apretado la tecla SHIFT podremos seleccionar un grupo. 
Si mantenemos presionada la tecla CRTL seleccionaremos diferentes eventos de 
diferentes posiciones  
 
 
Delete All  borra toda la edl. También funciona tecleando CRTL+suprimir. 
 
Convert to 24 (#) 
 
Es una conversión real a 24 fps. 
Cuando activamos la función nos sale un menú que nos solicita donde colocamos 
el start es decir desde donde empezara a contar a 24 fps. 
 
Ej. Introducimos la siguiente edl 
001  TK       V     C        10:00:00:00  10:00:02:00  01:00:00:00  01:00:02:00 
002  TK       V     C        10:00:05:00  10:00:08:00  01:00:02:00  01:00:05:00 
 
Nos solicita donde situamos el start para 
el tape TK 
 
El resultado 
 
001  TK      V     C        10:00:00:00   10:00:01:24   01:00:00:00   01:00:02:00  
002  TK      V     C        10:00:04:20   10:00:07:19   01:00:02:00   01:00:05:00 
 
Podemos comprobar que realmente esta contando a 24 fotogramas por segundo 
 
 
Dissolve to cut 
 
Elimina los encadenados y los convierte en cortes. 
Se puede utilizar sobre un evento/ varios o toda la edl  
(utilizando las teclas de edit) 
Es muy útil para el material a escanear. 
 
 
 
Remove dup (#) 
 
Elimina los planos repetidos, generando un nuevo/s 
evento a partir de los repetidos y eliminando estos. 
Se puede utilizar sobre un evento/ varios o toda la edl  
(utilizando las teclas de edit) Es muy útil para no repetir el material a escanear. 
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Ej. 
001  TK       V     C        10:00:00:00  10:00:05:00  01:00:00:00  01:00:05:00 
002  TK       V     C        10:00:05:00  10:00:10:00  01:00:05:00  01:00:10:00 
003  TK       V     C        10:00:03:00  10:00:08:00  01:00:10:00  01:00:15:00 
 
El evento 003 esta repetido pues su material sale del 001 y 002 el resultado sera: 
 
001  TK       V     C        10:00:00:00  10:00:10:00  01:00:00:00  01:00:10:00 
 
(#) Modifica el tiempo de recorder de la edl 
 
Remove Timewarp (#) 
 
Elimina las velocidades dejando la edl con el plano 
integro para poder después rehacer la velocidad. 
sobre un evento/varios o toda la edl (utilizando las teclas de edit) 
 
 
Ej. 
 
001  TK       V     C        10:00:00:00   10:00:05:01   01:00:00:00   01:00:05:01  
002  TK       V     C        10:01:00:00   10:01:01:06   01:00:05:01   01:00:10:01  
M2   TK                   006.3             10:01:00:00 
Resultado 
 
001  TK       V     C        10:00:00:00   10:00:05:01   01:00:00:00   01:00:05:01  
002  TK       V     C        10:01:00:00   10:01:05:01   01:00:05:01   01:00:10:01 
 
 
Source Heads&Tails (#) 
 
Añade en frames, cola al inicio y 
final de plano sobre un evento/  
varios o toda la edl (utilizando las  
teclas de edit) 
Es muy útil para añadir colas al material a escanear 
 
Ej. 
001  TK       V     C        10:00:05:00  10:00:08:00  01:00:02:00  01:00:05:00 
002  TK       V     C        10:00:10:00  10:00:15:00  01:00:05:00  01:00:10:00 
 
Si introducimos un valor de 5 ftg. para H&T, (a 25 fps) este es el resultado: 
 
001  TK      V     C        10:00:04:20  10:00:08:04  01:00:02:00  01:00:05:10  
002  TK      V     C        10:00:09:20  10:00:15:04  01:00:05:10  01:00:10:20 
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(#) Modifica el tiempo de recorder de la edl 
 
 
 
Magnet (#) 
 
Este comando une los 
eventos como si de un imán  
se tratase determinando por medio de frames el grado de esta unión. 
Es conocido que en caso de que un evento este a menos de 5 seg. (tiempo normal 
de preroll de un magnetoscopio) es mas rápido que sea un solo evento que dos. 
Muy útil para el volcado de material de edl por prioridad de source. 
 
Ej. 
001  TK       V     C        10:00:00:00  10:00:05:00  01:00:00:00  01:00:05:00 
002  TK       V     C        10:00:25:00  10:00:30:00  01:00:05:00  01:00:10:00 
003  TK       V     C        10:00:32:00  10:00:37:00  01:00:10:00  01:00:15:00 
 
Resultado con un magnet de 50 frames (a 25 fps) 
 
001  TK       V     C        10:00:00:00  10:00:05:00  01:00:00:00  01:00:05:00 
002  TK       V     C        10:00:25:00  10:00:37:00  01:00:05:00  01:00:15:00 
 
 
 
 
Ripple 
 
Permite reordenar uno, varios, 
o todos los eventos añadiendo 
eliminando, sumando o restando 
código de tiempo. Muy útil para el típico caso que la edl esta desplazada 1 o varios 
fotogramas. 
Cuando lo activamos y pinchamos sobre el recuadro de entrada de datos nos 
aparece la calculadora en ella 
podemos disponer de las  
memorias o añadir o restar 
 
 
 
 
fotogramas 
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(#) Modifica el tiempo de recorder de la edl 
Ej 
 
001  TK       V     C        10:00:00:00  10:00:05:00  01:00:00:00  01:00:05:00 
002  TK       V     C        10:00:05:00  10:00:10:00  01:00:05:00  01:00:10:00 
 
Si introducimos un valor de +1 el resultado sera 
 
001  TK       V     C        10:00:00:01  10:00:05:01  01:00:00:00  01:00:05:00 
002  TK       V     C        10:00:05:01  10:00:10:01  01:00:05:00  01:00:10:00 
 
 
 
 
Memories 
 
Disponemos de tres tipos de  
memorias fijas, y se pueden guardar 
sobre el ordenador las que se  
quieran 
la ruta es: 
C:/Archivos de programa/dedl/ 
memories 
 

 

 

 


