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ESTUDO DE CASO

DORNA SPORTS
A chave para o sistema de replay 
baseado em arquivos e livre de fitas da 
Dorna é o Sistema de Replay K2 Dyno 
da Grass Valley.

ANTECEDENTES:

Desde 1992 a Dorna tem sido a 
detentora exclusiva de todos os 
direitos comerciais e de TV para o 
FIM MotoGP World Championship. 
A companhia também participa na 
direção, marketing e distribuição 
de outras modalidades dos 
motorsports, como o Spanish 
Road Racing Championship (CEV).

O MotoGP (www.motogp.com) 
é o ápice do motociclismo e o 
principal produto da Dorna. É o 
campeonato de motovelocidade 
mais antigo do mundo, criado há 
mais de 60 anos, e atualmente 
detentor dos melhores pilotos 
e fabricantes do globo, que 
competem entre si.

Espectadores televisivos de mais 
de 200 países acompanham 18 
eventos de Grand Prix todos os 
anos, com um total anual de 
audiência que ultrapassa os 5.1 
bilhões de seguidores.

“Estamos orgulhosos da parceria com a Grass Valley, porque 
achamos nela alguém que de fato nos ouve, que entende quais 
são as necessidades da Dorna nos equipamentos e sabe o que 
a Dorna deve oferecer para os seus clientes. A Grass Valley 
nos proporciona uma nova forma de focar a nossa estratégia e 
construir ferramentas para tornar o MotoGP ainda maior.”
Manel Arroyo, Diretor Geral, Dorna Sports

“EM SUAS MARCAS...”

O MotoGP é um esporte veloz e emocionante, que coloca os melhores pilotos e 
máquinas para correrem nas pistas mais difíceis do planeta. É responsabilidade da 
Dorna Sports, detentora dos direitos mundiais de transmissão para TV, trabalhar para 
que em cada corrida os fãs de todo o mundo, que assistem de casa, bares ou pubs, 
não fiquem desapontados.

Com uma equipe de 150 pessoas dedicadas em tempo integral, além de mais de 
200 freelancers de produção, a Dorna conta exclusivamente com o K2 Dyno™ Replay 
System da Grass Valley™ para os replays instantâneos de cada corrida.

Cada uma das 18 corridas que compõem a temporada do MotoGP ocupa quase 
400,000m², perímetro este coberto por mais de 120 câmeras de todas as 
configurações possíveis: câmeras a cabo em torno da pista, no paddock e no back 
lot; câmeras wireless a bordo das motos; cablecams; e um helicóptero para a perfeita 
visão do posicionamento dos pilotos na pista.

CLIENTE 

Dorna Sports, Madrid 
(Escritórios: Barcelona, Londres e Tóquio)

www.motogp.com

DESAFIO

Realizar a transição da produção da temporada 

de corridas 2010 para HD, com um fluxo de 

trabalho altamente automatizado, sem fita, e 

baseado em arquivos, para lidar com as 40 

horas de material para cada hora de tempo 

de corrida, com um fluxo de trabalho sem 

interrupções entre os replays ao vivo e sua rede 

de edição.

SOLUÇÃO

O sistema de replay K2 Dyno e o Assistente de 

Produção (PA) K2 Dyno para o fluxo de trabalho 

end-to-end dos metadados, com armazenamento 

em uma Xsan existente de 64 TB, baseada em 

Apple com o Final Cut Pro Server 7, com acesso 

simultâneo e capacidade de pesquisa por 25 

estações de edição Final Cut Pro 7.

BENEFÍCIO

Entrada rápida dos metadados em todos 

os sistemas de replay K2 Dyno (geridos 

pelo K2 Dyno PA), que reduz o número de 

administradores de mídia e está disponível para 

editar os sistemas e arquivos para re-utilização.
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“PREPARAR...”

Para a temporada de 2010, a Dorna se comprometeu em 
transformar todas as corridas para HD por uma simples razão: 
este é o rumo do mercado, seguido pelos broadcasters com 
quem trabalham.

A transição para o HD deu início a uma grande reformulação 
da forma como o ritmo de trabalho deveria ser tratado. Para a 
Dorna, o HD também significou um fluxo de trabalho altamente 
automatizado, sem fita e baseado em arquivos, para lidar com 
as 40 horas de material produzido para cada 1 hora de tempo 
de corrida.

A coisa mais importante para a Dorna era fazer com que 
o fluxo de trabalho entre os live replays e as respectivas 
edições fosse contínuo. Isso significa mais do que apenas 
áudio e vídeo sendo transferidos, mas também lidar com o 
metadado associado. É este metadado que dá para a Dorna a 
informação que os operadores de replay e editores precisam 
para identificar e marcar um clip, e então fazer a informação 
disponível para todos.

Este foi o desafio enfrentado pela Dorna. E também foi a 
oportunidade para a Grass Valley surgir com um novo conceito 
em live replay: o Sistema de Replay K2 Dyno e o Assistente de 
Produção (PA) K2 Dyno.

O design da Grass Valley para o fluxo completo de metadados 
para a Dorna começa no Sistema de Replay K2 Dyno, com uma 
forma veloz e fácil de marcação dos metadados feita pelos 
operadores diretamente do painel do Controlador de Replay 
K2 Dyno. Então estas marcas são disponibilizadas e usadas 
pelos operadores de replay primário e playlists, armazenadas 
no Xsan para Apple com o Final Cut Pro 7 Server e finalmente 
acessadas e localizáveis por múltiplas estações de edição Final 
Cut Pro 7.

“LARGAR!”

Dois grandes caminhões externos de broadcast são usados 
em cada corrida, construídos segundo as especificações da 
Dorna e operados pela italiana SBP. O primeiro caminhão OB é 
o “Track Feed”, e provê a principal cobertura da corrida através 
das câmeras ao redor da pista.

Dentro do Track Feed, a Dorna quis gravar em ISO e gerar 
replay instantâneo de até 18 das câmeras disponíveis, além de 
uma ou mais câmeras super slow-motion. Estes replays podem 
ser adicionados ao output do Track Feed, ou serem enviados 
separadamente para o segundo caminhão, o “International 
Feed”.

O International Feed prepara o programa multilateral do output 
do intercut do Track Feed (incluindo os replays) com câmeras 
on-board, e outras, usando um switcher Kayak™ 3 M/E da Grass 
Valley. Além disso, o International Feed também grava em ISO 
alguns feeds e os prepara para o replay imediato. O output do 
programa final é enviado para os broadcasters internacionais, 
tanto em feed puro ou, com a adição de gráficos, como um 
feed internacional.

Ao mesmo tempo, todas essas gravações em ISO necessitam 
ser transferidas para a rede de edição, onde a história da 
corrida pode ser contada em um número de pacotes, desde 
destaques instantâneos logo que a bandeira quadriculada 
é movimentada, até programas completos requeridos por 
broadcasters específicos.

Para o MotoGP, o metadado pode incluir o nome do piloto, 
o tipo de incidente (ultrapassagem, batida, trepidação), a 
localidade da pista, além de uma classificação por estrelas 
relativa ao interesse em potencial do clip. A hora também é 
estampada no metadado, com toda a informação disponível na 
rede de edição.

“A melhor coisa para mim é o monitor touchscreen. Quando estamos trabalhando ao vivo o tempo 
é muito importante e precisamos ser muito rápidos. Treinamos 22 operadores e eles estão muito 
satisfeitos com o K2 Dyno. É tão fácil de acessar o metadado. Você não precisa pensar onde os 
clips estão localizados, pois os vê, vê as miniaturas. Até o meu irmãozinho poderia usá-lo!”
David Villavicencio, Coordenador de Replay, Dorna Sports



“O Assistente de Produção K2 Dyno é de grande 
valia para nós, pois através dessa ferramenta 
temos total acesso e controle dos servidores na 
rede. No início precisávamos de 3 ou 4 pessoas 
administrando todo o fluxo de trabalho e 
cuidando para que tudo estivesse no rumo certo. 
Mas com o PA, apenas uma pessoa pode cuidar 
de tudo.”
Xavier Soler, Diretor Técnico de Programação  
Dorna Sports
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“ENQUANTO ISSO, NOS CAMINHÕES...”

Cada um dos oito Sistemas de Replay K2 Dyno da Dorna, 
está composto por um Servidor de Mídia K2 Summit™ e um 
Controlador de Replay K2 Dyno, que permite que cada operador 
possa marcar clips, indicar replays e reproduzi-los novamente, 
usando velocidade variável e misturando efeitos para adicionar 
valor de produção.

O Controlador de Replay K2 Dyno tem interface touchscreen. 
Antes de cada corrida, toda a informação relevante e 
marcações são pré-carregadas na rede K2, então cada operador 
de replay podem inserir metadatos com apenas alguns toques 
na tela.

Abaixo da tela estão os controles de replay, que permitem que 
cada operador possa indicar e reproduzir clips, inclusive off-
speed playback, de forma segura e intuitiva.

As interfaces de network abertas do K2 Summit permitem 
outros softwares interagirem com os servidores. O fluxo da 
produção da Dorna depende do Assistente de Produção (PA) 
K2 Dyno.

O K2 Dyno PA é um sistema de administração de conteúdo de 
produção ao vivo que gera acesso a todos os servidores, todo o 
conteúdo e todos os metadados na rede de edição. Apesar da 
rede estar lidando com a gravação de aproximadas 40 câmeras, 
algumas em velocidade tripla, e live replays que acontecem o 
tempo todo, de qualquer de uma dessas fontes de alimentação, 
apenas um operador pode monitorar e controlar o fluxo de 
material usando um único sistema K2 Dyno PA.

Para prover todas essas atividades de pós-produção no 
local, a Dorna instala em cada localidade uma rede de 25 
estações de trabalho Apple Final Cut Pro 7, todas ligadas a 
um armazenamento em rede. Isto é provido por uma Xsan da 
Apple, de 64 TB executando o Final Cut Server.

Com a sua interface baseada em padrões abertos, o K2 Dyno 
PA administra uma conexão direta entre a rede do servidor 
K2 e a rede de edição Xsan. Os clips que tenham sido 
identificados pelos operadores do Sistema de Replay K2 Dyno 
são transferidos, junto com todos os metadados associados.

O K2 Dyno PA também tem o funcionamento baseado em 
regras, então os usuários podem determinar que conteúdo 
transferir, e para onde. Antes de cada corrida, o administrador 
de sistema escolhe que regras usar, pode criar novas 
regras, e pode estabelecer tempos para as gravações serem 
transferidas.

O K2 Dyno PA converte os metadados baseados em XML para 
o formato Final Cut Pro 7. Estes metadados, juntamente com 
o AVC-Intra encoded video, é transferido em um envelope 
QuickTime.

Os editores trabalhando no Final Cut Pro 7 podem acessar 
todos esses metadados. Os que têm tarefas específicas 
podem configurar seus desktops, então todo o material que 
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Com uma rica história a serviço das indústrias broadcast e de vídeo 
profissional, o nome Grass Valley é sinônimo de inovação, liderança 
e rendimento. Com uma gama completa de produtos e serviços que 
apoiam muitos dos mais importantes eventos ao vivo no mundo, a 
Grass Valley oferece o portfólio mais completo de software, serviços 
e infraestrutura de TI. Os clientes que utilizam soluções da Grass 
Valley incluem a maior parte das empresas de TI líderes em broadcast 
e teleprodução do mundo, profissionais independentes de vídeo, bem 

como criadores emergentes de conteúdo e fornecedores de serviços 
de banda larga, telecomunicações e transmissão. Quando você está 
assistindo a programas de notícias, esportes ou entretenimento, seja 
na TV, internet ou telefone celular, está assistindo a Grass Valley 
trabalhando no mundo conectado.

Para obter informações sobre os produtos Grass Valley, visite 
www.grassvalley.com.

Junte-se ao Diálogo em 
GrassValleyLive no Facebook, 

Twitter e YouTube.

SOBRE A GRASS VALLEY – EMPRESA LÍDER EM SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DE VÍDEO

precisam é movido para suas pastas de edição, poupando uma 
grande quantidade de tempo em procurar e revisar o conteúdo.

Um editor específico pode ser requisitado a produzir, por 
exemplo, uma história de como um piloto mudou de uma 
posição no final do grid de largada para a vitória na corrida. 
Pesquisando pelo nome do piloto e os clips de “ultrapassagem”, 
o material necessário simplesmente será movido para a pasta 
de edição, e por causa dos metadados também incluir o tempo, 
os clips serão automaticamente organizados na ordem certa. 
Isto é um ganho gigantesco na produtividade.

Para cada corrida, os caminhões e a equipe da Dorna estão 
em produção por três horas na sexta-feira para o treino, seis 
horas no sábado para o treino de qualificação, e seis horas no 
domingo para a corrida em si. Em cada um dos dias, em torno 
de 1.500 a 2.000 clips de destaque são criados, na rede do 
servidor K2.

Usando o sistema de classificação por estrelas e filtrando 
através do K2 Dyno PA, 1.000 a 1.500 desses clips são 

transferidos, juntamente com os metadados, para a Xsan, para 
edição.

O restante do composto televisivo em cada corrida ainda 
inclui um Universal Broadcast Center, que tem outro Sistema 
de Replay K2 Dyno, permitindo que seja gravado o feed 
internacional, o feed puro e qualquer outro output necessário, 
assim como mandar os outputs finais para os uplinks de 
satélite.

A Dorna mantém no escritório de Barcelona um grande arquivo 
de cada corrida do MotoGP. Lá está outra Xsan da Apple com 
Final Cut Server. O material a ser transferido para o arquivo 
é selecionado automaticamente por regras definidas pelos 
operadores, agindo de acordo com os metadados inseridos no 
conteúdo desde o momento da captura.

O que a Grass Valley realizou, e do que a Dorna se beneficia, é 
uma solução customizada que gera extraordinária velocidade, 
precisão e conveniência operacional, facilitando assim a 
pressão de uma produção extremamente exigente.

•  3 K2 Dyno (6 x 1) 
•  1 K2 Dyno 
   (2 SSM x 1)
•  Add metadata 

• 18 standard cameras
• 2 SSM cameras
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Track Feed
Truck

• 2 K2 Dyno
  (helicopter on-board
  cameras, 6 x 1)
• 1 K2 Dyno (playlist
  (1-2 mins. per race) /
  intro clips, 4 x 2)

• Kayak
• Effects
• Replays
• Graphics

IF Switcher

International
Feed Truck

IF K2 DynosTrack Feed
Replays

• Producer review
• Scheduled transfers
• Highlight transfers
• Race Director 
  review

K2 Dyno PA

Post Production 

TVE, BBC, 
Sport1, 
MediaSet

• Final output to
  subscribers
• 3, 5, 10 min playlists
• Web group
• Satellite uplink

UBC K2 Dyno

Universal 
Broadcast

UBC

On-site Clients

Xsan
64 TB

TF – Feed

Clip Transfer

15 FCP Editors

Front Side Back Side

IF – Feed

TF – Feed

Dorna Replay Management
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