
Media Asset Management
MAM

Database og arkiveringssystem for audiovisuelle data





Bakgrunn for prosjektet

� Frustrasjon over tungvint organisering og arkivering av 
audiovisuelle data

� Usikker arkivering

� For mange tapeformater

� Tapelager ble stengt pga vannskader

� Nye muligheter ved et digitalt arkiv 



Søknad til NFR



Budsjett

� 2,7 millioner kroner fra UiB

� 200 000 kroner fra SV-fakultetet

� 200 000 kroner i egenandel (infomedia)



Anbudsrunde(r)
� To runder med omfattende arbeid

� IT-avdelingen tidlig inne i prosessen

� Ardendo, et datterselskap av Vizrt, vant til slutt 
anbudskonkuransen

� Vizrt og infomedia inngår en samarbeidsavtale

� Doktorgradsstipend



Systemet er (snart) driftsklart og infomedia har overlatt 
ansvaret til UB som nå formelt står som systemeier 

med it-avdelingen som driftsoperatør



Hva er et MAM?



Hva er et MAM?

Et MAM arkiverer, administrerer og distribuerer 
audiovisuelt materiale 



Hva er et MAM?
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MAM er ikke begrenset av 
geografi

� Digitalisert materiale lagres sentralt men det lages 
også en proxy fil (lavoppløselig fil) som kan lastes ned 
hvor som helst



MAM er ikke begrenset av 
geografi

� Digitalisert materiale lagres sentralt men det lages 
også en proxy fil (lavoppløselig fil) som kan lastes ned 
hvor som helst

� Denne filen kan redigeres på hvilken som helst PC og 
senere lastes opp i full kvalitet



3 typer brukere:
� De som kun har påsynsrett; PreView eller andre 

mediaplayere

� Lette brukere som henter ut enkle klipp fra databasen: 
PreCut

� Tyngre brukere som klipper og lager nytt innhold: 
EasyCut og andre NLE (lisensbasert)  



PreCut



EasyCut



INGEST/METADATA
� Digitalisering kan skje ved hjelp av redigeringsverktøy 

som Final Cut Pro, AVID… eller ved hjelp av Ardendo 
sin programvare (ikke kjøpt inn i denne omgang)

� Metadata (tidskoder, tagging, beskrivelser) tastes inn i 
Ardendos programvare.

� Desto flere metadata som lastes inn desto lettere og 
mer presise søk får du 



INGEST/METADATA
� Ardome genererer automatisk key-frames hvis bildene 

endres (bakgrunn/farge/form etc)

� Metadata kan knyttes til key-frames og/eller andre 
steder (tidskoder)

� Metadata kan legges inn med en gang eller senere

� Det følger med egne verktøy for dette:



Live logging ―
quick entry of clip annotations during or after ingest

ArdLogTM

The Ardlog application is used to modify and update the catalogue 
metadata for assets that are being ingested or already present in 
the archive. Two typical workflows are being addressed with 
ArdLog:



Post logging ―
content classification into scenes, shots together with entry of rich metadata

ArdLogTM



Infrastruktur
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Infrastruktur
� Drop en fil i en folder

� Legg til metadata

� Lavoppløselig og høyoppløselig fil genereres og lagres 
på on-line disklagring

� Lavoppløselig fil kan redigeres og genererer  nye filer 
på disklagring

� Når on-line lagring er fylt opp flyttes de eldste filene til 
tapelagering (ubegrenset plass)



Filene konverteres og legges ut 
som link på web-sider



Struktur



Pris eksempel:
� 1 min DV (25) video utgjør ca 220 MB:

1 time DV: (220MB x 60=13,2 GB eller 0,0132 TB x 
1400,- = 18,48)

� 1 time video lagret i arkivet koster ca. 20 kroner i året

� For DV 50 kan en gange med 2 og for DV 100 (HD) 
med 4. 



Audiovisuell formidling før MAM





pilotprosjekt
� Infomedia har allerede digitalisert flere hundre timer 

med video

� Det vil om kort tid bli satt i gang digitalisering fra andre 
brukermiljøer

� I tillegg vil det bli laget et forslag for en  
distribusjonsløsning:



formidling:formidling:
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� Editcam Component v2.1.1 Import Import Read more at www.flip4mac.com/pro.htm 

� Image Server Component v2.1 Import Import Read more at www.flip4mac.com/pro.htm 

� K2|Profile Component v2.1.2 Import Import Read more at www.flip4mac.com/pro.htm 

� Audio only 

� A-52 ( AC3) A-52 IN/OUT IN/OUT IN/OUT IN/OUT 

� AIFF PCM IN/OUT IN/OUT IN/OUT IN/OUT 

� AMR AMR NB IN IN/OUT IN IN/OUT 

� MP3 MP3 IN/OUT IN/OUT IN/OUT IN/OUT 

� WAV PCM IN/OUT* IN/OUT* IN/OUT* IN/OUT* * BWF header support included 

� OGG Vorbis OUT OUT OUT OUT 

� ADTS AAC IN/OUT IN/OUT IN/OUT IN/OUT 

� ADTS HE-AAC OUT OUT 



Hvorfor MAM?



Hvorfor MAM?
� Gjøre videomateriale tilgjengelig

� Effektivisere og forenkle bruken av audiovisuelt 
materiale

� Redusere kostnader

� Generere nye forskningsprosjekt

� Forenkle innsamling/analyse av grunnlagsdata

� Muliggjøre forskningssamarbeid innenfor en rekke 
områder uavhengig av geografisk plassering



Hvorfor MAM?
� Forbedre og forenkle undervisningen

� Fjernundervisning

� Fjernarkivering

� Gjøre materiale og arkiver tilgjengelige for forskere, 
studenter og offentligheten:



Fora.tv



Fora.tv



Over 100 000 timer med lyd og 
bildefiler fra universiteter



BIFF-tv



Nordiske Mediedager









� In 2006 the Sloan Consortium reported that more than 
96 percent of the largest colleges and universities in 
the United States offered online courses and that 
almost 3.2 million U.S. students were taking at least 
one online course during the fall 2005 term. [10]

� http://www.sloan-c.org/publications/survey/survey06.asp



MAM
Mitt Absolutte Mareritt

”Fagnært” og tjenestevei





”Rektor” Direktør (ledelse)

Eiendomsavdelingen

Formidlingsavdelingen

Fakulteter Forskningsavdelingen

IT-avdelingen

Personal- og 
organisasjonsavdelingen

Utdanningsavdelingen

Institutter Økonomiavdelingen



TAKK FOR MEG


