
 

14es Jornades Imatge i Recerca 

16 de novembre de 2016 

TALLER: 

ANÀLISI DE SOFTWARE PER A LA GESTIÓ DE LA IMATGE 
 

Professor: 

Juan Alonso. Arxiver d’audiovisuals. Arxius Històrics de la Unió Europea 

Horari: 

De 10 a 13 h i de 14 a 17 h 

Lloc: 

Auditori – Palau de Congressos de Girona (Passeig de la Devesa, 35 – 17001 Girona) 

Dinar en el mateix Palau de Congressos 

Idioma: 

Castellà 

 

Places limitades – Consultar preus en el formulari d’inscripció  

 

Descripció:  

La irrupció de la imatge digital ha generat un nou escenari en el qual la gestió fotogràfica ha 
experimentat una notable transformació. Un dels aspectes a considerar són les solucions 
informàtiques per a la ingesta, el tractament i la difusió de les fotografies digitals. Aquest taller 
té com a objectius proporcionar criteris amb la finalitat de detectar, especificar i prioritzar els 
requeriments per a la selecció d’un software de gestió d’imatges, i avaluar les funcionalitats de 
les principals aplicacions que actualment existeixen en el mercat. S’hi analitzaran diferents 
tipologies d’aplicacions (gratuïtes, lliures, privatives i/o comercials), des d’aquelles orientades a 
tasques parcials, com són alguns visualitzadors i/o catalogadors bàsics, fins a solucions de 
caràcter integral com els anomenats DAM (Digital Asset Management). 

 

Programa: 

1. Conceptes bàsics 

• Tipus de llicència 
- Propietari. 
- Freeware. 
- Open Source. 

 



• Tipus d’instal·lació 
- On-Premise. 
- Cloud. 

 

 

2. Eines orientades a tasques parcials 

 

• Extractores de metadades.  
- Definició i funcionalitats. 
- Mostra i anàlisi de solucions (ExifTool, NLZN Metadata Extraction Tool, PhotoMe...).  

 

• Visors de fotografia digital 
- Definició i funcionalitats.  
- Mostra i anàlisi de solucions (IrfanView, FastStone Image Viewer, Adobe Bridge...). 

 

• Editors de fotografia digital 
- Definició i funcionalitats.  
- Mostra i anàlisi de solucions (Adobe Lightroom, DarkTable, Adobe Photoshop,...). 

 

• Software d’identificació i validació de formats 
- Definició i funcionalitats.  
- Mostra i anàlisi de solucions (Droid, JHOVE2, Jpylyzer...). 

 
 

3. Solucions de caràcter integral: Digital Asset Management (DAM) 

 
• Definició. 

• Tipologia.  

• Components bàsics. 

• Criteris i metodologia per a la selecció i avaluació d’un DAM  (detecció de necessitats, 
concreció de requeriments, recursos per a la cerca d’aplicacions, comparativa, anàlisi i 
valoració final). 

• Mostra i anàlisi de solucions (Fotoware, Bynder, Celum,...). 

 

 

 


