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Jana BRUMEC*, Rok OMAHEN**
OD EVE DO ADAMA – ARHIVIRANJE DIGITALNIH POSNETKOV TV
SLOVENIJA
Izvleček:
MAM desk (ADAM) je nova računalniška aplikacija, zasnovana ob sodelovanju računalniške in arhivske
stroke znotraj JZ RTV Slovenija. Projekt so ustanovili z namenom lažjega, bolj preglednega in varnega
arhiviranja digitalnih posnetkov znotraj TV Slovenija. Aplikacijo je razvil inženir Bernard Vrh v tesnem
sodelovanju z oddelkom TV-arhiva in dokumentacije RTV Slovenija. Aplikacija trenutno združuje podatke
iz več arhivskih programov, prav tako združuje več montažnih in produkcijskih sistemov. Za namene
predstavitve aplikacije so bila s pomočjo anketnega vprašalnika zbrana različna mnenja uporabnikov. V
prihodnosti je potrebno izboljšati nekaj napak v trenutnih funkcijah, na dolgi rok pa bi lahko aplikacija
predstavljala centralno bazo vseh digitalnih posnetkov za vse enote JZ RTV Slovenija, kar bi dokončno
povezalo celotno zbirko arhivskega, dokumentarnega in ostalega video gradiva nacionalnega pomena.
Ključne besede:
televizija, arhiv, digitalni posnetki, knjižnica LTO, elektronsko arhiviranje

Abstract:
The Road from Eve to Adam - Archiving of Digital Footage at Radio Television Slovenija
MAM desk (ADAM) is a new computer application designed in cooperation with JZ RTV Slovenija computer
and archives experts. The project was established to make the archiving of digital footage for the current
TV Slovenija production easier, more orderly and safer. The application was developed by Mr Bernard
Vrh, a computer engineer, in close cooperation with the RTV Slovenia TV Archives and Documentation
Department. At the moment, this application integrates data from multiple archival software, editing
and production systems. With the use of a questionnaire, we gathered different users' opinions, which
we used for the application presentation. We need to eliminate a few glitches in current functions, but
in the long run, the application could become a central base for all digital footage for all JZ RTV Slovenija
units, which would integrate the entire archival, documentary and other video material of national
importance into one collection.
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1

UVOD

Naj ne zavede nekoliko »bibličen« naslov »od Eve do Adama«, saj se v pričujočem
delu ne bomo obračali na področje religije ali reševali kakšnih bolj kompleksnih
filozofskih dilem, temveč se bomo posvetili zgolj področju arhiviranja izvirno
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digitalnega gradiva TV Slovenija, oziroma trajni hrambi arhivskega gradiva1 ter oddaj2,
prispevkov in delovnega gradiva v elektronski obliki, ki nastane kot rezultat dnevne
produkcije televizijskih programov Radiotelevizije (RTV) Slovenija.
Novosti na praktično vseh področjih v zadnjih dvajsetih letih so dodobra
spremenile življenje vsakega izmed nas. Pridobitve sodobnih tehnologij, ki so prisotne
na vsakem koraku, so prodrle v vse pore javnega in zasebnega življenja, spremenile
naše delo pa tudi prosti čas ter dojemanje obojega. Nekdaj analogni svet se je
digitaliziral do te mere, da ima dandanašnji gospodinjski aparat (npr. pralni stroj)
zmogljivejši procesor, kot ga je imel ne tako slab osebni računalnik v začetku
devetdesetih let prejšnjega stoletja.
V času, ko so se stvari bliskovito spreminjale, se je tudi nacionalna televizija
spreminjala in razvijala ter svoj korak prilagajala času. Ne bomo naredili prevelike
krivice, če si drznemo trditi, da je bil televizijski arhiv v tem času vseeno nekoliko
zapostavljen3. Če so se produkcijski formati razvijali in našim gledalcem omogočali
vedno boljšo uporabniško izkušnjo, pa se je čas v TV arhivu kar nekoliko ustavil, saj
je bilo arhiviranje oddaj oziroma kataloška obdelava arhivskega gradiva pred dobrim
letom in pol, torej še sredi leta 2013, opravljena v enakem programu kot daljnega leta
1996. Mogoče se leto 1996 vseeno ne sliši tako oddaljeno, toda imejmo v mislih, da so
otroci rojeni tistega leta danes že polnoletni in bodo v letošnjem letu pristopili k
maturi. Toda vrnimo se k našemu staremu arhivskemu programu. Več kot očitno je
bilo, da bo treba sistem arhivske kataloške obdelave televizijskih oddaj oziroma
posnetkov posodobiti, in to ne na način, da kupimo nov, zmogljivejši računalnik,
temveč da nekaj naredimo glede programa samega, čeprav je vrsto let dobro služil
svojemu namenu. Prišel je čas, da se »EVA« umakne v zgodovino in da svoje mesto
»ADAMU«, ravno tako kot se starejši sodelavci upokojujejo ter dajo mesto mlajšim.
2

ZAKONODAJA IN PREDPISI

Poznavanje predpisov in zakonodaje, ki urejajo področja dela TV-arhiva in
dokumentacije, je ena ključnih lastnosti dobrega arhivista. Seznanjanje z novostmi,
ne le na tehničnem ali praktičnem in vsebinskem področju, ampak tudi glede
sprememb predpisov in standardov, je nujno za kvalitetno in ne nazadnje zakonito
opravljeno delo.
Zgolj poznavanje arhivistike že dolgo ni dovolj za kakovostno opravljeno
arhivistovo delo. Tudi zaposleni v TV-arhivu in dokumentaciji pri svojem delu vedno
znova opažamo potrebo po širšem spektru znanja. Za nemoten delovni proces je
potrebno poznavanje številnih navideznih malenkosti, ki pa so še kako pomembne. Med
1

Skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A) je arhivsko gradivo
dokumentarno gradivo, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in kulturo ali trajen pomen za pravni
interes pravnih in fizičnih oseb ter je obenem tudi kulturni spomenik. Arhivsko gradivo se določa iz
dokumentarnega na podlagi vrednotenja le-tega v skladi z merili za vrednotenje iz 40. člena ZVDAGA-A (2014).
Pomen odbiranja arhivskega gradiva med nastalim dokumentarnim gradivom je v zmanjšanju prostora, ki ga
gradivo zaseda, ter lažjem iskanju in preglednosti (Žontar, 1984, 2003). Trajna hramba vsega dokumentarnega
gradiva bi bila tudi v današnjem času povsem neracionalna in nesmiselna.

2

TV-arhiv in dokumentacija RTV Slovenija skrbi za arhiviranje televizijskega gradiva lastne produkcije v skladu z
Zakonom o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1). V prispevku uporabljamo izraz »oddaja« enakovredno za vse
televizijske posnetke, ki imajo status arhivskega gradiva in se kot taki arhivirajo. V največji meri gre za dokončane
in predvajane oddaje programih nacionalne televizije, arhiviramo pa tudi neobjavljene verzije oddaj, verzije brez
napisov, delovno gradivo, razne filme, kratke vesti ter različne druge posnetke.

3

7. člen ZRTVS-1 nalaga RTV Slovenija, da »mora pri načinu razširjanja oziroma predvajanja in arhiviranja
programov, ki jih ustvarja v okviru javne službe, skladno s svojimi tehnološkimi razvojnimi zmožnostmi uveljavljati
nove tehnologije.«
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drugim je potrebno poznati zakonodajo, ki ureja področja našega delovanja, najprej
Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) iz leta 2005, Zakon o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) iz leta 2006, z
dopolnitvami iz leta 2014 (ZVDAGA-A), ter Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASPUPB3) iz leta 2007 (Omahen, 2014).
Veljavni zakon o RTV Slovenija (ZRTVS-1, 2005) na nekaterih mestih opredeljuje
pomen arhiva in hrambe arhivskega gradiva. Dejavnost RTV Slovenija po tem zakonu
obsega javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti, s poudarkom na
ustvarjanju, pripravljanju, arhiviranju in oddajanju dveh nacionalnih televizijskih
programov, treh nacionalnih radijskih programov, radijskih in televizijskih programov
regionalnih centrov, programov za avtohtone manjšine v Republiki Sloveniji in za
Slovence izven meja matične domovine ter programa za tujo javnost. Ob tem skrbi RTV
Slovenija tudi za delovanje teleteksta, internetnega in mobilnega portala.
Dejavnost TV-arhiva in dokumentacije je natančneje določena v 6. členu ZRTVS1, slednji govori o arhiviranju lastne programske produkcije4, ki nastane v okviru javne
službe pa tudi o dostopu javnosti do posnetkov iz arhiva za komercialne ali
nekomercialne namene5.
Enako pomembna, če ne celo pomembnejša, so z vidika varovanja filmske
kulturne dediščine določila ZVDAGA. Pri arhiviranju digitalnih posnetkov, ki so izvirno
nastali v digitalni obliki, moramo upoštevati 8. člen ZVDAGA-A (2014), le-ta ureja
zajem izvirno digitalnega gradiva in nalaga učinkovit zajem vseh pripadajočih podatkov
za posamezno enoto gradivo, z vsemi pripadajočimi metapodatki in podobno. Ker gre
pri televizijskih oddajah po večini za arhivsko gradivo nacionalne vrednosti se mora
hraniti trajno6, saj, kot ugotavlja Žontar (2003, str. 67), »tem iz sodobne zgodovine ni
mogoče ovrednotiti le na temelju spisov« in nadalje »sodobna zgodovina ter kulturna
zgodovina sta v veliki meri tudi zgodovina medijev«. Ohranjanje filmskih zapisov je
tako ključnega pomena za raziskovalce in ne nazadnje za naše zanamce.
Zagotavljanju varnosti arhivskega gradiva je bila v preteklosti namenjena
posebna skrb tako pri hrambi filmskega gradiva kot pri pisnem gradivu. Tudi pri hrambi
digitalnega arhivskega filmskega7 gradiva sledimo zakonskim zavezam, v skladu s 23.

4

6. člen ZRTVS-1 določa tudi ohranjanje starejšega arhivskega gradiva, tako da se »avdiovizualne zapise na filmskih
in drugih nosilcih, ki bi zaradi procesov staranja lahko razpadli, oziroma drugače bistveno poslabšali kvaliteto
zapisa, ustrezno zaščiti oziroma prenese na tehnološko trajnejše nosilce besede, zvoka in slike oziroma besede in
zvoka«. Proces tovrstne zaščite filmskega arhivskega prinaša svojevrstne izzive, o katerih je bilo več napisanega v
prispevku Omahen, R. (2013). Od uporabnika do arhiva. Postopek priprave filmskega gradiva za objavo na spletnem
portalu. Dostopno tudi na spletu:
http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/Radenci/Radenci2013/49_Omahen_2013.pdf.

5

Več o dostopu do posnetkov RTV Slovenija v prispevku: Omahen, R. (2014). Uporabniku prijazen arhiv – dostop do
filmskega arhivskega gradiva TV Slovenija. Dostopno tudi na spletu:
http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/radenci2014/39_omahen_2014.pdf.

6

11. člen ZVDAGA-A določa pretvorbo digitalnega gradiva v obliko za dolgoročno hrambo, kadar gre za gradivo, ki
se mora hraniti več kot pet let. Pretvorba mora biti zanesljiva (12. člen), kar pomeni, da »ohranja celovitost in
uporabnost vsebine zajetega gradiva v običajni digitalni obliki«. Roki hrambe dokumentarnega gradiva so sicer
predpisani v klasifikacijskih načrtih za razvrščanje dokumentacije, vendar do tega trenutka takšen dokument v
okviru RTV Slovenija še ni sprejet (Lavrenčič, 2014). Pri vpeljavi klasifikacijskega načrta na ravni celotne RTV
Slovenija bo, kot ugotavlja Lavrenčič, potrebno paziti na paradoks glede kriterija uporabnosti, kajti starejše kot
je filmsko gradivo, manj se uporablja kot podlaga slike v dnevnoinformativnem programu, vendar pa se pri
starejšem gradivu poveča njegova vrednost, saj predstavlja stvari, ki jih danes morda več ni.

7

Po 43. členu ZVDAGA-A je filmsko arhivsko gradivo zmontirani originalni slikovni in tonski negativ filma, posnet
na filmskem traku, in ena projekcijska kopija istega filma ter filmi, posneti na digitalnih ali analognih nosilcih, ki
jih izdelajo slovenski ali tuji producenti oziroma so izdelani v koprodukciji slovenskih in tujih producentov v
Republiki Sloveniji in veljajo za slovenski film; pa tudi »druga avdiovizualna dela, ki na podlagi veljavnih predpisov
veljajo za slovenska«.
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členom8 ZVDAGA-A ter upoštevajoč 36. člen istega zakona, slednji pa predpisuje
hrambo arhivskega gradiva v digitalni obliki samo kot dolgoročno hrambo zajetega
gradiva v skladu z notranjimi pravili. Digitalni posnetki oziroma datoteke so tako, po
končani arhivski kataloški obdelavi, varno shranjeni na tračni knjižnici LTO (Linear
Tape-Open Library), le-ta pa je posebej zasnovana za dolgoročno varno hrambo gradiva
v digitalni obliki.
3

NOTRANJA ORGANIZACIJA TV-ARHIVA IN DOKUMENTACIJE RTV SLOVENIJA

3.1

Lastno varstvo arhivskega gradiva

Varstvo arhivskega gradiva zagotavlja RTV Slovenija, skladno z 62. členom
ZVDAGA-A, slednji omogoča javnopravnim osebam lastno varstvo arhivskega gradiva
»zaradi utemeljenih strokovnih in tehničnih razlogov«. Dovoljenje za lastno varstvo
arhivskega gradiva izda pristojni minister na priporočilo Arhiva Republike Slovenije.
Arhiv RS je tudi pristojen za potrjevanje notranjih pravil9, v skladu z 19. členom
ZVDAGA-A. Izdano dovoljene za lastno hrambo še zdaleč ni dovolj, zato morajo
ustanove, ki hranijo svoje arhivsko gradivo, natančno preverjati izvajanje notranje
pravil s t. i. notranjim preverjanjem (Melik, Jeraj, 2011; Hajtnik, 2012).
Gradivo je v skladu z zakonom na voljo javnosti, tako kot bi bilo v državnem
arhivu, uporabnik pa je dolžan upoštevati morebitne avtorske pravice10 v skladu s 63.
členom ZVDAGA-A ter določili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) iz leta
2007.
Lastno varstvo arhivskega gradiva pri večini ustanov pomeni hrambo
dokumentacije iz poslovanja ustanove, medtem ko v TV-arhivu in dokumentaciji
hranimo filmske posnetke (na različnih nosilcih) s pripadajočo dokumentacijo. Glede
lastnega varstva arhivskega gradiva kulturnih ustanov si sicer tudi strokovnjaki s
področja arhivistike niso enotni11, to je že bilo predmet razprave preteklih let tudi na
konferenci Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja v
Radencih.

8

V 23. členu ZVDAGA-A je opredeljena hramba dokumentarnega gradiva, le-to »se hrani v ustreznih prostorih in
opremi, v ustreznih klimatskih pogojih, zavarovano pred vlomom, požarom, vodo, biološkimi, kemičnimi,
fizikalnimi in drugimi škodljivimi vplivi, ter zagotavlja dostopnost, kar pomeni varovanje pred izgubo in stalno
zagotavljanje dostopa zgolj pooblaščenim uporabnikom ves čas trajanja hrambe, in celovitost, kar obsega
nespremenljivost in neokrnjenost ter urejenost tega gradiva«.

9

Po 18. členu ZVDAGA-A mora javnopravna oseba, ki bo zajemala ali hranila gradivo v digitalni obliki, sprejeti
notranja pravila v skladu z zakonom, pravilnikom o enotnih tehnoloških zahtevah ter drugimi podzakonskimi
predpisi. Notranja pravila se mora smiselno dopolnjevati v primeru sprememb veljavnih predpisov, tehnoloških
napredkov, spoznanj stroke ali pa v primeru ugotovitve pomanjkljivosti pri nadzoru notranjih pravil (Žumer, 2008).

10

Avtorska pravica je enovita pravica na avtorskem delu, iz nje pa izvirajo izključna osebnostna upravičenja
(moralne avtorske pravice), izključna premoženjska upravičenja (materialne avtorske pravice) in druga
upravičenja avtorja (druge pravice avtorja) (ZASP-UPB3, 2007). Zaščita avtorskega dela, kot duhovnega dobrega,
temelji na njegovi individualnosti (saj vsebuje avtorjeve poteze). Avtorsko delo v popolnosti ne more biti
individualno, ker avtor črpa svoje ideje iz splošne kulturne dediščine, kamor svoje delo tudi vrača (Štempihar,
1960 cv: Repanšek, 2009).

11

V mislih imamo prispevek M. Jeraj (2012), v katerem avtorica obravnava problematiko lastnega varstva arhivskega
gradiva kulturnih ustanov, in odzive B. Himmelreicha (2013) leto kasneje. Oba prispevka sta bila predstavljena v
okvirih konference v Radencih.
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3.2

Popis arhivskih vsebin

Tehnologija napreduje, se spreminja in nam v splošnem poenostavlja delo in
življenje, če jo le znamo uporabiti v našo korist. Kljub vsej sodobni tehnologiji pa je
za kakovosten popis še vedno odgovoren človek, ki popisuje vsebino ter kataloško ureja
metapodatke, saj tudi najboljši računalnik v tem trenutku (še) ne more nadomestiti
dela arhivista.
Arhivsko gradivo se v TV-arhivu in dokumentaciji RTV Slovenija popisuje v skladu
z navodili A. Lavrenčiča, ki je za temelj vzel stari Visnewsov katalog12, navodila V.
Žumra13 o elementih popisovanja, navodila Mednarodne zveze televizijskih arhivov
FIAT/IFTA ter navodila Mednarodne zveze filmskih arhivov FIAF (Lavrenčič, 2013).
Upoštevanje priporočil Mednarodne zveze filmskih arhivov je potrebno zaradi
specifičnosti avdiovizualnega gradiva, ki ga hranimo v filmskih arhivih, saj moramo
upoštevati nekatere ključne elemente, ki jih pri pisnem gradivu ni (Prav tam). V mislih
moramo imeti bistvo arhivistike kot znanosti in njene temeljne naloge, tj. »ohranitev
za neko družbo oziroma državo pomembnih dokumentov«, ki so v našem primeru v
glavnem ujeti na filmski trak (Melik, Jeraj, 2011, str. 37).
Arhivsko gradivo se v TV-arhivu in dokumentaciji popisuje na ravni dokumentov.
Vsak posnetek, naj bo to oddaja ali pa agencijska vest14, predstavlja posebno popisno
enoto, pri čemer večje enote razdelimo na posamezne prispevke, ki se nato natančno
popišejo. Enak postopek se opravi tudi pri neobjavljenih posnetkih oziroma tako
imenovanem surovem gradivu. Ključnega pomena je standardiziran oziroma poenoten
popis, saj nam šele takšen popis zagotavlja učinkovito iskanje in pripravo gradiva za
nove oddaje, najsi gre za iskanje po starem računalniškem programu ali pa po novem
(Lavrenčič, 2013).
3.3

Urejevalnik EVA

Program EVA je bil v zadnjih dveh desetletjih osnovno orodje arhivistov TV-arhiva
in dokumentacije, zasnoval ga je računalničar Primož Jakopin. Gre za programsko
orodje oziroma urejevalnik besedil in podatkovnih zbirk, zasnovan za uporabo na
programskem okolju DOS in Windows in namenjen obdelavi besedil ter večjih zbirk
podatkov. Ime programa EVA izvira iz predhodne verzije programa, ki se je imenoval
EVE, kar je bilo krajše za Event Editor ali slovensko urejevalnik dogodkov. Prvo verzijo
tovrstnih urejevalnikov besedil je Jakopin razvil že v letu 1983 ter jo kasneje, z
razvojem tehnologije, dopolnjeval in posodabljal (Jakopin, 1998). V TV-arhivu in
dokumentaciji se je program EVA uporabljal za vnos podatkov oziroma za arhiviranje
oddaj pa tudi za iskanje po arhivski bazi podatkov. Za slednje v tem trenutku program
EVA ostaja še vedno v uporabi, prav tako tudi za morebiten popis gradiva, ki ni izvirno
digitalnega nastanka. Avtor Jakopin (1998) je program EVA sicer zasnoval »za urejanje

12

Visnews je bila britanska novinarska agencija s sedežem v Londonu, ki se je s spremembo lastništva v začetku 90.
let prejšnjega stoletja preimenovala v Reuters.

13

V letu 2008 objavljenem delu Vladimirja Žumra z naslovom »Poslovanje z zapisi. Upravljanje in hramba
dokumentarnega gradiva, klasifikacijski načrti za razvrščanje gradiva z roki hrambe in elektronska hramba gradiva
v digitalni obliki« so opredeljene smernice sodobnega popisovanja arhivskega gradiva.

14

V dobi pred uporabo računalnikov v arhivih je bila dolžina popisa posameznega prispevka omejena s prostorom na
kartici, ki je bila nato vložena v kartotečno omaro oziroma v arhiv. Dober popisovalec se je od povprečnega ločil
po sposobnosti opisati vse ključne elemente (kot so npr. datum dogodka, kraj, vsebina in sodelujoče osebe) na
omejen prostor (Lavrenčič, 2013).
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besedil, podatkovnih zbirk, slik, na del za namizno založništvo, na del za strojno
razpoznavanje znakov ter na del za računalniško podprto učenje«.
3.4

Prehod na nov program

Vsaka sprememba neke globoko zakoreninjene navade ali odklon od običajne
(dolgoletne) prakse sproži pri ljudeh različna občutja. Pri večini, razen pri izjemno
dinamičnih osebah, je prvo čustvo tesnoba, ponavadi je to le strah pred neznanim,
slednja se s časom razblini. Strah pred neznanim je pri zaposlenih delavcih povsem
normalen, kljub temu pa ni nobene potrebe, da bi se ljudje slabo počutili na svojih
delovnih mestih, zato je potrebno natančno in pravočasno informiranje glede vseh
postopkov nadomeščanja starega sistema z nekim novim, nudenje ustreznega
izobraževanja vsem tistim, na katere bodo spremembe vplivale, ter slednje tudi
pravočasno pripraviti na spremenjene delovne procese.
Ključnega pomena pri uvajanju kateregakoli novega programa je vpetost
ustvarjalcev in končnih uporabnikov, ki bodo program uporabljali pri svojem
vsakdanjem delu, v proces nastajanja programa. Do teh ugotovitev je prišel tudi
J. Škofljanec (2002), slednji v svojem prispevku opisuje proces uvajanja novega
računalniškega programa v Arhivu RS. Vključenost uporabnikov je potrebna ne le zaradi
dejstva, da mora biti računalniški program kot temeljno orodje oziroma pripomoček
za delo prilagojen končnemu uporabniku, temveč tudi iz osnovne človeške potrebe po
vključenju v procese soodločanja, saj s tem omilimo stresno situacijo pri zaposlenih
ob končni implementaciji sprememb in ne nazadnje vplivamo na uporabnike, da novo
orodje vzamejo prej za »svoje«.
Zavedanje tovrstnih potreb zaposlenih arhivistov v TV- arhivu in dokumentaciji
je prisotno že nekaj časa, zato so se v sodelovanju z Izobraževalnim središčem RTV
Slovenija v preteklosti že organizirali razni tečaji in seminarji, s katerimi so arhivisti
pridobili dodatna znanja, predvsem iz tehniških strok, računalništva ter sodobnih
tehnologij, ki jih v času študija15 iz takšnih ali drugačnih razlogov niso pridobili
(Lavrenčič, 2009). Saj, kot je zapisal A. Hecht (2009, str. 33), »znanje o bitih in bajtih
zdaj igra pomembno vlogo pri vsakdanjem delu zaposlenih v avdiovizualnih arhivih«.
3.5

Tračna knjižnica LTO

Izvorno digitalni posnetki se po končani arhivski obdelavi varno shranijo na tračno
knjižnico LTO, ki je sestavljena iz več LTO-kaset. Kaseta LTO (Linear Tape-Open) je
kaseta z magnetnim trakom, ki omogoča zapis digitalnih podatkov. Tehnologija, ki jo
kasete LTO uporabljajo, se je razvila v poznih 90-ih letih 20. stoletja kot alternativa
magnetnim trakovom z zapisom zaprtega datotečnega tipa. Vodilno podjetje pri
razvoju tehnologije LTO je podjetje Ultrium, ki je prvo generacijo LTO-knjižnic
izdelalo leta 2000 z možnostjo zapisa 100 GB16 podatkov s hitrostjo 20 MB/s na eno
kaseto. Leta 2012 je bila izdelana 6. generacija LTO-knjižnice z možnostjo zapisa 2,5
TB podatkov s hitrostjo 160 MB/s na eno kaseto. Ne glede na leto izdelave ostajajo

15

Avdiovizualno arhiviranje v Sloveniji še ni našlo svojega mesta med univerzitetnimi študijskimi programi. V tej
smeri pa so razmišljali na dunajski univerzi, kjer so podiplomskim študentom arhivistike ponudili modul
avdiovizualno arhiviranje (Hecht, 2009).

16

1 MB je osnovna enota velikosti računalniških podatkov in znaša 106 bitov podatkov, 1 GB znaša 109 bitov podatkov,
1 TB znaša 1012 bitov podatkov in 1 PB znaša 1015 bitov podatkov.
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fizične dimenzije kaset LTO Ultrium nespremenjene, in sicer znašajo 102,0 x 105,4 x
21,5 mm (Linear Tape-Open, 2014).
Vizija projekta knjižnice LTO temelji na unikatnih programskih rešitvah
programa, saj sistem uporablja programske rešitve, ki niso odvisne od nobenega
proizvajalca podatkovnih baz ali iskalnih strojev za iskanje metapodatkov, kot je npr.
spletni iskalnik Google. Ker imajo LTO-knjižnice odprto datotečno platformo, je v
vsakem trenutku možna nadgradnja sistema s katerimkoli sistemom ali interakcija s
katerimkoli drugim sistemom, kot sta npr. aplikaciji B2B17/ B2C18. JZ RTV Slovenija
uvaja19 nov postopek arhiviranja na leta 2010 predstavljeno knjižnico LTO 5. generacije
s kompresijsko sposobnostjo 3 TB oziroma osnovno sposobnostjo 1,5 TB zapisa na eno
kaseto LTO. Hitrost kompresijskega zapisa na kaseto LTO znaša do 280 MB/s, hitrost
osnovnega zapisa pa znaša do 140 MB/s. Tehnična prednost knjižnic LTO je zmožnost
branja kaset, ki so ustvarjene za dve predhodni generaciji knjižnic LTO, ter zapisa na
kasete, ki so ustvarjene za eno predhodno generacijo (LTO Ultrium Roadmap, 2014).
Življenjska doba knjižnice LTO je glede na planirano kapaciteto in uporabo
predvidena za vsaj 30 let. Toliko znaša namreč življenjska doba ene LTO-kasete.
Knjižnico je mogoče nadgrajevati in dodajati nove funkcionalnosti v posameznih delih.
Trenutno ima knjižnica LTO v Ljubljani na voljo 5 PB prostora20 z možnostjo razširitve
do 50 PB. Posnetki so veliki med 10 in 500 GB, povprečna datoteka pa zaseda 30 GB.
Knjižnica LTO je zaščitena z aspiracijskim javljalnikom požara, slednji neprestano
analizira karbonske delce v zraku in gasilniki s plinom CO2. Zaradi finančnih omejitev
trenutno ni omogočeno avtomatsko gašenje požara, kar pa se opravičuje z dejstvom,
da se knjižnica LTO nahaja v ločenem odseku sobe s strežniki, kjer so vse aparature v
jeklenih ohišjih in je preskok iskre oziroma ognja praktično nemogoč. Naslednji korak
za zagotavljanje varovanja gradiva pa predstavlja vzpostavitev rezervne LTO-knjižnice
na ločeni lokaciji21, kar predvideva tudi ZVDAGA. V primeru naravne nesreče, požara,
potresa, poplave ali kakšnega drugega izrednega dogodka je trenutno varovanje
gradiva neprimerno. Knjižnica LTO je namreč v pritličju, v stavbi sredi glavnega mesta
in od javnosti fizično ločena le s tremi vrati. Z vidika varnosti bi bila bolj smiselna
lokacija hrambe v zaklonišču, ki ga stavba že ima. Seveda pa bi morali za izvedbo tega
varnostnega premika preurediti strukturo omrežja v stavbi, kar prinaša dodatno
finančno obremenitev. Prihodnost programa in hrambe posnetkov na knjižnici LTO je
tako v veliki meri odvisna od politike in ne tehnike.

17

B2B je okrajšava za angleški izraz Business-to-Business. Ta izraz opisuje princip trgovanja z izdelkom, in sicer
trgovanje na relaciji podjetje – podjetje. Izraz vključuje tako finančno poslovanje kot vzpostavitev komunikacije
med obema strankama. V sistemu prenosa posnetkov bi kot primer lahko navedli, da komunikacijo B2B predstavlja
direkten prenos posnetka iz LTO-knjižnice JZ RTV Slovenija na strežnik televizije BBC.

18

B2C je okrajšava za angleški izraz Business-to-Consumer. Ta izraz opisuje princip trgovanja z izdelkom, in sicer
trgovanje na relaciji podjetje – potrošnik. V sistemu prenosa posnetkov bi kot primer lahko navedli, da
komunikacijo B2C predstavlja direkten prenos posnetka iz LTO-knjižnice JZ RTV Slovenija na računalnik zasebnika,
ki želi posedovati posnetek, ki je last RTV Slovenija.

19

O predvideni uporabi knjižnice LTO 5. generacije je že v letu 2011 pisal A. Lavrenčič v prispevku Hramba
digitalnega gradiva v televizijskem arhivu.

20

Eno ohišje knjižnice LTO 5. generacije sprejme 5.000 kaset.

21

Elektronsko arhivsko gradivo se mora hraniti na najmanj dveh lokacijah, ki sta medsebojno oddaljeni vsaj 30
kilometrov (ETZ 2.1, II. del). Pred sprejejem zadnje različice Enotnih tehnoloških pravil pa je veljalo, da mora
biti razdalja med obema lokacijama vsaj 50 kilometrov (Žumer, 2008). Lokaciji obeh regionalnih RTV centrov, tako
v Mariboru kot v Kopru, bi bili primerni, saj sta dovolj oddaljeni, obenem pa ležita na bistveno manj potresno
ogroženem območju kot stavba RTV Slovenija v Ljubljani.
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3.6

Program MAM desk

Sistem za upravljanje z medijskimi vsebinami22 MAM desk (Media Asset
Management) je nov računalniški program23, zasnovan v sodelovanju računalniške in
arhivske stroke znotraj JZ RTV Slovenija. Projekt se je pripravljal skupno 5 let,
spomladi 2013 pa je bila izdana dokončna uredba o dejanski uvedbi programa v delovni
proces. Prva delovna verzija programa je izšla oktobra 2013. Program je izdelal inženir
Bernard Vrh. Po nekaj mesecih priprav je k izdelavi pristopila takratna vodja arhiva
Mihaela Vrbec, kasneje so k projektu s svojimi izkušnjami pristopili tudi strokovnjaki
arhivistike iz oddelka TV arhiva JZ RTV Slovenija Ljubljana. Z uvedbo novega programa
so se pričele spremembe delovnih procesov v celotnem krogu TV produkcije, saj je v
programu vključena tudi funkcija upravljanja s podatki za planiranje produkcije
posnetkov in kasnejšega avtomatskega priklica na predvajalni strežnik za predvajanje
programa. Junija 2013 produkcijski del še ni bil sposoben dostavljati tehnično
brezhibnih verzij posnetkov, zato je prva testna verzija prišla v uporabo oktobra 2013.
Do pomladi 2014 so bile izvedene številne izboljšave programa, in sicer do te mere, da
se je pričelo z izobraževanjem bodočih uporabnikov v uredništvih. S tem se je
zaključila prva faza implementacije novega programa v delovni proces. V okviru druge
faze so predvidene izboljšave na strani priprave proizvodnje posnetkov, širitev sistema
za uporabo spletnih podatkov v kombinaciji z že arhiviranimi podatki (princip
organizacije wikimedia), uporaba t. i. »wiki principa«24 plemenitenja arhivskih
metapodatkov in korekcij arhivskega popisa. Aplikacija bo glede na politično voljo
vodstva implementirana tudi v regionalne centre (Vrh, 2013).
Program temelji na sistemu gostitelj-strežnik25 in je trenutno prilagojen
delovanju v operacijskih sistemih Windows Xp, Windows 7 in Windows 8. Uporabniška
aplikacija temelji na sistemu skeletne zasnove, kar pomeni, da so v odvisnosti glede
na uporabniške pravice posameznemu uporabniku dodeljena le orodja, ki jih uporablja
pri vsakdanjem delu. Aplikacija posledično deluje na vseh delovnih postajah
(računalnikih) v vseh funkcijah, ki so uporabniku omogočene. Strežnik aplikacije je
zasnovan kot »farma strežnikov, na kateri so inštalirane modularne aplikacije. Vsak
modul ima svojo specifično nalogo26. Vsaka nadaljnja razširitev sistema se izvaja na
nivoju administratorja sistema brez dodatnega spreminjanja aplikacije ali posega
programerja« (Vrh, 2014 a). Kot pomožni funkciji programa sta ustvarjeni tudi funkciji
sledljivosti, t. i. forenzična sled27 in orodja za statistiko28. Tehnične prednosti
22

Kot medijske vsebine avtor programa navaja: video vsebine, avdio vsebine, podnapise, metapodatke, slike,
dokumente v PDF-obliki, scenarije, zaključne napise, dialoge, scenoslede. Omogočeno je povezovanje s spletnimi
stranmi in združevanje sorodnih entitet oziroma posnetkov, kot so surovo gradivo in finalizirana verzija posnetka,
v smiselno celoto (Vrh, 2014 a).

23

Med uporabniki se uporablja delovno ime ADAM - Aplication for Documentary and Archive Materials, tako za
program kot popisovalno aplikacijo (Vrh, 2014 b).

24

»Wiki« princip je oznaka avtorja programa za izboljšavo že dodanih podatkov pri vsaki datoteki. Po tem principu
se vsaka napaka, opomba, popravek ali želena sprememba javi izključno administratorju, slednji v sodelovanju s
strokovnjakom želeni popravek tudi izvede ali ga zavrne.

25

Gostitelj-strežnik oziroma angl. client-server sistem je model delovanja računalniške mreže na principu
komunikacije uporabnikov z bazo podatkov na strežniku s pomočjo internetne povezave.

26

Program MAM desk ima naslednje module: MAM WATCHER, MAM DATA MOVER, MAM METADATA COLLECTOR, MAM
STAT, MAM INDEXER, MAM WEB HOST, MAM TRANSFER TEMPLATES EDITOR, MAM USER PROFILES EDITOR, MAM
AUTO ORDER MANAGER (Vrh, 2013).

27

Funkcija forenzične sledi v okviru modula MAM METADATA COLLECTOR beleži vse operacije, transakcije in druge
uporabnikove posege v datoteko. S tem je omogočena hitrejša analiza morebitnih težav in stalen nadzor nad
lokacijo datoteke (Vrh, 2014 a).

28

Program ima svoje orodje MAM STAT, ki nadzoruje vse aktivnosti uporabnikov. Orodje je informativne narave in
je trenutno na voljo le tehničnim administratorjem programa. Orodje omogoča natančnejši pregled nad hitrostjo
pretoka entitet in časovno ter količinsko zmožnostjo arhivske obdelave entitet (Vrh, 2014 a).
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programa so predvsem odprta podatkovna platforma in neomejena količina velikosti
metapodatkov. Entitete se shranijo v izvornem formatu (Slika 1) in kvaliteti brez
konverzij. Osnovni tipi entitet so AVI29, MXF30 in MOV31, ki se zaradi potreb korekcij32
nalagajo na več strežnikov hkrati. Za lažje pregledovanje ustreznosti posnetka se za
vsako datoteko ustvarijo osnovni kadri (t. i. keyframes). Program omogoča dodajanje
podnapisov v obliki datoteke STL in posnetkov z avdiodeskripcijo za slepe, do 8 avdio
podlag33, dodajanje drugih tekstovnih podatkov34 in omogočeno arhiviranje več različic
posnetka hkrati35.

Slika 1: Zavihek Tehnični podatki na popisovalni aplikaciji programa MAM, ki se ob prenosu
datoteke zapišejo avtomatično

Aplikacija trenutno združuje podatke iz več programov. To so Provys36, iNews37
in popisovalna aplikacija programa MAM desk, imenovana ADAM (ARCH Metadata
29

AVI (Audio Video Interleaved) je multimedijski format, ki vsebuje tako video kot avdio podatke in omogoča
sinhronizirano ponovno predvajanje. Format AVI se uporablja pri produkciji dolgosteznih oddaj, kot so npr.
dokumentarni in izobraževalni filmi. Le-ti so kodirani s kodekom MPEG (Moving Picture Experts Group), le-ta ima
standarde avdio in video kompresije ter standarde predvajanja predpisane s strani organizacij ISO (International
Organization for Standardization) in IEC (International Electrotechnical Commission).

30

MXF (Material eXchange Format) je multimedijski format za avdio in video posnetke in je določen s standardi
organizacije SMPTE (Society of Motion Picture and Televison Engineers). Datoteke tega formata običajno
predstavljajo datoteke, narejene s pomočjo programa
Quantel, v katerem večinoma nastajajo
dnevnoinformativne oddaje. Le-te so kodirane z AVC-intra 50 in AVC-intra 100 kodekom.

31

MOV (Movie) je multimedijski format za avdio in video posnetke, ki ga je uvedel Apple. Ta format posnetka nastane
pri montaži datotek z montažnimi stroji EVS, med katere spadajo oddaje, posnete v studiu. Le-te so kodirane z
video kodekom DNxHD, ki je včasih uporabljen tudi pri zapisu datotek formata MXF.

32

Korekcije posnetkov se izvajajo v obliki prilagoditve velikosti datoteke v nižjo kvaliteto za potrebe arhivskega
popisovanja. Izvirna datoteka je začasno shranjena na enem strežniku, medtem ko uporabniki delajo s posnetkom,
ki je nižje kvalitete in se nahaja na ločenem strežniku. Nižja kvaliteta t. i. ogledne kopije posnetka je potrebna
predvsem zaradi hitrejšega nalaganja posnetkov in zmogljivosti računalnikov.

33

Vsak posnetek ima omogočenih 8 avdio kanalov (Vrh, 2013).

34

Tekstovni podatki so del medijskih vsebin, in sicer: scenarij, scenosled, zaključni napisi, dialogi, popis glasbe,
dialogi, povezava do spletnih strani in slike (Vrh, 2013).

35

Program omogoča arhiviranje več sorodnih entitet oziroma posnetkov hkrati. To pomeni, da lahko arhiviramo
finalizirano različico oddaje in istočasno tudi surovo gradivo, ki je bilo ali ni bilo uporabljeno v končni verziji
posnetka. S tem je omogočena bolj kvalitetna in kvantitetna nadaljnja uporaba nekaterih posnetkov, prav tako pa
je omogočeno shranjevanje kvalitetnih posnetkov, ki bi jih drugače izgubili (Vrh, 2013).

36

Provys je program, ustvarjen izključno za televizijsko produkcijo in predvajanje. Program posreduje informacije
o planiranju in predvajanju TV programa, sporedu prenosa posnetkov, o statusu produkcije oddaje, o avtorskih
pravicah, urejanju vsebine oddaj, omogoča urejanje datotek za predvajanje, pregled in urejanje stroškovnih
nosilcev ustvarjalcev oddaj in arhiv metapodatkov. Ti podatki so na voljo, v kolikor jih oseba fizično vnese v
program in v kolikor ima kupec programa dokupljene tudi posamezne module in dostope za vsakega registriranega
uporabnika posebej.

37

iNEWS je novinarski informacijski sistem, zasnovalo ga je podjetje Avid. Program je moč uporabljati na vsakem
računalniku. Namenjen je arhiviranju in ponovnemu dostopu do celih posnetkov ali le segmentov s pomočjo ukazov
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Editor), v okviru številnih funkcij, ki se izvajajo preko različnih programskih vmesnikov
ob dostavi datotek v program MAM desk in ob izhodu ter prenosu na knjižnico LTO.
Vmesniki na strani uporabnika skrbijo za prenos podatkov iz novinarskega
informacijskega sistema iNews programov Word Office in Excel Office. Na spletni strani
je postavljen vmesnik za prenos podatkov in vsebine direktno s spletne strani. Na
nivoju vsebine in metapodatkov obstaja ločen vmesnik do programa Provys. S pomočjo
vmesnikov na nivoju sistema pa program združuje več montažnih in produkcijskih
sistemov, in sicer so to EVS38, Quantel39, montaža INCITE40 in ZAJEM41. Vmesniki na
izhodni strani omogočajo prenos podatkov v vse sisteme, tako iz delovnega strežnika
ADAM kot iz knjižnice LTO.
Program ima poleg avtorja tudi več administratorjev. Za hipno tehnično pomoč
skrbita dva tehnična administratorja, njuno delo zajema: odpravljanje tehničnih
težav, zastojev, skrb za nove uporabnike, dodajanje novih uporabnikov, skrb za nove
poti dotoka entitet oziroma posnetkov, nastavitev poti izvoza entitet iz LTO-knjižnice,
ročni izvoz entitet na produkcijske sisteme. Za namene izobraževanja uporabnikov
aplikacije in pregledovanja vsebin posnetkov ima sistem tudi vsebinskega
administratorja. Le-ta je v pomoč uredništvom ob pojavu kakršnihkoli težav,
pregleduje dotok posnetkov, pregleduje vnose podatkov s strani uredništev in
arhivistov. Vsi administratorji imajo omogočeno avtomatično obveščanje s strani
programa, in sicer v vseh modulih in funkcijah. Delovni proces tako ostaja nemoten s
strani osnovnega uporabnika. Z rednim obveščanjem o napakah in drugih težavah je
omogočeno hitrejše in bolj konstantno prilagajanje programa potrebam uporabnikov
ter programske izboljšave. Le-te so na strani uporabnika nameščene ob vsakem zagonu
programa, če seveda izboljšava obstaja.
Program je, kljub številnim nearhivskim funkcijam in modulom, ustvarjen
izključno za namene urejanja in arhiviranja video gradiva, ki je izvorno nastalo v
digitalnem formatu. Omogočeno je tudi urejanje vsebin, ki so presnete s starejših
nosilcev, vendar takšno urejanje v tem programu ni predvideno v naslednjih 5 letih.
3.6.1 Delovni procesi programa MAM desk
Trenutne delujoče funkcije aplikacije so: aplikacija vnosa podatkov oziroma
popisovalna aplikacija (ADAM), iskalnik po trajnem arhivu digitalnih posnetkov
shranjenih na knjižnici LTO, premik okvarjenih in podvojenih datotek v karanteno,
prenos posnetkov iz popisovalne aplikacije ADAM in knjižnice LTO direktno na

primi-spusti (drag-and-drop). Program je prav tako del produkcijskega procesa oddaj, saj ima možnost razširitve
funkcionalnosti z dodajanjem ukazov macro, ki omogočijo avtomatično kopiranje v druge programe.
38

EVS (EVS Broadcast Equipment) je produkcijski strežniški sistem, na njem poteka montaža oddaj, ki so delno
posnete vnaprej v studiu in delno potekajo v živo oziroma jih sestavljajo pripravljeni prispevki in posnetki iz
studia. Posnetki ostanejo shranjeni na sistemu do zapolnitve prostora. Takrat nov posnetek avtomatično prepiše
najstarejši obstoječi posnetek v sistemu.

39

Quantel (Quantised Television) je produkcijski strežniški sistem, uporabljajo ga za produkcijo televizijskega
oddajanja, video produkcijo in v filmski industriji. Sistem omogoča montažo in drugo grafično obdelavo posnetkov
na vsakem računalniku. Posnetki ostanejo shranjeni na sistemu do avtomatičnega izbrisa, le-ta je časovno določen
s strani administratorjev sistema.

40

Montaža INCITE oziroma INCITE productions je produkcijski program, ki ga se uporabja za montažo in produkcijo
dolgosteznih oddaj.

41

ZAJEM ali INGEST je oznaka načina pridobitve datoteke oziroma posnetka iz starejših medijskih nosilcev, kot so
filmski trak ali IMX-kaseta. Posnetek se v postopku presnemavanja pretvori v datotečno obliko in je primeren za
nadaljnjo računalniško obdelavo.
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produkcijske sisteme ter iskanje in avtomatični priklic posnetkov na predvajalni
strežnik televizije.
Postopek arhiviranja poteka v več korakih, in sicer: prenos posnetka na medarhiv,
pregled posnetka, povezovanje podatkov s programom Provys, arhivski popis in pregled
dodanih podatkov, prenos na knjižnico LTO.
Produkcijski in postprodukcijski sistemi EVS, Quantel, montaža INCITE in ZAJEM
pošljejo posnetek, ki je namenjen za arhiviranje na pomnilniško enoto MEDARHIV NASstrežnik (Near Online Storage). Ko sistem javi, da je posnetek prispel na MEDARHIV, se
vključi sistem MAM oziroma program MAM desk. Popisovalna aplikacija ADAM omogoča
popis vsebine posnetkov ter dodajanje ostalih metapodatkov o posnetku.
Že pred časom je bilo v JZ RTV Slovenija Ljubljana uvedena enotna terminologija
poimenovanja datotek, torej poimenovanje po istem ključu. Enotna terminologija je
uporabljena v novem programu. Ime entitete (slika 2) oziroma posnetka je sestavljeno
iz: podatka o izvornem uredništvu, imena oddaje ali serije, datuma produkcije,
številke dela oddaje, podnaslova oddaje, podatka o vrsti produkcije, podatka o
jezikovni verziji, podatkov o tonu, podatkov o grafični obdelavi, podatkov o
morebitnem drugačnem izvornem nosilcu (npr. filmska rola) in oznake končne verzije
oddaje.

Slika 2: Ime entitete po enotni terminologiji JZ RTV Slovenija

Program trenutno uporabljajo arhivisti in dokumentalisti v oddelku TV arhiva JZ
RTV Slovenija Ljubljana ter tajnice režij in koordinatorke v posameznih uredništvih, ki
prispevajo tekstovne podatke o oddajah. Vsi uporabniki se v program prijavijo z
osebnim geslom, hkrati ima vsak uporabnik ustvarjen svoj profil (slika 3), ki omogoča
vsakemu posamezniku dostop do tistih modulov programa, ki jih potrebuje za svoje
delo.

Slika 3: Vnos uporabniškega imena in gesla za vstop v program MAM desk

Ob prijavi v program se avtomatično odpre popisovalna aplikacija s seznamom
vseh datotek42 (slika 4), ki se trenutno nahajajo na strežniku medarhiva, ta seznam pa
je vedno viden na zavihku Entitete. V spodnjem delu aplikacije je polje ISKALNI NIZ,
le-to nam omogoča filtriranje oddaj po imenu. Želeno oddajo se naloži z ukazom
42

Avtor programa vse datoteke imenuje entitete (Vrh, 2014 a).
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CTRL+klik z miško na slikico ob imenu datoteke. Ko je oddaja naložena, se na zgornjem
delu aplikacije izpiše ime izbrane datoteke, in sicer v zeleni ali rdeči barvi. V kolikor
je ime izpisano v zeleni barvi, je uporabnik t. i. lastnik datoteke in jo je mogoče urejati
(slika 4). V kolikor je ime izpisano v rdeči barvi, datoteke ni mogoče urejati, saj je
nekdo isto oddajo že naložil in jo trenutno ureja. Sistem uporabnika predhodno
obvesti, če oddaje ne bo moč urejati (slika 5).

Slika 4: Vstopna stran programa MAM desk, in sicer popisovalna aplikacija ADAM z zavihki:
entitete, vsebina, arhivski popis, tehnični podatki, popis glasbe, podnapisi, scenosled, scenarij,
dokumenti, dialogi, zaključni napisi pravice rabe in workflow (delovni proces); izbrana datoteka
je naložena in je pripravljena na urejanje

Slika 5: Opozorilo uporabniku, da nekdo že ureja izbrani posnetek in posledično urejanje ni
mogoče

Slika 6: Izbrano datoteko nekdo že ureja in zato je ime izpisano z rdečo barvo, to pa pomeni, da
datoteke ni možno urejati; možen je le ogled

Sledi pregled ustreznosti posnetka. Premik po posnetku je možen s pomočjo
časovnice ali s klikom na posamezne, že označene osnovne kadre (slika 7).
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Slika 7: Ukazi možnosti predvajanja posnetka v popisovalni aplikaciji ADAM

V kolikor je posnetek ustrezen, tako po dolžini in vsebini kot po tehničnih
standardih, sledi povezovanje podatkov s programom Provys. Za potrebe pravilnega
arhiviranja posnetkov so potrebni naslednji podatki, ki jih uredništva vnesejo v
program Provys: uredništvo (Producing unit), zvrst (Genre), originalni jezik (Original
language), način proizvodnje (Acquisition type), zunanji producent 43 (Independent
producer), povzetek vsebine oddaje oziroma epizode (Synopsis), avtorska ekipa
oddaje44 (Participations), ime serije (Series), ime oddaje ali ime epizode v seriji
(Title), leto proizvodnje (Year), sezona v primeru serije (Season), število dela oziroma
epizode (Episode), programska številka posamezne oddaje (Programme ID), tip oddaje
(Req. type), ime datoteke (File name). Ti podatki so v aplikaciji ADAM vidni v zavihku
Vsebina (Slika 8). V kolikor posnetek ni ustrezen, je z utemeljitvijo poslan v karanteno
(slika 9). Montažerji nato popravijo posnetke v karanteni in jih ustrezne pošljejo nazaj
na medarhiv, v ponovni pregled.

43

Ta podatek je potreben le v primeru, ko gre za koprodukcijo in le-ta obstaja.

44

Kot avtorska ekipa so vpisani odgovorni urednik uredništva, urednik oddaje, avtor oddaje, režiser ali realizator,
scenarist, tajnica režije in voditelj. Vsi ostali sodelujoči pri nastajanju oddaje so vpisani glede na oceno
uredništva, ali je ta podatek potreben ali ne.

457

J. Brumec, R. Omahen: Od Eve do Adama – arhiviranje digitalnih posnetkov TV Slovenija

Slika 8: Zavihek VSEBINA v popisovalni aplikaciji ADAM prikazuje avtomatsko prenesene podatke
iz programa Provys

Slika 9: Obvestilo montažerju in razlaga, zakaj je posnetek neustrezen in je bil označen za
popravilo ali brisanje s pomočjo karantene; oznaka za karanteno in obvestilo sta na zavihku
WORKFLOW v popisovalni aplikaciji ADAM

Po končanem povezovanju podatkov s programom Provys se v popisovalno
aplikacijo ADAM prenesejo tekstovni podatki o posnetku (slike 10-12). Uredništvo nato
z oznako polja Traffic META data Edit OK (slika 13) sporočijo arhivistu in programu, da
je posnetek ustrezen in opremljen z vsemi potrebnimi podatki za pripravo arhivskega
popisa.
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Slika 10: Zavihek POPIS GLASBE v popisovalni aplikaciji ADAM omogoča dodajanje natančnih
podatkov o uporabljenih avdio posnetkih

Slika 11: Zavihek SCENARIJ v popisovalni aplikaciji ADAM omogoča elektronsko oddajo scenarija k
datoteki, to je arhivistu v pomoč pri popisu oddaje, prav tako pa je na voljo za ogled ob pregledu
oddaje, ko je le-ta že shranjena na knjižnici LTO

459

J. Brumec, R. Omahen: Od Eve do Adama – arhiviranje digitalnih posnetkov TV Slovenija

Slika 12: Zavihek ZAKLJUČNI NAPISI v popisovalni aplikaciji ADAM omogoča elektronsko oddajo
zaključnih napisov k datoteki, ki so arhivistu v pomoč pri popisu oddaje, prav tako pa so na voljo
za ogled ob pregledu oddaje, ko je le ta že shranjena na knjižnici LTO

Slika 13: Označeno polje Traffic Meta Edit DATA OK arhivistu in programu pove, da je posnetek
tehnično ustrezen in ima priložene vse potrebne podatke, ki jih potrebuje arhivist za izvedbo
kvalitetnega arhivskega popisa; polje Traffic Meta Edit DATA OK je na zavihku WORKFLOW v
popisovalni aplikaciji ADAM
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Postopek popisovanja posnetkov ostaja nespremenjen glede na starejše
programe. Pri arhivskem popisu morajo biti navedeni podatki o avtorjih posnetka,
prvem predvajanju, dolžini posnetka in podrobnejši popis po vsebini ter kadrih
posnetka. Prednost glede na starejše programe predstavlja predvsem funkcija
predvajanja posnetka in popisovanja v sklopu enega programa. Za lažje pregledovanje
so pri vsakem posnetku ustvarjeni osnovni kadri (t. i. keyframes). Program omogoča
hipno premikanje po časovnici posnetka in hkrati omogoča pregled slike. Sistem
medarhiva, torej vmesnega strežnika, kjer se posnetku dodajajo ključni metapodatki,
omogoča možnost popravkov pokvarjenih oziroma neustreznih datotek, prav tako
podaja večji pregled nad vsebinami, ki so na voljo za popis.

Slika 14: Zavihek ARHIVSKI POPIS v popisovalni aplikaciji ADAM

Popis posnetka je razdeljen na: opis vsebine posnetka v celoti oziroma
posameznega prispevka, opis kadra oziroma posamezne slike, vnos arhivske
nomenklature za posamezni kader in vnos prepovedi uporabe oziroma navedba
omejitev prihodnje uporabe (slika 14). Vsak opis ima zavedeno časovno kodo, torej kje
na posnetku ta vsebina obstaja. V kolikor popis posnetka že obstaja v drugem
arhivskem ali tekstovnem programu, je prenos popisa možen s pomočjo uvoza s
funkcijo EDL TEXT Import (slika 15), le-ta dovoljuje prenos tekstov med različnimi
zunanjimi aplikacijami, kot so Windows Notepad, Windows Office WORD, iNews, teksti
na spletu idr. Funkcija EDL TEXT Import omogoča tudi prilagajanje časovne kode s
tipko TC Offset, v kolikor dodani popis ni ustrezen v tem aspektu. S tipko MAKE LOG
nato aplikacija samodejno ustvari popis z opisanimi kadri, časovnimi kodami in
pripadajočim arhivskim popisom, tako da ni potrebno ločeno ročno kopiranje popisa
vsakega kadra in vsebine.
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Slika 15: Funkcija EDL TEXT Import v zavihku ARHIVSKI POPIS v popisovalni aplikaciji ADAM

Ko arhivist zaključi s popisom oddaje, na zavihku Workflow označi kljukico Scene
Key LOG Edit OK. Posnetek nato naloži drugi arhivist in še enkrat pregleda ustreznost
vseh podatkov, popravi morebitne slovnične napake in označi kljukico Approved For
Archive (slika 16). Dvojni pregled je sicer lahko zamuden, saj vsako nalaganje oddaje
vzame nekaj časa, vendar se s tem postopkom zmanjša možnost človeške napake.
Entiteta se nato prenese na knjižnico LTO. Prenos datotek poteka avtomatično vsak
dan ob določeni uri. Ko dobi aplikacija ADAM povratno informacijo s strani modula MAM
MOVER, da je datoteka v celoti zapisana na kaseto LTO, se delovni posnetek na
strežniku medarhiva izbriše, prav tako datoteka v izvirnem formatu, ki je na začasnem,
ločenem strežniku.

Slika 16: Zavihek WORKFLOW v popisovalni aplikaciji ADAM, iz njega je razvidno, da je datoteka
pripravljena na trajno arhiviranje v knjižnici LTO. Označena so vsa tri polja: Traffic Meta Edit
DATA OK, Scene Key LOG OK in Approved for Archive
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3.6.2 Uvajanje programa MAM desk
Uvajanje programa MAM desk in popisovalne aplikacije ADAM poteka v fazah.
Prvo fazo je predstavljala vsakodnevna uporaba funkcije vnosa podatkov s strani
arhivistov, medtem ko je podatke iz programa Provys vnašala realizatorka programa.
V drugi fazi se je povezovanje s programom Provys preneslo na uredništva, kjer to delo
opravljajo tajnice režije in koordinatorke uredništev.
V tretji fazi so arhivisti dobili možnost iskanja oddaj (slika 17), ki so že trajno
arhivirane na LTO-knjižnici, in možnost prenosa posnetkov direktno na produkcijske
strežnike znotraj RTV Slovenija Ljubljana (možna je tudi razširitev na regionalne studie
v Kopru in Mariboru). Iskanje arhiviranih posnetkov je omogočeno po različnih
kriterijih45, te možnosti so: hitro iskanje (Quick search), iskanje po imenu posnetka (By
Entity Name), iskanje po vsebini posnetka (By Content Description), iskanje po kadrih
(By Scene Description), iskanje po opisu posnetka (By Synopsis), iskanje po ključnih
besedah (By Key Words), iskanje po arhivski klasifikaciji (By Catalog), iskanje po
metapodatkih (Provys podatki), iskanje po priloženih dokumentih (scenarij, scenosled,
dialogi, zaključni napisi) in po podnapisih (By Subtitles). Iskanje po enem kriteriju
izpiše število zadetkov, imena najdenih zadetkov, dolžine najdenih zadetkov in kratek
zapis, kje je iskana besede najdena. Ko si izbrani zadetek naložimo, ga lahko po nekaj
sekundah predvajamo in preverimo, ali je izbrani zadetek tudi tisti, ki ga želimo
uporabiti. Ko je posnetek naložen, se na vrhu programa izpiše ime entitete, v levem
zgornjem kotu se pojavi prva slika posnetka. Pod sliko imamo na voljo arhivski popis s
časovnimi kodami, tako po vsebini kot po kadrih. Vsak klik na časovno kodo hipno
prestavi predvajanje posnetka na izbrani trenutek, kar ponovno omogoča hitrejši
pregled najdenega posnetka.
V naslednji fazi je predvidena razširitev aplikacije med preostale uporabnike v
uredništvih, kar bo uredništvom omogočilo bolj samostojno uporabo digitalnih
posnetkov.

Slika 17: Iskalna aplikacija ARCHIVE BROWSER; v desnem zgornjem kotu so izpisane možnosti
iskanja; v desnem spodnjem kotu so navedeni zadetki iskanja; v levem spodnjem kotu pod sliko so
navedeni arhivski popisi kadrov in vsebin s časovnimi kodami

45

Iskanje že arhiviranih vsebin in ponovna uporaba sta v tej fazi razvoja programa odvisni predvsem od kakovosti
opisa vsebin s strani arhivistov in ustreznosti računalniških ukazov, ki delujejo v ozadju programa.
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3.7

Prednosti in slabosti novega programa skozi izkušnje uporabnikov

Eden izmed vodilnih argumentov za izdelavo in uvedbo novega arhivskega
programa je predvsem varnost datotek in posnetkov. Sistem s svojimi moduli in stalnim
nadzorom nad posegi uporabnikov ter stalno fizično prisotnostjo posnetka v arhivu – ob
vsaki ponovni uporabi posnetka se ustvari kopija izvirnika v izvirni kvaliteti in velikosti
– onemogoča poškodbe in izgubo posnetkov. Varnost gradiva je v opisu procesa
arhiviranja v digitalnem okolju izpostavil že Aleksander Lavrenčič (2011, str. 134):
»Delo v digitalnem okolju onemogoča poškodbe izvirnih nosilcev arhivskega gradiva v
produkcijskem procesu, izgubo zapisa, poškodovanje zapisa, fizično poškodbo in izgubo
nosilca, kar istočasno pomeni tudi, da »odpade možnost uničenja gradiva, ki sodi med
kulturno dediščino« (Prav tam, str. 131).
3.7.1 Izvedba anketnega vprašalnika
Med uporabniki programa MAM desk je bila izvedena anketa, in sicer tako med
arhivisti kot predstavniki uredništev. Namen ankete je bil dobiti čim bolj objektivno
oceno o preglednosti, hitrosti učenja in uporabe trenutnega programa ter morebitnih
težavah ob uporabi. Zaradi majhnega vzorca so rezultati predvsem opisni.
Anketni vprašalnik je izpolnilo 21 oseb, od tega je bilo 11 arhivistov in 10 ostalih
predstavnikov uredništev. Med splošnimi demografskimi vprašanji so anketiranci
odgovorili na vprašanje o delovni dobi znotraj JZ RTV Slovenija ter o svoji izobrazbi.
Glede delovne dobe ugotavljamo dokaj uravnotežen razpon; ustrezno so zastopani
mlajši (do 5 let delovne dobe) kot tudi starejši (nad 30 let delovne dobe) sodelavci ter
ostali vmes. Glede izobrazbene strukture ugotavljamo: od zaposlenih v uredništvih je
v povprečju največ takih z dokončano srednjo šolo in gimnazijo (8 anketirancev), pri
arhivistih pa je največ anketirancev z dokončano univerzitetno izobrazbo (10).
Grafikon 1: Zadovoljstvo s posameznimi elementi urejevalnika programa ADAM; povprečne ocene
arhivistov in zaposlenih v uredništvih, najvišja možna ocena je 7
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Vir: anketni vprašalnik, 2014.
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Uporabniki programa ADAM v uredništvih so povprečno (v primerjavi z arhivisti
nižje) ocenili razumljivost urejevalnika, odzivnost aplikacije, razvidno stanje dela in
jasnost izrazov. Približno enako so oboji ocenili preglednost urejevalnika in možnosti
iskanja oddaje. Bistveno boljše so uporabniki v uredništvih ocenili velikost napisov in
slike, zavihek pomoč, pomoč pri usposabljanju ter tudi pomoč pri delu. Najboljše so
uporabniki programa v uredništvih ocenili prav pomoč pri delu, s povprečno oceno 6,6
od 7, najbolj kritični pa so bili do odzivnosti aplikacije, povprečna ocena 4,3. Arhivisti
so bili v splošnem bolj kritični pri ocenjevanju. Najslabšo povprečno oceno, 4,7, so
dodelili velikosti slike, najboljšo (6,1) pa pomoči pri usposabljanju in razumljivosti.
3.7.2 Prednosti in slabosti novega programa skozi izkušnje sodelavcev TV arhiva
Strokovnjaki v oddelku TV arhiva so se ob uvedbi programa srečali s težavami
tehnične in strojne narave. Večina uporabnikov je potožila nad premajhnim
monitorjem, zaradi katerega slika pri popisu ni dovolj jasna, napisi pa niso čitljivi. Pri
večini se je prav tako izkazalo, da so delovne postaje (računalniki) premalo zmogljive,
zato se ob nalaganju oddaje, ki ima veliko kadrov, program avtomatično zapre. Ta
težava je večkrat omenjena tudi v opisu procesa popisovanja, ko program podatkov ni
shranil. Nekaj tehničnih težav je bilo posledica obremenjenosti strežnika, nekaj pa
posledica avtomatičnih sprememb za boljše delovanje programov na delovnih postajah
preko noči, kar je privedlo do nepravilnega prikazovanja videa ali do onemogočenega
dostopa do programa. Med prednosti novega programa so v večini navedli varnost in
trajnost gradiva na LTO-kasetah. Možnost ogleda slike in priprave arhivskega popisa v
istem programu po mnenju arhivistov omogoča lažje, hitrejše, manj okorno in
preglednejše popisovanje. Največ slabosti uporabniki v oddelku TV arhiva izpostavljajo
na strani iskalne aplikacije (Archive Browser), ki je v času izvajanja ankete v prvi testni
fazi uporabe. Te slabosti so predvsem nezanesljivost in nepreglednost izpisa zadetkov
ter neurejeno varovanje izvoženih datotek iz knjižnice LTO na produkcijske strežnike
(datoteka je na produkcijskem strežniku na voljo vsem uporabnikom in ni zaščitena z
gesli ali drugimi načini elektronskega varovanja). Prav tako je v večini izpostavljeno
nezadovoljstvo z dejstvom, da izbrane datoteke oziroma posnetka ni moč izvoziti v
segmentih. Izvoz celotne datoteke je zamuden in upočasnjuje delovanje drugih
računalniških programov. Slabosti popisovalne aplikacije ADAM so v večini usmerjene
na pogoste napake pri shranjevanju, ko se popis ne shrani ali celo izgine. Te težave so
omenjene tudi ob prenosu datotek v karanteno, saj se popravljene datoteke vrnejo v
aplikacijo ADAM brez podatkov, ki so jih morda že imele. Nekaj uporabnikov je
izpostavilo nepooblaščeno poseganje drugih uporabnikov v njihovo delo46, enega
uporabnika pa je zmotila tudi prosta hramba oddaj v enem sistemu47. Večkrat je
izpostavljena tudi odvisnost od enega človeka, enega glavnega administratorja oziroma
programerja, saj popravki na programu večkrat zamujajo več tednov. Med predlogi za
nadaljnji razvoj programa je največkrat izražena želja po jasnejše izpisanem datumu
prvega predvajanja posnetka tako na nivoju popisovalne kot iskalne aplikacije. Prav
tako je izražena skrb nad odgovornostjo vodilnih oseb v uredništvih, slednji namenjajo

46

Zavihek Arhivski popis v aplikaciji ADAM je bil v času izvajanja ankete dostopen s strani vseh uporabnikov aplikacije
ADAM. Kmalu zatem je bila uvedena sprememba na nivoju profilov vsakega uporabnika. Možnost uporabe in
urejanja arhivskega popisa imajo sedaj le arhivisti v oddelku TV arhiva.

47

V starejšem programu za popisovanje, imenovanem EVA, so bile oddaje in popisi urejeni po zbirkah, npr. VKA,
MGS, PAM, te so že vnaprej podale nekaj informacij o starosti in vsebini posnetkov, ki so popisani v zbirkah. Sedaj
so te informacije zapisane v samem imenu datoteke, zato po mnenju večine anketiranih uporabnikov ter avtorjev
članka ureditev po zbirkah ni več potrebna.
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premalo pozornosti vpisu metapodatkov v program Provys in posledično tudi podatkom,
ki so na voljo za kvaliteten arhivski popis.
3.7.3 Prednosti in slabosti novega programa skozi izkušnje uporabnikov v
uredništvih
Uporabniki v uredništvih so opisali iste tehnične in strojne težave kot uporabniki
v oddelku TV arhiva. Zaradi drugačne narave dela so izpostavili tudi težave pri
časovnem zamiku dostave datotek oziroma posnetkov iz produkcijskih strežnikov na
sistem MAM. Med prednosti programa uvrščajo zbir datotek na enem strežniku in
pregled z enim programom. Vsak uporabnik lahko preveri, kaj obstaja v trajnem arhivu
na knjižnici LTO in kaj na medarhivu. Datoteke se hitro najdejo zaradi enotnega ključa
poimenovanja, poizvedovanje o posnetku in njegovi hrambi ter morebitni ponovni rabi
ni več odvisno od dostopnosti fizičnega nosilca oddaje v Arhivu. Dostopnost s strani
vsakega uporabnika je izražena tudi kot ena izmed slabosti programa, saj imajo dostop
do vseh oddaj tudi nepooblaščene osebe v drugih uredništvih, ki ne poznajo pravic rabe
posameznega posnetka. Kot največja slabost programa je izpostavljena odzivnost
aplikacije in t. i. »skakanje med programi« v času opremljanja datoteke s podatki iz
drugih programov, ki jih predloži uredništvo. Večinska želja za prihodnji razvoj
programa pa je čim hitrejša izvedba prenosa vseh obstoječih starih in novih datotek v
trajni arhiv knjižnice LTO, predvsem pa uvedba možnosti izvoza posnetkov iz knjižnice
LTO in medarhiva v segmentih.
Možnosti za izboljšavo, popravke in nadaljnji razvoj programa je torej še veliko.
Primarni kratkoročni cilj razvoja je v vzpostavitvi bolj natančnega iskalnika po
datotekah zapisanih na LTO-knjižnici, dolgoročno pa razširitev programa tudi v regijske
centre RTV Slovenija in poenotenje delovanja arhivskih in produkcijskih služb.
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SUMMARY

Jana BRUMEC*, Rok OMAHEN**
THE ROAD FROM EVE TO ADAM - ARCHIVING OF DIGITAL FOOTAGE AT RTV
SLOVENIJA
Documentalists at the public institution Radiotelevizija Slovenija (JZ RTV)
television archives have experienced many changes regarding their work in recent
times. The important improvement is the implementation of the new computer
software, which records, archives and processes all footage originally made in digital
format. The new archival computer application MAM Desk (Media Asset Management)
with the work title ADAM (Application for Documentary and Archival Materials) was
developed with the cooperation of computer and archival experts within JZ RTV
Slovenija.
This project was established to make the archiving of digital footage for the
current JZ RTV Slovenija production easier, more orderly and also safer. The
application was developed by Mr Bernard Vrh, a computer engineer, in close
cooperation with the RTV Slovenija TV Archives and Documentation Department. At
the moment, this application integrates data from multiple softwares (Provys, iNews
and ADAM), and thus simplifies searching and improves orderliness, since all data are
held in one place. It combines several editing and production systems (EVS, Quantel,
Incite), which enables faster footage transmission between users, and at the same time
allows for more effective use of working hours in other departments (editors,
production) and greater independence of editorial departments, since the design of
the application is adapted to various users and is easy to use. Current working
application functions are: data base entry (ADAM), permanent archives of digital
footage saved in the LTO Library (Linear Tape-Open Library) browser, damaged or
duplicated files transmissions placed into quarantine, direct transmission of footage
from the application and LTO Library to production systems, and searching and
automatic footage retrieval to the television play server.
The application is currently used by archivists, documentalists and editorial
departments contributing programming documents (screenplays, work flows, end
credits, broadcast reports). This information helps archivists to record current
production based on the older systems examples (recording the contents, scenes,
participants). The archiving procedure is as follows: first, the file is transmitted onto
ADAM server, the so-called "inter-archive", then the data are connected with Provys
software, from where all data about the contents, broadcasting date, creation team,
etc. are transmitted. Screenplay, work flow, end credits and other data are
transmitted to the ADAM system as well. When the archivist add all necessary data to
the footage, the file is transmitted onto LTO library.
The ADAM application implementation is carried out in stages. The first stage
was data entry by archivists, while data from Provys was entered by producers. In the
second stage, the integration of Provys software was taken up by editorial
departments, namely to script supervisors. With the third stage, archivists were able
*
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to search for programmes already archived in the LTO Library and to transmit footage
directly to production servers within RTV Slovenija Ljubljana (with possible expansion
to the Koper and Maribor regional studios respectively). The next stage plans for the
further application implementation amongst other users in editorial departments,
which would allow for the more independent use of digital footage.
In future, we need to decrease the number of glitches appearing in current
functions. While implementing the application, numerous issues and deficiencies were
discovered. One of the more pressing issues is the size of computer monitor and the
computer capacity itself. Data integration from various software called for more
linking instructions. Search possibilities differ from those in previous software, and this
represented a new challenge in search of engine implementation, since knowledge
gained from previous archive software needs to be adapted accordingly.
The ADAM application includes only the existing digital footage from 2009
onwards. All other material, stored on film reels and tapes, is planned to be digitized
within the next 5 years under RTV Slovenija Mediateka (Mediateque) supervision. Upon
completion, all footage with corresponding meta-data and archive records will be
transmitted to the LTO Library. In the long run, the application is expected to become
a central base for all digital footage for all JZ RTV Slovenija units, which would
integrate the entire archival, documentary and other video material of national
importance into one collection.
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