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Trung tdm Qudng c6o vd Dich vu Truydn hinh (TVAd) c1d ctAu trr ndng c6p hQ
, i , L A, . . ' :

thdng k€t n6i qudng c6o nhdm d6p ri'ng ttuoc chAt luo. ng quang cdo theo ti6u chudn

r{D 1080i.

Tir ngdy 2610712018, dti chuAn bl chuyOn OOitrq thOng ph6t quang c6o theo

chudn HD 1080i, dC nghi Quy khrlch hdng gfti:

1. C6c m6u TVC quAng ctio chuin HD 1080i theo dirng quy c6ch tai PHU

LUC 0l dinh kern.

2. D5i v6i popup vd logo xoay trong c6c chuong trinh: Dd nghi quy khrich

hdng sin xuAt theo dring quy cdch tai PIIU LUC 02 dinh kdrn.

3. E6i vdi c6c rn6u TVC da cluq-o cdp mzi, Qui kh6ch liirng mu6n ndng lOn

chuAn IlD. d€ nghi gr'ri lqi TVC thco ti6Lr clrr-rAn HD' TVAd sc cluyQt lai vd cAp rnd

rn6i cho mdu TVC d6.

VAy, TVAd th6ng biro vA rAt mong ti€p t\rc nh4n dugc sq hgp tdc cia Qui
kh6ch hdng.

TrAn trong cdm on./.

Ntti nhQn:
- Khdch hr\ng;

- Cric phdng, CN thu6c TVAd;
- LtLu: VT, I(DQC.
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PHỤ LỤC 01 
HƯỚNG DẪN XUẤT FILE TVC QUẢNG CÁO 

 
1. Tiêu chuẩn định dạng file phát sóng HD 1080i 
a. Video  

- File format: MXF, OP-1a  
- Video Codec: MPEG2 Long GOP  
- Format Profile: 4:2:2  
- Phương thức quét: Interlaced  
- Field Order: Upper field first  
- Aspect Ratio: 16:9  
- Bit rate: 50 (Mbps)  
- GOP Size: 12  
- Resolution: 1920 x 1080  
- Frame Rate: 25 fps  
- Bit depth: 8 (or 10)  

 
b. Audio  

- Audio coding: Uncompressed PCM  
- Quantization: 16/20/24 bits  
- Sampling frequency: 48 KHz  
- Mức Audio:  

o Tiêu chuẩn: - 20 dBFS  
o Cực đại: -18 dBFS  

- Độ to :  
o Mức danh định: -23 LUFS/+ -1LU  
o Mức cực đại: -18 LUFS  

Bố trí kênh âm thanh với các thể loại chương trình khác nhau:  
- Đối với các chương trình âm thanh Stereo 

CH1 PGM Left  
CH 2 PGM Right  

 
2. Các quy định khác 

- Têu chuẩn chung về vật mang tín hiệu 
o Đĩa DVD: ghi kiểu DVD-Data  
o USB: Có giao tiếp USB 2.0 trở lên 

- Mẫu quảng cáo gửi đến TVAd phải ở định dạng file ghi kiểu data trong đĩa DVD 
hoặc USB. Mỗi đĩa DVD hoặc USB chỉ được chứa 01 file duy nhất.  

- Không ghép nhiều TVC khác nhau hoặc 01 TVC ghép nhiều lần thành 01 TVC có 
thời lượng lớn hơn. 

- Phần chạy chữ chân màn hình hoặc phụ đề: Nằm trong vùng title safe. Màu sắc 
tương phản với hình nền (rõ chữ), chữ chạy hoặc dừng hình phải đủ lâu để người 
xem có thể đọc, kích thước phông chữ phải lớn hơn 70 đối với font Arial. 

 
3. Hướng dẫn xuất file HD 1080i từ phần mềm Adobe Premiere:  

Việc tạo Sequence trong Adobe có thể phụ thuộc vào phần cứng vào/ra của hệ thống 
nhưng khuyến cáo đặt thông số native edit theo chuẩn file ghi của tiền kỳ 

1 
 



 

 
Export file thành phẩm: 

Trong phần Export setting của Adobe Premiere trong mục Format ta lựa chọn: MXF 
OP1a 

 
 



 
Bước tiếp theo trong mục Preset lựa chọn: XDCAM HD 50 PAL 50i  

 
 

Khi lựa chọn mục này rồi phần defaut của Video codec sẽ là: XDCAMHD 50 PAL 
(4:2:2) và các thông số khác theo hình dưới:  

 
Các thông số của Audio theo hình dưới 

 
 



 
Mức Audio hoàn toàn phải tuân theo quy định theo mục 1.b.  
Sau khi đặt xong các thông số ta tiến hành export bình thường  
 

4. Hướng dẫn xuất file HD 1080i từ phần mềm Avid Media Composer  
Các thông số khi tạo Project mới theo như hình dưới: 

 
 
Trong phần Export của Avid Media Composer lựa chọn mục Option:  

 
 
Trong phần Export setting lựa chọn các thông số Video và Audio như hình vẽ dưới:  



 

 
 
Mức Audio hoàn toàn phải tuân theo quy định theo mục 1.b.  
Người sử dụng có thể save lại preset tại chính máy của mình để tiện load ra phục vụ việc 
export.  
 
5. Hướng dẫn xuất file HD 1080i từ phần mềm Edius 

Trong phần Export của Edius ta lựa chọn mục Print to File phần mềm sẽ hiện lên bảng 
thông số Preset cho người dùng lựa chọn. Chọn Preset là XDCAM và lựa chọn Exporter 
Preset là: XDCAM HD422 1920x1080 50i như hình dưới: 

 

Các thông số Video và Audio được thể hiện trong hình dưới:  



 

 
 

Mức Audio hoàn toàn phải tuân theo quy định theo mục 1.b. 
Người sử dụng có thể save lại preset tại chính máy của mình để tiện load ra phục vụ 

việc export. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PHỤ LỤC 02 

TIÊU CHUẨN POPUP VÀ LOGO XOAY 
 
 

1. Yêu cầu về kỹ thuật đối với Popup 
Resolution  1920 x 1080  
Kích thước  1920 x 108 pixel  
Frame rate:  25 fps  
Vị trí đặt  Cách đáy màn hình 54 pixel  
File Format  Targa sequence (RGB + Alpha)  

(32 bits/pixel, RLE Compression) 
Scanning method Interlaced 
Yêu cầu khác  Frame cuối cùng phải là frame trong hoàn toàn 
 

2. Yêu cầu về kỹ thuật đối với Logo xoay 
Resolution  1920 x 1080  
Kích thước  207 x 108 pixel  
Frame rate:  25 fps  
Vị trí đặt Bên phải hoặc bên trái màn hình (Ưu tiên vị trí bên phải để 

không trùng với vị trí đồng hồ) 
Cách cạnh màn hình gần nhất 192 pixel  
Cách đáy màn hình122 pixel  

File Format  Targa sequence (RGB + Alpha) 
(32 bits/pixel, RLE Compression) 

Scanning method Interlaced 
Yêu cầu khác  Chuỗi ảnh có khả năng lặp lại (loop). 
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