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1. Introducció a l'autoria de DVD

1.1. Un format en el camí de la interactivitat

El DVD és el format que ha fet passar a la història formats de vídeo domèstics

ben populars com el VHS o el 8. Formats domèstics que al seu temps havien ju-

bilat altres formats anteriors, també analògics, com el Betamax o el 2000. A di-

ferència d'aquests el DVD és digital. La seva estructura en un suport òptic com

el disc li atorga més durabilitat i facilitat d'ús. També la possibilitat d'incloure

múltiples pistes d'àudio i subtítols. I més enllà de tots aquests guanys i avan-

tatges de tipus tècnic n'hi ha un altre de molt important, la interactivitat.

Mentre que la cinta cal fer-la avançar i rebobinar-la el vídeo en suport en disc

permet un accés directe a qualsevol punt que es pugui definir durant l'autoria

amb menús. Tot i que aquesta característica pugui semblar pròpia de la digi-

talització del material, no és ben bé així. Durant els noranta van tenir un cert

èxit discos de vídeo en format analògic. Els videodiscos permetien també un

accés directe com els DVD actuals però el vídeo que contenien era analògic.

Van experimentar un cert èxit que mai no va arribar a la popularització.

La interactivitat en un DVD representa o permet una manera de veure el ví-

deo que comença a trencar la seqüencialitat pròpia i tradicional dels produc-

tes audiovisuals. Una pel·lícula en el cinema està concebuda per a ser vista en

continuïtat, de principi a fi, sense interrupcions. La mateixa pel·lícula passada

per televisió ja representa una experiència diferent per a l'usuari perquè les

possibles causes de distracció són notables. Començant pels talls publicitaris

i passant pel telèfon o per qualsevol de les altres tasques que l'espectador pot

fer mentre mira la televisió. Però fins i tot aquí, a la televisió i la seva visió

fragmentada, la pel·lícula continua essent un producte que es veu de manera

lineal, de principi a fi. El DVD fa entrar en joc una forma de visualització amb

accés directe a escenes, a salts instantanis entre capítols o amb possibilitats de

modificar la velocitat o fins i tot invertir-la. Aquesta ruptura de la seqüencia-

litat inaugura una nova manera de veure el producte audiovisual; de fet, una

ruptura encara molt lleu. És sobretot amb els nous formats de vídeo al Web i

per a dispositius mòbils que la ruptura de la seqüencialitat és quelcom ja molt

més evident. Fins i tot trobem nous formats que, com l'hipervídeo, permeten

una interactivitat que no depèn només de menús d'accés sinó que s'introdueix

de ple en l'interior de les seqüències.
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1.2. La denominació de DVD

La denominació de DVD té un doble origen. Curiosament hi ha dos significats

per a les sigles que es corresponen força amb els usos principals que es donen

al suport. Inicialment DVD eren les inicials de digital video disc. I aquest va ser

un primer ús del dispositiu, un disc que contenia vídeo digital. Més endavant,

però, va passar a una altra significació. DVD també vol dir digital versatile disc.

I també en aquest sentit la denominació es correlaciona amb els usos. Un disc

versàtil, apte per a diversos productes digitals. Perquè més enllà de ser un su-

port per a la reproducció de pel·lícules amb un reproductor domèstic connec-

tat al televisor també resulta un dispositiu idoni per a emmagatzematge de

dades, distribució de videojocs o de programes. Fins i tot en versió reduïda,

amb discos d'un diàmetre menor del que és habitual, el DVD és un suport per

a la gravació de vídeo i substitueix en les càmeres la tradicional cinta.

1.3. L'autoria de DVD

La realització d'un DVD se situa en el flux de treball de la producció de vídeo.

Primer enregistrem les imatges amb la càmera, després les editem amb un pro-

grama d'edició com el Premiere. Potser fem un segon pas i duem a terme al-

gun procés de composició de vídeo amb un programa com l'After�Effects.

Des d'aquest punt tenim dues opcions.

• Podem exportar des del projecte del Premiere o l'After�Effects i generar un

clip de vídeo, o un conjunt de clips de vídeo si, com acostuma a passar, el

que fem és complex. Aquests clips exportats els podem importar a l'Encore

i aquí dur a terme la realització del DVD.

• També podem no exportar el projecte del Premiere o l'After�Effects. Po-

dem importar directament els projectes de treball a l'Encore i dur a terme

el mateix procés de realització que hem pressuposat en el punt anterior.

Amb l'avantatge en aquest cas que podrem fer modificacions en els clips si

cal. Els canvis fets en un programa s'actualitzaran en els altres en els quals

el clip editat estigui actiu.

Mentre que en el cas de muntar un vídeo parlem d'editar o compondre, vari-

ant la denominació segons si treballem en el que diem una edició horitzontal

(amb el Premiere o similars) o vertical (amb l'After�Effects o similars), quan

duem a terme un DVD parlem de l'autoria�del�DVD. Treballem amb línies de

temps i amb menús, però també amb la navegació. Parlem d'autoria perquè

aquí organitzem tot un volum d'informació audiovisual i decidim quin tipus

d'accés hi tindrà l'usuari. Definim les possibilitats de la interacció.
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L'autoria de DVD implica flux de treball, que implica un ventall ampli de

competències. Així entren en joc les relacionades amb l'arquitectura de la in-

formació, aquelles que es relacionen amb l'estètica, el disseny i la creació de

les interfícies, les que tenen a veure amb la comunicació audiovisual i tot el

grup de competències que abasta l'exportació i la compressió del vídeo.

Durant el procés de l'autoria d'un DVD entrem, doncs, en processos que inter-

relacionen aspectes relatius a la navegació, als menús, a la gestió de pistes de

vídeo, amb probables pistes múltiples d'àudio i de subtítols.

L'Encore facilita aquestes tasques amb l'ús de plantilles, amb automa-

titzacions a partir de processos predefinits i amb múltiples operacions

que es poden dur a terme simplement arrossegant elements. Permet fer

dissenys acurats i navegacions complexes.

D'altra banda, presenta l'avantatge d'una gran integració amb els paquets de

l'Adobe. Especialment la integració de tasques amb el Photoshop, l'After�Ef-

fects, el Premiere, l'Illustrator o el Flash és notable.

En treballar amb l'Encore cal tenir en compte un detall important. Moltes

vegades quan ens trobem al mig d'un procés desem l'arxiu de treball amb un

altre nom per tal de descartar, per exemple, passos que hem anat fent i que

preferim descartar. Amb l'Encore això no és una bona tàctica perquè en desar

un projecte amb un altre nom es fan còpies de tots els arxius de treball. I aquí

les versions són voluminoses perquè es generen transcodificacions dels arxius

que poden ocupar molt d'espai. Els clips originals que es poden utilitzar en

un projecte no varien ni es modifiquen. Però només pel fet d'importar aquests

arxius a un projecte d'Encore se'n poden haver creat transcodificacions. Cal

anar amb compte en fer còpies dels projectes de treball pel pes considerable

que poden arribar a tenir.

Per a visualitzar el volum d'arxius temporals que es pot generar durant la pro-

ducció d'un DVD vegem els gràfics següents.
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En la primera captura veiem a l'esquerra el contingut desplegat de la carpeta

Creta. És la carpeta que s'ha generat durant el procés de realització. A la dreta

podem veure com el contingut de la carpeta DVD Creta amb la qual estem

treballant és un arxiu d'Encore amb l'extensió pròpia del programa .ncor i

una carpeta que s'ha creat en obrir el projecte. El contingut d'aquesta carpeta

el veiem desplegat a l'esquerra. Conté múltiples carpetes amb arxius de previ,

menús, transcodificacions... El volum de tot això és considerable. Quan desem

un projecte amb un altre nom es fa còpia de tot aquest material.

Ara, i com a comparació, vegem quina és l'estructura d'un DVD una vegada

acabat. En la versió apta per a ser col·locada i visualitzada en un reproductor

domèstic.
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En la carpeta amb la denominació del DVD Camí-Sant-Jaume en aquest cas

veiem dues carpetes amb les denominacions AUDIO_TS i VIDEO_TS. A la

dreta visualitzem el contingut d'aquesta darrera carpeta. Hi veiem diversos

tipus d'arxius amb extensions com .BUP,�.IFO i�.VOB. Aquests darrers són els

que contenen el material audiovisual que es reprodueix.

Mirem ara la pantalla principal d'aquest mateix DVD.

Observem un menú amb diverses opcions o botons ("León", "Ponferrada", "As-

torga", "Dia 1", "Dia 2"...) i uns títols ("Camí de Sant Jaume", "Setembre del

2009"). Si bé uns i altres són similars –tots són text d'un mateix estil– el com-

portament respectiu és diferent.

Els títols no tenen cap mena d'acció: si s'hi clica al damunt no passa res. En

canvi els botons tenen comportaments associats. Cada un dispara una seqüèn-

cia diferent de vídeo. Podem fer botons amb forma de botons però també al-

tres que d'acord amb un text o un gràfic qualsevol tinguin un funcionament

de botó, és a dir, que tinguin comportaments associats.
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Observem també com sota el botó de "León" hi ha una ratlla blanca. És el

ressaltat que indica quin és el botó actiu en cada moment. Aquest ressaltat

el podem agafar en una de les moltes opcions predefinides que tenim amb el

programa o editar-lo segons els nostres criteris amb el Photoshop.

Un altre detall per comentar és que en construir el DVD definim quin és

l'element que es reprodueix en primer lloc. Aquí hem definit que sigui el menú

que veiem en pantalla. El menú es mostrarà a la pantalla del televisor fins que

l'usuari faci alguna acció. Però hauríem pogut definir també que fos un dels

clips el que es reproduís en primera instància. Per exemple, hauríem pogut fer

un clip d'introducció que acabés amb el menú que mostrem. Definir quin és

l'element de la primera reproducció és necessari per a qualsevol DVD que fem.

També ens caldrà definir què passa quan s'arriba al final d'un clip. En aquest

cas, després de veure cada un dels clips es retorna al menú principal. Però

podríem definir també que s'anés a altres possibles menús o fins i tot que d'un

clip se saltés a un altre. Les opcions de navegació del DVD són extenses i les

definim durant el procés d'autoria.

L'Encore facilita la visualització de la navegació amb la finestra del diagrama

de flux (Diagrama�de� flujo), que mostra l'arquitectura de la navegació. En

aquest cas veiem que el menú és l'element de la primera reproducció, que

amb aquest menú s'accedeix a cada un dels clips i que al final de cada un s'hi

retorna.

En aquest cas no és així, però podríem haver fet un DVD amb múltiples pistes

d'àudio o de subtítols.
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Pel que fa al contingut podem incloure-hi tant imatge en moviment com foto

fixa. En el cas de les fotografies podrien consistir en imatges que passéssim a

voluntat i cada una amb el seu àudio propi, o presentacions de diapositives

amb efectes de transició, temps predeterminats i una banda sonora constant

que les acompanyés. Les opcions i possibilitats que tenim són múltiples.

Després de veure per sobre les possibilitats de l'autoria de DVD passem a ana-

litzar el procés de la realització. Com a primer punt tenim les configuracions

i característiques del projecte de treball.
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2. Configuració de projecte

Quan iniciem l'Encore ens mostra una primera pantalla amb les possibilitats

d'obrir un projecte anterior o de crear-ne un de nou. En groc es relacionen

els darrers projectes amb els quals hem treballat. En aquest cas optarem per

iniciar-ne un de nou. En fer-ho s'obre el primer quadre de diàleg per a la con-

figuració del projecte. No comentarem les opcions per a anomenar i ubicar el

projecte, però sí la part d'ajustos.

En els ajustos (Ajustes�del�proyecto) tenim la primera opció d'escollir entre

un projecte en alta definició (Blu-Ray) i un de definició estàndard (DVD). En

el cas de l'alta definició podem escollir entre dos tipus de còdec, l'MPEG-2 i

l'H.264 per a l'opció de treballar en MPEG-4. També dins de les dimensions

disponibles comencen per les del Full�HD�(1.920�×�1.080) i van disminuint

cap a dimensions inferiors.
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Quan acceptem la configuració d'un projecte, llavors es genera. Segons la

potència de l'ordinador és un procés que pot durar més o menys temps. Men-

tre el procés avança es mostra un quadre de diàleg amb la progressió.
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La interfície de l'Encore és similar a totes les de l'Adobe. Així, hi trobem un

primer element comú que és el d'espais de treball (Espacio�de�trabajo). En el

desplegable podeu veure les diferents configuracions que podem seleccionar.

Inicialment treballarem amb la que apareix de manera predeterminada (Por

defecto).

Les finestres de la interfície són múltiples. Ara ens fixarem només en algunes.

Una és la del projecte pròpiament dit (Proyecto), que apareix per defecte i que

està associada a tres més: Menús, Líneas�de�tiempo i Crear. A sobre veiem una

barra d'eines que ens serà útil per a diverses accions.

Una altra finestra amb la qual treballarem serà la que conté les subcarpetes de

propietats, caràcter i metadades (Propiedades, Carácter, Metadatos). Especi-

alment la primera ens serà d'utilitat per a gestionar algunes parts de la nave-

gació.

Sota d'aquesta trobem una altra finestra amb diverses pestanyes: Bibliote-

ca, Estilos, Capas, Resource� Central. A la biblioteca trobarem una sèrie

d'elements predefinits com botons, menús o títols. La paleta de capes és simi-

lar a la del Photoshop.
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Podem veure una captura d'aquestes dues finestres en la imatge següent. No

hi són totes les que apareixen a la interfície, sinó algunes de significatives.

Anirem veient més finestres a mesura que avancem.
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3. Importació dels mitjans

La primera operació que duem a terme una vegada iniciat el projecte és la

d'importar els elements que necessitarem per a fer el DVD. Bàsicament es trac-

tarà dels clips de vídeo o de les fotografies que hagin de formar part del nostre

producte. Però també dels gràfics que hagin de formar part dels menús. Aquest

darrer punt el podrem resoldre també amb les plantilles i elements de biblio-

teca que estan disponibles en el programa. Ara, però, parlarem sobretot dels

possibles elements per importar.

Hi ha tres tipus de mitjans bàsics que podrem importar:

• Vídeo. Clips de vídeo en diferents formats. Habitualment contindran una

banda d'imatge i una banda d'àudio. Quan els incorporem a les línies de

temps de l'Encore s'arrossegaran les dues pistes de manera sincronitzada.

Les podem desvincular, però.

• Àudio. Hi podem afegir també clips d'àudio. Els podrem utilitzar per a

substituir el so dels clips de vídeo o per a afegir-hi pistes. Cada línia de

temps pot arribar a contenir 6 pistes d'àudio. Habitualment són les que

contenen versions sonores en diferents idiomes però les podem utilitzar,

per exemple, per a posar diverses bandes sonores o per a deixar en una

pista el so ambient de l'enregistrament original. També podem entrar clips

d'àudio perquè siguin la banda sonora de les presentacions de diapositives.

• Fotografies. Imatges estàtiques, sobretot fotografies, que poden constituir

els elements de presentacions de diapositives. També poden ser arxius grà-

fics que ens serveixin per a la confecció dels menús del DVD.

Els diversos clips de vídeo poden estar en formats diferents però per a crear

un DVD estàndard que es pugui visualitzar en un reproductor domèstic cal

que es converteixin tots a MPEG-2. Quan importem clips amb formats no

compatibles amb aquest estàndard l'Encore els transcodifica a MPEG-2 i es van

generant així els arxius temporals que hem vist anteriorment que es creaven

durant l'autoria del DVD.

Vegem quins tipus de mitjans pot importar l'Encore.

Les opcions per a importar les trobem al menú d'arxiu. També hi podem acce-

dir fent un doble clic a la finestra de projecte, igual que fem en el Photoshop

o en el Premiere. Si hi accedim, però, per mitjà del menú d'arxiu, ens trobem

amb més opcions que si ho fem amb el doble clic. La diferència són les múlti-

ples opcions d'importació que tenim amb el menú.
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Quan accedim a l'operació per mitjà d'Archivo�/�Importar�como ens apareixen

les opcions d'importar següents:

• Recurs

• Menú

• Menú emergent

• Línia de temps

• Presentació

De fet, la llista general de tots els formats d'arxiu que podem importar la tro-

bem a les opcions d'importar com a recurs. Aquesta és l'opció genèrica per a

importar els mitjans. Les altres constitueixen casos especials en els quals la

importació es du a terme adaptant el mitjà en concret a les necessitats deri-

vades de la funció que farà un recurs en concret en el DVD. Així, i per posar

dos exemples:

• Podem importar una fotografia simplement com a recurs gràfic i en aquest

cas seran aptes múltiples formats (jpg, tif, psd...). Però podem també im-

portar una fotografia perquè formi part d'un menú del DVD. En aquest

cas serà necessari que estigui en format psd. El programa la classificarà ja

d'entrada dins del grup de recursos de menú.

• Podem importar un clip de vídeo com a recurs i l'incorporarem així al pro-

grama. Ara, si posteriorment volem que aquest clip formi part dels mitjans

que es reprodueixen en el DVD caldrà que creem una línia de temps i l'hi

incorporem. En canvi, si importem el mateix clip com a línia de temps,

en fer-ho entrem el clip al programa i al mateix temps es crea una línia de

temps que el conté. Dins de la finestra de projecte trobem en aquest cas

el clip i la línia de temps corresponent.

Així doncs, podrem entrar tots els mitjans com a recurs. Ara, aquells que sapi-

guem que tenen una funció determinada (que seran menús o els necessitarem

dins de línies de temps pròpies) els podrem importar ja des del principi amb

la seva funcionalitat pròpia.
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Anem per la primera opció. Quan demanem importar un mitjà com a recurs

tenim disponibles una àmplia llista de formats que podem agrupar en algunes

categories.

1) En primer lloc destaquem els pertanyents a l'àudio: aiff, wav, wma o�mp3,

per citar els més habituals, o els ac3 o dts com a exemples de sistemes habituals

en els equips de cinema domèstic.

2) En segon lloc trobem tot el conjunt de formats de vídeo. Amb diferents ni-

vells de compressió o amb resolucions des del PAL a l'alta definició: 264,�mpg,

m2t, m2v, mp4, mov, avi o�wmv són exemples d'aquest grup de mitjans.

3) En tercer lloc podem diferenciar els formats d'imatge fixa com psd, jpg,

png, tif o�tga, per esmentar els més habituals.

Una vegada importats els mitjans es mostren a la finestra de projecte en forma

de relació o llista d'arxius. En diverses columnes es relacionen dades com el

nom de l'arxiu, el tipus de contingut de què es tracta, la seva durada, si està

transcodificat o no, etc.

Aquests arxius els podem visualitzar selectivament filtrant-los segons el tipus

de mitjà. En el gràfic següent podem veure la icona de l'esquerra del menú que

dóna accés a escollir el tipus d'arxiu. Si seleccionem o desseleccionem alguna

de les opcions es visualitzen o amaguen a la finestra del projecte els elements

corresponents.
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A continuació podem veure una captura de pantalla en el moment que hem

importat un menú, arxius de fotografies i clips de vídeo.

Tots es van col·locant en fila a la finestra. Si el projecte és de dimensions

reduïdes no tindrem problemes per a gestionar-los. Ara, si augmenta de di-

mensions i, sobretot, en el nombre d'elements amb què treballem, és conve-

nient que estructurem aquest espai en carpetes. En podem crear de noves mit-

jançant l'opció que es mostra a continuació.

Accedim al menú desplegable amb la segona icona de la barra d'eines. Qual-

sevol element que tinguem en el projecte i que vulguem eliminar el podem

llençar a la icona en forma de paperera d'aquesta barra d'eines.

Una vegada creades tres carpetes (Clips�de�vídeo, Fotografies i�Menús) posem

a cada una el tipus d'arxiu que li correspon. També podem crear les carpetes

abans d'importar els mitjans i col·locar-los directament al lloc pertinent.
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A part de la possibilitat d'importar, com hem vist abans, podem importar ar-

xius com a menús o com a línies de temps.

En el primer cas únicament podem importar arxius en formats psd. Una ve-

gada tenim un element com a menú en el projecte el podem editar amb el

Photoshop, com veurem més endavant.

A continuació importarem els mateixos clips que hem vist en la captura ante-

rior, però ara, en lloc de fer-ho com a recurs ho farem com a línia de temps.

Podem veure com en cada un dels clips hi ha associada una línia de temps.
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A la part superior del quadre de diàleg veiem que hi ha quatre pestanyes

(Proyecto, Menús, Líneas�de�tiempo, Crear). Els elements que hem importat

com a menús es mostraran al quadre de diàleg de la segona pestanya, mentre

que les línies de temps que s'han creat en importar els clips apareixeran i les

podrem gestionar al quadre de diàleg de la tercera pestanya.

En l'exemple que estem desenvolupant tenim importat un únic menú; el ve-

iem a la finestra. Quan cliquem a l'element s'obre al grup de finestres que hi ha

a la dreta de la finestra de projecte el menú. En aquest moment és únicament

una fotografia però a mesura que avancem en el procés d'autoria del DVD hi

anirem afegint els botons per a la navegació.

En aquest grup de quadres de diàleg, a més de la finestra per a la visualització

dels menús trobem també el quadre per a visualitzar els clips que es troben

a la línia de temps (Supervisar) i el quadre per a visualitzar l'estructura de la

navegació (Diagrama�de�flujo).
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Pel que fa a les línies de temps al quadre de diàleg corresponent (Líneas�de

tiempo) veiem com apareixen les línies i com hi ha informació respecte a la

durada o al pes de cada una; també si s'hi ha definit l'acció final o quina acció

es pot fer des del comandament a distància sobre la línia. Veurem aquests

aspectes més endavant, i ara únicament ens fixarem en les funcionalitats del

quadre de diàleg.

A continuació veiem que hi ha també un quart quadre de diàleg a la finestra

de projecte. Es tracta del quadre per a crear el projecte final i revisar-lo abans

de procedir a la gravació. És la finestra Crear.
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Aquest quadre de diàleg el comentarem més endavant. La seva funcionalitat

és analitzar el projecte i comprovar si hi ha errors. La comprovació es du a

terme una vegada fet el projecte i té la funcionalitat de detectar possibles errors

que puguin fer que no funcioni bé el producte final. Aquests errors poden ser

botons que se superposin o elements de navegació que hagin pogut quedar

orfes o mal definits.

També es defineixen en aquest quadre la destinació del projecte –bàsicament

si el gravem sobre un disc òptic o l'exportem al disc dur–, la denominació i les

característiques del producte final.

Veurem el quadre de diàleg quan hàgim avançat més en el procés d'autoria.
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4. La línia de temps

Tant des de la finestra de projecte com des de la finestra de línies de temps

que hem vist anteriorment podem obrir les línies de temps que tinguem en un

projecte. Quan fem un doble clic sobre una línia de temps ens obre la finestra

que veiem a continuació.

És una línia de temps similar a la que podem trobar en el Premiere però amb

algunes diferències. En primer lloc només permet una única pista de vídeo.

No tenim, doncs, les possibilitats de sobreimpressionar pistes, com ens trobem

en els programes d'edició de vídeo. Si volem incloure clips que siguin resultat

de composició de diverses fonts de vídeo ens caldrà preparar-les prèviament

amb programes d'edició o composició com el Premiere o l'After�Effects. En

tot cas, l'únic que podrem fer aquí pel que fa a la imatge és incloure pistes de

subtitulació. És una opció que veurem més endavant.

D'altra banda l'Encore sí que pot treballar amb múltiples pistes d'àudio. Menys

que les que trobem en el Premiere i amb una sèrie de limitacions. L'estàndard

per als DVD comercials limita el nombre de pistes a 8. No en podem posar

més. D'altra banda, més enllà d'escurçar-les modificant els seus punts d'inici

o final tampoc no les podem editar.
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Per a crear noves pistes d'àudio ho fem amb el menú Línea�de�tiempo�/�Agregar

pista�de�audio. Des d'aquest mateix menú podem gestionar tant les pistes

d'àudio com les pistes de subtítols.

L'ús que podem fer de les pistes d'àudio és diferent del que en fem en el Pre-

miere. En un DVD estan pensades per a oferir diverses opcions de la banda

sonora. Habitualment es tracta de versions de l'àudio en diferents idiomes,

però també podem optar per incloure diverses bandes sonores en un mateix

clip de vídeo o per deixar en alguna el so ambient.

En la captura de pantalla anterior podem veure com hem creat 8 pistes d'àudio

per al clip de la pista de vídeo. En la casella amb menú desplegable que hi ha

a la dreta de la denominació "Audio 1", "Audio 2", "Audio 3", etc., veiem que

hi ha unes inicials (ca, es, gl, fr, en, de, it, oc), que corresponen als diferents

idiomes que hem determinat que podrem incloure en aquest DVD (si realment

féssim una versió en diverses llengües, que no és el cas).
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Les sigles corresponen als idiomes1 següents:

• Català

• Espanyol

• Gallec

• Francès

• Anglès

• Alemany

• Italià

• Occità

Per a especificar quina és l'opció d'idioma per a cada pista ho fem per mitjà del

menú desplegable. Quan es col·loqui posteriorment el disc en un reproductor

de DVD s'activarà per defecte la primera pista. Però les altres estaran accessibles

amb el comandament a distància de l'aparell.

(1)No hi hem inclòs el basc perquè
en les opcions que dóna l'Encore
no hi és.
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La visualització del contingut de la línia de temps es fa a la finestra Supervi-

sar, que, com hem comentat anteriorment, es troba al mateix quadre que les

finestres de visualització dels menús i del diagrama de flux.

En aquesta finestra podem definir diferents nivells de zoom per a la imatge (en

l'exemple que hi ha a continuació el fotograma està ajustat a les dimensions

de la finestra).

La finestra és similar a les finestres d'Origen o Programa del Premiere,

però també aquí té funcionalitats pròpies que no en permeten simplement

l'equiparació. En l'exemple veiem un fotograma corresponent al clip que te-

nim situat en aquest moment a la línia de temps activa.
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Si comparem les dues captures veiem com en la segona hem visualitzat les

zones de seguretat activant el botó que veiem al costat del desplegable del

zoom. Aquestes zones ens delimiten les àrees que potser no es veuran en alguns

televisors. La zona interior és segura.

Passem a veure ara funcionalitats de la línia de temps que tenen relació amb les

icones que veiem a la part inferior de la finestra Supervisar. La línia de temps

corresponent al clip de la captura anterior és la que es mostra a continuació:

Veiem que hi ha una pista de vídeo i una d'àudio. També és interessant aquí

comentar com podem incrementar o reduir la visualització del clip a la pista.

Amb el control que veiem a continuació podem expandir o comprimir el clip

tot desplaçant el control a dreta i esquerra de la línia.

Fixem-nos ara com en la línia de temps no hi ha marques a la part superior

del clip. En la captura que mostrarem a continuació sí que hi podem observar

marques de capítol. Vegem el contingut del clip per tal de veure on i perquè

posem aquestes marques. El clip tracta de les maneres d'utilitzar la càmera en

filmar i de l'ús dels micròfons.

A la captura anterior podem veure com a sobre de la línia de temps hi ha una

sèrie de marques. Corresponen a moments que hem considerat importants pel

que fa al contingut del vídeo. Si bé el clip que utilitzem com a mostra és de

durada curta, pensem que la necessitat de marcar capítols dins d'un clip pot

resultar molt més necessària quan la durada és considerable. Aquí hem deixat

marques que posteriorment ens permetran accedir a cada punt concret des de

la línia de temps. Les marques que hem col·locat corresponen al següent:
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• Ús de la càmera

• Càmera sobre l'espatlla

• Càmera baixa

• Càmera compacta

• Càmera a pols

• Panoràmiques

• Càmera al terra

• Captació del so

• Micròfon omnidireccional

• Micròfon unidireccional

• Realització d'entrevistes

Cada una d'aquestes marques es correspon amb el moment en què en el clip

es comença a comentar cada un d'aquests temes. Repetim que és un exemple

que, per la seva durada, no justifica el fet de posar tantes marques, però pot

servir com a mostra de com podríem estructurar la informació del clip si aquest

fos d'una durada considerable. Després, quan parlem dels menús, veurem com

podem accedir a aquests punts de la línia de temps. Mirem ara com els hem

creat i com els gestionem.

En la captura següent veiem un fragment de la finestra Supervisar.

En vermell podem observar els controls per a fer avançar el clip a velocitat

normal i per a retrocedir o avançar fotograma per fotograma. En verd podem

observar el número 10 i a banda i banda dues icones amb una fletxa i un

símbol d'admiració. El 10 significa que en la finestra de supervisar hi ha activa

la marca número 10 de les que hem col·locat abans. Les icones ens serveixen

per a navegar per aquestes marques. La icona marcada en groc és la que fem

servir per a crear les marques.
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Aquestes marques que hem posat a la línia de temps l'Encore les anomena

capítols. En la superior ens trobem en el capítol 10 de tota la sèrie que hem

creat. Amb la marca seleccionada a la línia de temps podem accedir al quadre

de diàleg de propietats (Propiedades). Aquí podem donar nom a la marca i si és

necessari descriure'n el contingut. També hi ha reflectits el codi de temps de la

seqüència on hem col·locat la marca i el codi corresponent al fotograma que es

fa servir com a pòster. Entenem com a pòster una icona amb el contingut gràfic

del fotograma que volem que representi el capítol. Per defecte, com en aquest

cas, quan creem una marca es genera un pòster en el mateix punt de la línia

de temps. Però podríem fer que un i l'altre fossin diferents si ens convingués.

Després de col·locar les marques a la seqüència veurem com hi podem incloure

subtítols. El primer que cal fer és crear les pistes adients. Ho fem amb el mateix

menú que hem vist anteriorment per a afegir línies de temps. Ara l'ordre és

Línea�de�tiempo�/�Agregar�pista�de�subtítulo. Veiem com a la part baixa de la

línia de temps es crea una pista de subtítol. Igual com passa amb les d'àudio,

la podem configurar en qualsevol dels idiomes disponibles en el programa.

En crear la pista veiem que a la barra inferior de la finestra Supervisar s'activa

l'eina per a crear subtítols que veiem en el gràfic següent. És la icona amb el

símbol T+.
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En clicar a la icona es crea en el punt on estigui el cursor en la línia de temps

un subtítol. El podem escriure directament sobre la finestra de supervisar. El

clip que es crea a la pista de la línia de temps es pot desplaçar i estirar per

a ajustar-ne tant la durada com el moment en què apareixerà sobre el clip.

El nombre màxim de pistes de subtitulació que es poden incorporar a una

seqüència és de 32.

El text que col·loquem a la finestra Supervisar el podem gestionar des de la

finestra de caràcter (Carácter). Hi ha opcions per a escollir el tipus de lletra, la

forma, l'interlineat, la separació, el tipus de justificació. Es tracta de les opcions

habituals de tractament del text. Aquesta no és l'única manera que tenim per

a incorporar subtítols. Més endavant en veurem una altra.
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5. Disseny i edició dels menús

A la finestra on hem vist que hi ha els quadres de diàleg de Proyecto i Líneas

del�tiempo trobem també el de Menús. Aquí ens apareixen els elements que

hàgim importat al projecte com a menú, operació que implica que el format

de l'arxiu sigui necessàriament�psd. En veiem un exemple tot seguit.

Aquest element de menú ens apareixerà en dues carpetes: la de projecte, amb

tots els altres elements importats, i l'específica de Menús. També podem in-

corporar com a menú els elements predefinits que trobem a la Biblioteca.

5.1. La biblioteca de recursos

La Biblioteca la tenim disponible al quadre de diàleg que hi ha a la dreta de la

interfície. Conté diverses pestanyes amb elements predeterminats que podem

fer servir en els nostres projectes. Vegem els diferents elements dels quals te-

nim biblioteques disponibles. La primera és la de menús.
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A continuació en tenim una altra de botons. Com veurem, una manera

excel·lent de fer servir el programa és a partir d'aquests elements predefinits

per a incorporar-los als nostres projectes. Si els volem personalitzar els podrem

editar fàcilment amb el Photoshop.
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Una tercera biblioteca conté imatges predefinides.

La biblioteca següent conté una relació de fons diferents.
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La biblioteca següent conté grups de capes.

La biblioteca de textos conté elements textuals amb diverses tipografies i me-

sures, i també efectes associats. Ens poden servir per a crear títols i textos als

menús.
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La biblioteca següent conté formes vectorials.
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Finalment a la darrera carpeta trobem una sèrie de capes de substitució. Ens

resultaran especialment útils quan creem una plantilla de menú de base que

ens pugui interessar fer servir múltiples vegades, per a poder-la actualitzar amb

facilitat. Així, la imatge que hi hagi en aquestes capes la podrem substituir sim-

plement arrossegant-ne una de nova sobre l'antiga. La nova imatge s'adapta

a les dimensions i característiques de l'element de la plantilla de manera au-

tomàtica.

Qualsevol d'aquests elements de les biblioteques, o d'algun element que hà-

gim pogut importar al nostre projecte, el podem modificar aplicant-li diversos

estils. En primer lloc, els que es poden aplicar a la imatge.
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Trobem també carpetes per a aplicar estils al text o a les formes vectorials o

gràfics. També amb el menú desplegable Conjunto podem accedir a variants

per a cada una de les biblioteques.

5.2. Construcció de menús a partir de la biblioteca

En un primer moment utilitzarem un dels menús de la biblioteca per a analit-

zar-ne l'estructura i les funcionalitats. N'arrosseguem un des de la biblioteca

fins al quadre de diàleg de menús i veiem com s'hi incorpora. També podem

fer directament un doble clic sobre el menú que hi ha a la biblioteca, i també

hi té lloc el procés d'incorporació.



CC-BY-NC-ND • PID_00159168 40 Autoria de vídeo interactiu amb l'Encore

En aquest cas hem agafat el menú del gràfic anterior. Conté un fons de pan-

talla, un títol, Inspirational Thoughts, i quatre botons (play movie, scene selecti-

ons, special features, languages). Aquests botons els trobem relacionats a la part

inferior de la finestra de menús.
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A la finestra de visualització dels menús trobem una sèrie de controls a la part

inferior. En el cas del gràfic anterior hi ha visualitzades en blau guies. En podem

crear més i modificar-les amb el botó que trobem en la cinquena icona per

l'esquerra. En el gràfic següent es mostren les zones segures de la imatge (les

àrees que indiquen les possibles zones de pèrdua segons on passem el vídeo).

El botó que hi dóna accés és el segon per l'esquerra.
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Malgrat que semblin similars, les guies i les línies de zona segura són diferents.

Les guies les podem crear i col·locar on vulguem. Ens serveixen per a delimitar

espais en el nostre disseny. Les línies de zona segura indiquen les àrees on po-

dem col·locar elements amb la seguretat que es veuran i les àrees on és possible

que no es visualitzin bé.

A continuació adaptarem aquest menú per tal que ens permeti gestionar el

clip sobre realització de vídeo en el qual hem marcat diversos capítols anteri-

orment.

El primer que modifiquem és el títol. Seleccionem el text amb l'eina de text

(Texto) i el canviem tal com veiem en la imatge següent. Hem utilitzat la paleta

de caràcter (Carácter) per a variar el tipus de lletra, les dimensions i el color.
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Després de canviar el títol passarem als botons. En mantindrem dos del menú

previ, un per a la reproducció del clip complet i un altre que doni accés a les

escenes que hem marcat anteriorment a la línia de temps. Per això ens caldrà

treballar amb dos menús, un de principal i un altre amb les escenes.

Esborrem dos dels botons del menú anterior i en deixarem dos, un per a la

reproducció de tot el clip i un altre que doni accés a les escenes. Quedarà com

el veiem a continuació.

A continuació el dupliquem. Ho podem fer amb el menú seleccionat al quadre

de diàleg de Menús i prement Ctrl�+�D. O bé mitjançant el menú d'edició (Edi-

ción�/�Duplicar). A continuació seleccionem un dels botons i el dupliquem.

En reduïm el text de 28 a 18 i reduïm les dimensions de la caixa grisa selec-

cionant-la amb l'eina Selección�directa. Si fem la selecció amb l'eina de selec-

ció ens redimensionarà tot el botó. Com que volem incidir només en la caixa

grisa utilitzem la Selección�directa. Copiem el botó i l'enganxem 9 vegades.

Distribuïm els 10 botons com veiem a continuació.
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Inicialment els col·loquem a ull. Quan hi ha botons que se superposen uns

amb altres apareixen rectangles vermells que ho indiquen.

Per a arrenglerar tots els botons i distribuir-los de manera equitativa podem

utilitzar les opcions del menú d'objecte (Objeto). Seleccionem primer tots els

botons d'una columna. Ho podem fer amb l'eina de selecció o clicant sobre

cada un mentre mantenim premuda la tecla Crtl.

A continuació triem l'opció d'arrenglerar-los a l'esquerra (Objeto�/�Alinear�/

Izquierda).
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I a continuació en fem la distribució vertical de manera que entre el que està

situat més amunt i el de més avall els espais intermedis es reparteixin de ma-

nera equitativa.

Finalment canviem el text del botó Escenes pel de Menú�principal. Aquest

ens servirà per a retornar al primer menú des del menú de les escenes. També

canviem el text de cada un dels botons de les escenes per tal que indiquin a

quin capítol de la línia de temps apunten.
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5.3. Construcció de menús a partir d'arxius propis

Si en lloc de treballar a partir dels elements de la biblioteca ho volem fer d'una

manera més personalitzada el treball coordinat entre l'Encore i el Photoshop

ens serà de molta utilitat. Utilitzarem en aquest cas la fotografia que hem im-

portat com a menú en un apartat anterior. Recordem que cal que l'arxiu origi-

nal estigui en psd per a poder importar la fotografia com a menú.

Sobre la fotografia creem els títols i els botons del DVD. Utilitzem per a tots

dos la mateixa tipografia. Únicament canviem les dimensions dels caràcters,

més grans en el títol que en els botons.

Com a títol tenim "Creta 2009", mentre que els botons són 9:

• Fotografies del grup

• Lasithion Karfi Dictation-Andro
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• Knossos

• Panaghia Kera

• Herakleion Rethymnon

• Omalos Linosey

• Sougia Selinou Lissos

• Gingilos Melindaou

• Hania

Podem comprovar que en un primer cop d'ull el menú pot quedar confús

si no coneixem el contingut de les opcions. Ara bé, aquest és un DVD fet

especialment per als participants a les sortides, que coneixen perfectament les

denominacions i els llocs a què fan referència. No seria en absolut un DVD

comercial però és perfectament útil per a aquests participants. D'altra banda

cal pensar també que en reproduir el DVD apareix sempre per defecte quin és

el botó actiu. En l'exemple que segueix hi ha seleccionat Herakleion Rethymnon.

La ratlla blanca que indica quin és el botó actiu ajuda també a visualitzar les

opcions.

L'ordre en el qual es van activant els botons el definim mitjançant el quadre

de diàleg de propietats (Propiedades). En cada botó que activem en el menú

s'actualitzen les propietats. En la casella del número (Número) definim l'ordre

en el qual s'activaran els botons quan els resseguim amb el comandament a

distància. En aquest cas "Fotografies del grup" serà el primer botó actiu.
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En construir el menú hem distribuït els botons per tal que quedin tots dins de

l'àrea segura i que no hi hagi superposicions. Passem a veure ara com podem

modificar un menú amb el Photoshop.

Qualsevol de les tres opcions següents ens du a editar el menú amb el Photos-

hop. La primera és clicar a aquest botó quan tenim el menú actiu. La segona

clicar amb el botó dret sobre el menú i seleccionar l'opció del menú emergent

que surt.
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La tercera arriba al mateix punt a partir del menú d'edició.

L'estructura de capes que tenim en l'Encore és anàloga a la que té el mateix

arxiu en el Photoshop. En conseqüència podem editar el menú en el Photos-

hop, desar-ne els canvis, i l'arxiu s'actualitzarà en l'Encore. Ara, és important

que no modifiquem l'estructura de les capes ni sobretot les seves denomina-

cions. Aquestes són imprescindibles per a la navegació posterior del DVD en

el reproductor.
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a) Menú en l'Encore; b) menú en el Photoshop

Com podem veure l'estructura de capes és anàloga entre els dos programes.

Hi ha procediments d'edició que resulten més fàcils de dur a terme en un

programa i uns altres que ho són en l'altre. L'alternança entre els dos permet

optimitzar els flux de treball en cada procediment per fer.

Podem veure com a cada botó es correspon un grup de capes en la paleta de

capes. En la denominació de cada un d'aquests grups el nom es correspon al

text del botó que hi ha en pantalla (Gingilos Melindaou, Hania...) precedit per

(+^). Un flux de treball òptim és partir dels botons que hi ha a la biblioteca

de l'Encore, incorporar el botó al menú i a continuació editar el menú amb el

Photoshop per tal que hi personalitzem els elements.

Les capes que contenen els elements que indiquen quin és el botó actiu durant

la reproducció es troben en les capes Highlight. Formen part del grup de capes

de cada botó i tenen també una denominació concreta (=1)�Highlight. El con-

tingut d'aquestes capes el podem editar amb el Photoshop utilitzant tota la

gamma de recursos del programa. És important en tot moment que no variem

la part de la denominació codificada de cada capa. Podem variar el nom del

botó, per exemple, però no els símbols que el precedeixen.

Finalment ens cal dur a terme encara una altra acció abans de passar a treballar

la navegació. Retornant a l'exemple que hem fet abans amb dos menús, ens

cal definir quin és el que es reproduirà en primer lloc.
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Seleccionem el menú principal i clicant amb el botó dret triem l'opció que el

defineix com el primer element que es reproduirà quan posem en marxa el

DVD (Definir�como�primera�reproducción). També podem arribar a la mateixa

opció a partir del menú d'arxiu (Archivo�/�Definir�como�primera�reproducción

o Archivo�/�Borrar�como�primera�reproducción). Aquesta segona opció seria la

que trobaríem si accedim al menú a partir d'un element que hagi estat definit

ja com a primer per a reproduir-se.

També podem definir que es reprodueixin en primer lloc elements que no

siguin menús. Per exemple, una línia de temps.

Quan elaborem un menú el podem desar per a utilitzar-lo en noves situacions

o en futurs projectes. Sobretot quan el creem i personalitzem ens resultarà

útil tenir-lo disponible. Progressivament podem anar incorporant els nostres

recursos personals al flux de treball. La paleta de la Biblioteca ens servirà en

aquesta finalitat.

Per a desar un menú que hàgim fet el podem arrossegar des de les finestres

de Proyecto o de Menú fins a la Biblioteca. Ens apareixerà el quadre de diàleg

Agregar�menú que veiem a continuació.
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El menú s'incorporarà a la biblioteca. Per a usos posteriors el tindrem dispo-

nible i el podrem reutilitzar.
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6. Disseny de la navegació

Una vegada tenim organitzat el material, en aquest cas els menús i la línia de

temps, podem passar a concretar la navegació. Tenim diverses opcions per a

definir les opcions.

Podem associar un botó amb el seu element de destinació clicant amb el botó

dret sobre l'element que tenim en pantalla. En el menú desplegable que apa-

reix seleccionem l'opció d'especificar el vincle (Especificar�vínculo).

En projectes de poca envergadura podem fer la navegació de manera intuïtiva.

De fet, el programa ho permet perfectament i, com veurem més endavant,

representa de manera gràfica la navegació. Ara, si el projecte és prou complex

pot resultar molt convenient treballar d'acord amb un mapa de continguts o

un esquema de navegació. També, d'altra banda, és recomanable utilitzar per

a tots els elements del projecte denominacions que resultin clarificadores.

Passem a l'exemple següent per a veure com podem associar un botó amb

l'element de destinació. Val a dir que aquest pot ser tant una línia de temps

com un altre menú.

Veiem a continuació que hem seleccionat el botó Reprodueix-ho tot. Ha

d'apuntar a la línia de temps per tal que permeti reproduir tot el vídeo.
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Així doncs, en el menú desplegable que apareix quan seleccionem l'opció

d'especificar el vincle triarem en aquest cas la línia de temps Pràctiques vídeo

Càmera Micròfon. En aquest cas es tracta d'una línia de temps. En el següent,

en el botó Escenes, la destinació serà el menú secundari.

El segon botó l'associem al menú d'escenes que hem creat anteriorment.
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En totes les operacions que fem la paleta de propietats (Propiedades) resulta

d'utilitat per a comprovar les funcionalitats del botó. De la mateixa manera

que indica a Número l'ordre que té el botó en el menú, en l'apartat de vincle

(Vínculo) indica l'element amb el qual el tenim associat. En aquest cas el segon

menú.

En la realització dels vincles en el menú d'escenes ens caldrà especificar d'un

en un els elements de destinació. En el cas de "Reprodueix-ho tot" serà, com en

el cas anterior, la línia de temps; en el cas de les escenes ens caldrà associar cada

un dels botons amb el capítol que hem definit a la línia de temps. Procedim

igual que en el cas anterior, clicant amb el botó dret sobre cada un dels botons,

i en aquest cas fem l'associació amb el capítol corresponent que apareix en

desplegar les opcions de la línia de temps.
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Una segona manera d'especificar els vincles la tenim a la paleta de propietats

(Propiedades). Podem desplegar la casella vincle (Vínculo). Hi trobarem en

forma de menús desplegables les mateixes opcions que trobàvem en el proce-

diment anterior.

Hem vist, doncs, que podem associar un botó a una línia de temps completa

o a un capítol interior. En els dos casos s'iniciarà la reproducció del clip en

un punt i anirà fins al final del clip. No podem fer que una vegada iniciada
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la reproducció d'un clip aquesta es comporti de manera condicional. La línia

de temps es reproduirà fins al final, tret que amb el comandament a distància

aturem la reproducció, fem servir el retrocés o executem l'acció final.

L'acció final és l'acció que té lloc quan el capçal arriba al final d'una línia de

temps. Sempre caldrà concretar-la perquè en cas contrari podríem deixar a

l'usuari penjat en una pantalla en negre. Tampoc no ens avisa el programa, si

no tenim les accions finals d'una línia de temps definides, del possible error

de funcionament.

Per a definir l'acció final seleccionem la línia de temps en qüestió a la finestra

de Menús.

A la paleta de propietats (Propiedades) podem definir l'acció final escollint

dins del menú desplegable que s'obre l'element al qual volem que es dirigeixi

el capçal una vegada finalitzada la línia de temps. Habitualment serà un menú,

però també podríem optar per enllaçar diverses línies de temps.

Una vegada que hem definit tots els enllaços entre botons i menús tenim en-

llestida la navegació del DVD. A la finestra del diagrama de flux (Diagrama

de�flujo) veiem l'esquema de la navegació. Podem veure com es representen

els menús en forma icònica, i com la línia de temps o els capítols estan repre-

sentats també pel fotograma del punt on s'enllaça.
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7. Processament de l'aplicació

7.1. Previsualització del projecte

Una vegada dissenyada l'aplicació o a mesura que avancem el projecte i volem

comprovar com queda, podem fer una previsualització. Hi podem accedir des

del botó Previsualización de la barra superior d'eines o a partir del menú Arc-

hivo�/�Previsualizar.

El botó de previsualitzar (Previsualizar) el veiem en el gràfic següent.

Sigui a partir del botó anterior o del menú Archivo�/�Previsualizar s'obre la

finestra següent.

L'aplicació que estem desenvolupant es visualitza en pantalla i en el menú in-

ferior es poden experimentar de manera virtual els controls que són anàlegs

als del comandament a distància del reproductor de DVD. Així es poden se-

leccionar les pistes d'àudio si n'hi hem posat diverses, les possibles pistes de

subtítols o els controls de reproducció. Un control que ens resultarà especial-

ment útil durant la previsualització és el d'executar l'acció final (Ejecutar�ac-

ción�final). Quan previsualitzem el projecte i entrem a cada un dels clips que
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el conformen, podem accionar aquest control sense que calgui reproduir tota

la línia de temps. Podrem comprovar quin és l'enllaç que hi ha actiu i que no

hàgim comès cap error.

7.2. Comprovació del projecte

Una vegada donem per acabat el projecte passem a la fase del processament del

producte final. Entrem al quadre de diàleg de Crear. Abans, però, de procedir

al processament, és convenient verificar que no hi hagi errors en el projecte

amb el botó de comprovar el projecte (Comprobar�proyecto). En fer-ho es du

a terme una revisió de tots els possibles errors que poden donar lloc a mals

funcionaments posteriors.

En el projecte que duem a terme hem creat dos tipus d'errors per a veure el

funcionament d'aquest quadre de diàleg. D'una banda hem anul·lat l'acció

final i el vincle del menú de control remot de la línia de temps. De l'altra, hem

desplaçat un dels botons de les escenes per tal que se superposi als contigus.

Ja en la pantalla del menú s'indica l'error amb marques vermelles al voltant

de les àrees afectades. Podem comprovar, però, com en el quadre de diàleg de

comprovar el projecte es relacionen també aquests errors.

Quan fem la comprovació del projecte podem assenyalar quins paràmetres

ens interessa verificar. En l'exemple estan actius tots. Quan toquem el botó

d'inici (Inicio) es du a terme la revisió de l'aplicació i es relaciona en el quadre
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inferior la llista d'errors. En l'exemple veiem com es detecten els dos errors

que hem creat en l'aplicació. Aquest quadre de diàleg és molt útil per a detec-

tar possibles mancances que ens hagin quedat. També és un bon recurs per a

l'aprenentatge perquè ens orienta per on ens cal cercar les ordres errònies de

la nostra aplicació.

7.3. Creació del projecte

La darrera operació que duem a terme és la de crear el projecte. Ho fem per

mitjà del quadre de diàleg Crear.

En primer lloc disposem de tres possibles formats de sortida accessibles a partir

de la casella de format (Formato):

• DVD

• Blu-Ray

• Flash

Pel que fa a les possibles sortides en comentarem dues.

1) La primera és l'enregistrament de l'aplicació en un disc de DVD a partir de

la casella Salida�/�Disco�DVD. Com podem veure a la descripció és l'opció per

a crear un disc per a reproductors de DVD per a televisió, ordinadors i consoles

de jocs. A la casella de destinació (Destino) apareix el dispositiu de gravació

que tinguem instal·lat en el nostre aparell.

Quan enregistrem directament el projecte en un disc la primera vegada es du

a terme el processament de tots els arxius i mitjans implicats en l'aplicació. És

un procés que pot durar hores. Les altres còpies que puguem fer són ja més

ràpides perquè els arxius processats ja es troben a l'ordinador i no cal repetir

el procés.
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Una segona opció de sortida és enregistrar el projecte al disc dur. És l'opció de

Carpeta�DVD. En aquest cas ens cal especificar la destinació on gravarem el

projecte. L'estructura que es crea és la mateixa que la que es crea en l'opció

de discos que hem vist anteriorment i els materials generats es poden gravar

també en un disc. Passar per aquesta alternativa ens permet compaginar en el

disc de DVD diversos tipus d'arxius.

Al mateix quadre de diàleg trobem informació del disc. En particular, la barra

d'informació del disc (Información�del�disco) indica l'espai que tenim ocu-

pat amb el projecte i el disponible que queda en funció del tipus de disc que

estiguem utilitzant.

També a l'apartat de nom (Nombre) podem anomenar el projecte. Aquesta

denominació apareixerà al disc que gravem.
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D'altra banda, en aquest quadre de diàleg podem gestionar si el DVD que creem

es podrà veure a totes les regions del món o bé si ens interessa limitar-lo a

alguna àrea en concret. Definim aquests paràmetres a l'apartat de codis de les

regions (Códigos�de�las�regiones).

De la mateixa manera a l'apartat de protecció contra còpies (Protección�contra

copias) podem seleccionar si permetem la còpia il·limitada, si permetem que

se'n faci una o cap.
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