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Spotgate 3.0 pilotin ohjeet
1 Yleistä

Spotgate-palvelusta otetaan käyttöön uusi versio (3.0). Uusi versio tuo mukanaan
mm.:

 mainosten välittämisen HD-muodossa (SD-formaatti säilyy rinnalla)
 uudistetun web-käyttöliittymän (ml. uploadin edistymisen seurannan)
 paremman preview-formaatin
 EBU 128 loudness-suosituksen käytön (ks. Kappale 6)

Uudessa versiossa parannetaan myös mainosten laadun tarkistamista.

Uudistettu Spotgate-palvelu otetaan käyttöön portaittain kesällä 2013. Yleiseen
käyttöön se tulee 15.8.2013 alkaen.

2 Kuinka käyttäjäksi?

Spotgate 3:een on avattu samat tunnukset kuin Spotgate 2:ssa. Suurimmalla
osalla käyttäjistä tunnukset ovat jo olemassa Spotgate 2:ssa. Mikäli käyttäjä on
kokonaan uusi, voi tunnukset anoa käyttöliittymästä.

2.1 Olemassa olevat Spotgate-tunnukset

Haluttujen käyttäjien tiedot voidaan toimittaa kootusti Spotgaten asiakastukeen
spotgate.servicedesk@tieto.com. Mainitkaa, että kyse on Spotgate3-
käyttäjätunnuksista.

Käyttäjistä tarvittavat tiedot:

 nimi
 sähköpostiosoite
 puhelinnumero

2.2 Uudet tunnukset

Kokonaan uudet tunnukset on mahdollista tilata web-sivulta:
https://spotgate.service.tieto.com/spotgate/

kohdasta ”Sign up”

Tarvittavat tiedot:

 yrityksen nimi
 y-tunnus
 yrityksen yhteyshenkilö (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 lähiosoite, postinumero, kaupunki, maa
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 laskutusosoite, -postinumero, -kaupunki ja -maa, jos poikkeavat edellisestä
 käyttäjän nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 e-laskutusosoite ja operaattorin tunnus (mikäli yrityksellä on käytössä e-

laskutus)

2.3 Salasana unohtunut

Jos sinulla on jo tunnus Spotgate3:een, mutta olet unohtanut salasanasi voit
pyytää mahdollisuuden asettaa salasanasi uudelleen suoraan käyttöliittymästä:
https://spotgate.service.tieto.com/spotgate/ linkistä ”Forgot your password?”.
Salasananvaihtolinkki lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on
rekisteröity Spotgateen.

3 Asiakastuki

Asiakastukea  saa kuten ennenkin Spotgaten asiakastuesta
spotgate.servicedesk@tieto.com tai 020 72 68810.

4 Käyttöohje

4.1 Selainvaatimukset

Spotgate-palvelussa käytetään joitakin uusia selainominaisuuksia, minkä vuoksi
joudumme rajoittamaan tuettujen selaimien määrää ainakin alkuvaiheessa.
Esimerkiksi selaimen tulee tukea HTML5 File APIa, jotta myös yli 2 gigatavun
tiedostojen upload toimisi. Toimivaksi testatut selaimet ovat:

 Mozilla Firefox
 Google Chrome

Toistaiseksi Internet Explorerilla ei pysty lataamaan videotiedostoja
Spotgate3:een. Muilta osin käyttöliittymä toimii, kunhan selaimessa ei ole asetettu
käyttöön compatibility modea.

Internet Explorer ei tukenut HTML5 File APIa ennen versiota 10. Viimeisimmissä
testeissä Spotgaten upload ei toiminut myöskään versiolla 10. On mahdollista,
että se saadaan toimimaan myöhemmin versiolla 10.

4.2 Mainoksen luominen

Spotgateen kirjautumisen jälkeen ollaan mainoslistaussivulla. Uuden mainoksen
luominen aloitetaan painikkeesta ”Luo uusi”:



Spotgate 3.0 ohjeet

Industry Groups V1.0-4P
Media Julkinen
Jukka Parviainen 2013-08-15

sivu 5/11

© 2013
Tieto Corporation spotgate3_käyttöohjeet

Avautuvalla sivulla täytetään spotin perustiedot:

pakolliset tiedot ja valinnaiset tiedot on ryhmitelty erikseen.

Spotin tallentamisen jälkeen pääset lataamaan tiedostoa, valitsemaan kanavia,
muokkaamaan spotin omistajia sekä tarkastelemaan tapahtumalokia:

Tiedoston voi joko raahata selainikkunaan tiedostolaatikon kohdalle
tiedostohallinnasta tai hakea levyltä Selaa-napilla.
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Kanavat, joille mainos siirretään, valitaan tiedostoalueen alapuolelta.
Kanavavalinnat tallentuvat automaattisesti.

Mainoksen näkyvyys muille yrityksille, esimerkiksi yhteistyökumppaneille voidaan
sallia Omistajat-kohdasta.

Tapahtumalokissa näkyy mainoksen tapahtumat ja esimerkiksi
laaduntarkistuksen mahdolliset ongelmat.

4.3 Korjausversio

Mainoksen siirtämisen jälkeen saattaa joskus tulla tilanne, että videotiedostoa
halutaan vaihtaa. Kanava saattaa olla hylännyt mainoksen teknisistä tai
sisällöllisistä syistä, tai mainostaja tai tuotantoyhtiö haluaa korjata virheen tms..

Tällaisissa tapauksissa on tärkeää, että tehdään korjausversio käyttöliittymän
avulla. Korjausversion voi tehdä mainoksen sivulta, kun mainos on lähetetty
vähintään yhdelle TV-yhtiölle:

4.4 Mainoksen kopiointi

Mainoksen metatietoja voi käyttää uuden mainoksen pohjana käyttämällä
kopiointi-toimintoa. Mainoksen voi kopioida missä tilassa tahansa, koska
alkuperäisen ja kopion välillä ei ole muuta yhteyttä kuin metatiedot. Erityisen
hyödyllinen kopiointi on silloin kun tehdään useita mainoksia lähes samoilla
tiedoilla, esim. alueelliset mainokset.

Kopiointi voidaan tehdä mainoksen sivulla:

tai mainoslistauksessa:



Spotgate 3.0 ohjeet

Industry Groups V1.0-4P
Media Julkinen
Jukka Parviainen 2013-08-15

sivu 7/11

© 2013
Tieto Corporation spotgate3_käyttöohjeet

Kun kopiointi tehdään mainoslistauksesta, voidaan kopioiden määrä valita. Tämä
ominaisuus on hyödyllinen esimerkiksi alueellisia mainoksia tehtäessä.

4.5 Prosessi

Spottien välittämisen prosessi on kuvattu alla olevassa kuvassa hieman
yksinkertaistetusti.

Huomaa, että tiedostolle tehdään laaduntarkistus heti käyttöliittymään lataamisen
jälkeen ja myös esikatselutiedosto luodaan saman tien, mikäli laaduntarkistus
onnistui. Mainosta voi muokata vielä tämänkin jälkeen, tiedostoa vaihtaa jne.

Kun mainoksen lataaja on sitä mieltä, että tiedosto ja metatiedot ovat kunnossa,
hän lähettää mainoksen yhdelle tai useammalle TV-toimijalle.

4.6 Virheilmoitukset

Mikäli laaduntarkistus ei mene läpi, tulee mainoksen lokiin merkintä, mihin
vaiheeseen laaduntarkistus tyssäsi. Laaduntarkistus on pilkottu tehtäväksi
useassa eri vaiheessa ja vaiheet nimetty siten, että virheilmoituksesta pitäisi
ymmärtää, miksi tiedosto ei ole läpäissyt laaduntarkistusta.
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4.7 Laskutustiedot

Käyttöliittymän Laskutus-kohdassa voi tarkastella kussakin kuussa siirrettyjä
mainoksia. Samalla sivulla näkee myös laskutukseen lähteneet mainokset
kuukausittain sekä laskujen loppusummat. Yritys voi myös rajata listatut
mainokset mainostajan mukaan, mikä helpottaa edelleen laskuttamista.

5 Tiedostomuodot

5.1 SD-laatu

SD-laadun määritykset ovat muilta osin samat kuin aikaisemmassa versiossa,
mutta ääniraidassa otetaan käyttöön EBU R128 suositus pienellä muutoksella.
Videoraita ja stereoääniraita pakataan samaan tiedostoon. Laatumääritykset on
kerrattu alla olevassa taulukossa.

Parametri Hyväksytty arvo

Formaatti MPEG-2 Program Stream

Profiili MP@ML tai HP@ML

Tiedostopääte .mpg tai .mpeg

Bit rate mode Constant tai Variable

Maximum bitrate 15 Mbps

Resoluutio 720x576

Aspect ratio 16:9 (anamorfinen laajakuva)

Frame rate 25 fps

Chroma subsampling 4:2:2 tai 4:2:0

Scan type and order Interlaced Top Field First

Audioformaatti MPEG-1 Audio Layer II

Kanavat Stereo

Audion näytteenottotaajuus 48 kHz

Audio Bitrate 384 kbps

Relative Gated Loudness (EBU R128) -23 LUFS

Maximum Permitted True Peak Level
(EBU R128)

-3 dB
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Mainoksille Maximum Permitted True Peak level on asetettu alhaisemmaksi kuin
EBU R128 suosituksessa.

Spotgaten osalta muutos tarkoittaa sitä, että virheellinen loudness korjataan
automatisoidusti. Tuotantoyhtiö voi parhaiten varmistaa ääniraidan laadun
tekemällä loudnessin alkuperäiseen tiedostoon suoraan oikein.

Erityisesti tulee huomioida, että EBU R128 –suosituksen myötä voimakkaasti
kompressoitu ääni mainoksissa jää muiden mainosten ”jalkoihin”, siis kuulostaa
muita mainoksia hiljaisemmalta.

5.2 HD-laatu

Parametri Hyväksytty arvo

Formaatti XDCAM HD MXF OP1a

Videoformaatti MPEG Video

Profiili 4:2:2@High

Tiedostopääte .mxf

Bit rate mode Constant

Maximum bitrate 50 Mbps

Resoluutio 1920x1080

Aspect ratio 16:9

Frame rate 25 fps

Chroma subsampling 4:2:2

Scan type and order Interlaced Top Field First

Audioformaatti PCM

Kanavat Stereo (2 äänikanavaa)

Näytteenottotaajuus 48 kHz

Bit depth 16 bits

Relative Gated Loudness (EBU R128) -23 LUFS

Maximum Permitted True Peak Level
(EBU R128)

-3 dB

Mainoksille Maximum Permitted True Peak level on asetettu alhaisemmaksi kuin
EBU R128 suosituksessa.
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Spotgaten osalta muutos tarkoittaa sitä, että virheellinen loudness korjataan
automatisoidusti. Tuotantoyhtiö voi parhaiten varmistaa ääniraidan laadun
tekemällä loudnessin alkuperäiseen tiedostoon suoraan oikein.

Erityisesti tulee huomioida, että EBU R128 –suosituksen myötä voimakkaasti
kompressoitu ääni mainoksissa jää muiden mainosten ”jalkoihin”, siis kuulostaa
muita mainoksia hiljaisemmalta.

6 Subjektiivinen äänenvoimakkuuden säätö (EBU R128)

6.1 Taustaa

Eniten katsojapalautetta tv-kanavien ääniin liittyen on viime vuosina tullut tv-
yhtiöihin äänentason vaihtelusta siirryttäessä sisältöosuudesta toiseen. Selvimmin
valitukset ovat kohdistuneet kanavatunnusten, kanavamainonnan ja mainosten
äänentasojen erosta ohjelmaäänen tasoon verrattuna. Myös äänentasojen erot
kanavien välillä ovat synnyttäneet palautetta.

Äänentasojen häiritsevään vaihteluun on kaksi perussyytä. Toinen on käytössä
oleva tekninen tarkkailumenetelmä, jossa äänien huippuarvot rajoitetaan tietyn
tason alapuolelle, mutta ei huomioida kuulijan kokemaa äänen voimakkuutta.
Toinen on sisältömateriaalien erilainen äänenkäsittely: ohjelmamateriaalien äänet
tuotetaan pääsääntöisesti luonnonmukaisesti, kun taas kanavien oma materiaali
ja mainokset käsitellään koetun äänenvoimakkuuden lisäämiseksi, ns.
kompressoidaan.

Itse ongelma on ollut tiedossa pitkään, mutta vasta viime vuosina on digitaalisen
äänenkäsittelyn myötä tullut mahdolliseksi laatia standardeja sekä tuottaa laitteita
ja ohjelmistoja, joilla ongelma voidaan ratkaista. Euroopassa käytettävä standardi
on EBU:n laatima suositus R128, jota noudattavia järjestelmiä on jo saatavana
usealta valmistajalta kattaen koko tv-materiaalin käsittelyketjun.

Suomessa tv-yhtiöillä on käytössään erilaisia ratkaisuja äänentason hallintaan,
joista osa on lähellä em. standardia. Jotta äänentasot saadaan kattavasti katsojia
palvelevalle tasolle, tv-yhtiöt ovat sopineet EBU R128 –suosituksen mukaisen
äänentason käyttöönotosta kaikilla kanavillaan vuoden 2013 loppuun mennessä.
Meneillään olevasta muutoksesta on informoitu TV-toimintaa valvovia
viranomaisia, jotka ovat ottaneet viranomaistyötä vähentävän hankkeen
tyytyväisyydellä vastaan.

6.2 Toteutus

Äänen laadun kannalta paras tulos saavutetaan, kun käytettävä suositus
huomioidaan jo tuotantovaiheessa. TV-yhtiöt hankkivat itselleen, sekä edellyttävät
niille sisältöjä tuottavien yhtiöiden hankkivan, standardien mukaisen tuotannon
edellyttämät järjestelmät sekä henkilöstölleen niiden käyttöön tarvittavan
koulutuksen. Ulkomaisen materiaalin hankinnassa valitaan käytettävän standardin
mukainen versio, mikäli sellainen on saatavana.
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TV-yhtiöihin saapuva materiaali tai signaali, joka ei täytä standardin vaatimuksia,
käsitellään vaatimusten mukaiseksi. Tiedostomuotoiset materiaalit käsitellään
ohjelmallisesti ja signaalit viimeistään ennen kanavan siirtämistä lähetysketjuun.

6.3 Aikataulu

Subjektiivinen äänenvoimakkuuden säätö tulee kattavasti käyttöön vuoden 2013
loppuun mennessä. Kotimaisen ohjelmamateriaalin osalta tuotantoyhtiöitä
kannustetaan siirtymään EBU R128 –suosituksen mukaisiin tuotantoihin
viimeistään kesäkuussa 2013. Siirtymä koskee sekä tallenteita että suoria
tuotantoja.

Ulkomaisesta ohjelmamateriaalista jo suuri osa on pienellä vaivalla
mukautettavissa, koska USA:ssa ja Kanadassa sikäläisen vastaavan standardin
käyttö on pakollista ja muutamassa Euroopan maassa EBU:n standardi on
pakollinen tai otettu muutoin käyttöön. Jäljelle jäävä osuus tullaan käsittelemään
standardin mukaiseksi ennen lähetystä vuoden 2013 loppuun mennessä.

Yhtiöiden kanavatunnusten ja ohjelmamainonnan tuotannot ovat jo siirtymässä
R128 mukaiseen käytäntöön. Siirtymä pyritään saamaan valmiiksi viimeistään
kesäkuussa 2013.

Mainosten äänentasot muuttuvat EBU R128 –suosituksen mukaisiksi kun
tallenteet keskitetysti tv-yhtiöille toimittava Tieto Finland Oy:n Spotgate-palvelu
siirtyy uuden version käyttöön. Käyttöönotto tapahtunee vuoden 2013
ensimmäisellä puoliskolla.

Yhtiöt toteuttavat lisäksi kanavien lähetysketjuun standardin mukaisen säädön
varmistavan laitteen kesäkuun 2013 loppuun mennessä. Kanavien ulosajossa
tehtävä säätö ei anna optimaalista tulosta, mutta kun lähetettävä materiaali on
pääsääntöisesti valmiiksi standardin mukaista, laitteen ei tarvitse puuttua äänen
tasoon.

Lisätietoja:
http://tech.ebu.ch/loudness

7 Muutoshistoria


