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Sẽ cung cấp dữ liệu dùng chung kênh cho FCC để các phát thanh viên vẫn có thể trên sóng và 
duy trì dịch vụ cho khán giả trong khi được nhiều lợi ích từ số tiền thu được từ cuộc bán đấu giá hình ảnh 

mà họ quyết định chuyển giao 
 

LOS ANGELES và WASHINGTON, ngày 28 tháng 1 – Hôm nay, CTIA-The Wireless Association® và đài 

truyền hình Los Angeles KLCS cùng KJLA thông báo về dự án thí điểm dùng chung kênh để đáp lại yêu 

cầu gần đây của Uỷ Ban Truyền Thông Liên Bang (FCC) “chứng minh những công tác lắp ráp kỹ thuật và 

sắp xếp pháp lý cần thiết để thực hiện việc dùng chung kênh thành công.”  

Mục tiêu của chương trình thí điểm này là cho thấy nếu được thực hiện trong các thị trường trên toàn 

quốc, việc dùng chung kênh, như là một phần của cuộc bán đấu giá khích lệ hình ảnh phát trên truyền 

hình sắp tới, sẽ cho phép các phát thanh viên trên sóng vẫn tiếp tục cung cấp – và nâng cao – chất lượng 

nội dung mà không ảnh hưởng đến khán giả của họ trong khi giảm chi phí cơ cấu hạ tầng. Sau đó, hình 

ảnh do những phát thanh viên dùng chung kênh này chuyển giao sẽ được bán đấu giá với một số tiền 

thu được sẽ chuyển cho những phát thanh viên tham gia này để tái đầu tư vào các dịch vụ đem lại lợi ích 

cho cộng đồng của họ. Đổi lại, các nhà cung cấp dịch vụ di động sẽ tiếp nhận hình ảnh trong cuộc bán 

đấu giá kỳ hạn để họ có thể tiếp tục mở rộng độ phủ sóng dịch vụ băng tần rộng không dây cho người 

dân Hoa Kỳ.  

Thành phần then chốt trong chương trình Bán Đấu Giá Khích Lệ Truyền Hình của FCC là nhằm đảm bảo 

công nghệ không dây có hình ảnh cần thiết để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời duy trì vị trí 

đứng đầu về ngành không dây trên toàn thế giới. Việc dùng chung kênh dẫn đến hai kênh truyền hình 

"chia sẻ" một kênh truyền hình trên sóng, với nội dung chính và đa luồng thời gian thực hiện trên mạng 

được kết hợp trong một khả năng truyền kỹ thuật số có các dịch vụ video định dạng cao (HD) và định 

dạng chuẩn (SD). 

 Khi hai bên có được sự chấp thuận của FCC, quy trình thử nghiệm sẽ bắt đầu trong quý đầu tiên của 

năm 2014. Theo thoả thuận dùng chung kênh, KLCS và KJLA sẽ thực hiện một loạt các thử nghiệm sẽ là 

đỉnh điểm trong KLCS "dẫn chương trình " nội dung của KJLA và truyền luồng dữ liệu dùng chung, kết 

hợp nội dung chính và đa luồng thời gian thực hiện trên mạng của hai đài. KLCS và KJLA cũng sẽ cố gắng 

thực hiện danh sách các video HD và SD để xác nhận tính khả thi và các giới hạn kỹ thuật của kênh dùng 

chung giữa hai đài truyền hình không được liên kết. Trong thử nghiệm này, khán giả của KJLA và KLCS sẽ 

không có bất kỳ ảnh hưởng nào.  

Các đài KJLA và KLCS tự nguyện tham gia vào dự án thí điểm dùng chung kênh này. Khi quy trình thử 

nghiệm hoàn tất, các tổ chức sẽ lập báo cáo gửi lên FCC, hy vọng rằng sẽ thu được nhiều dữ liệu đặc biệt 

quan trọng cho Uỷ Ban và cung cấp thông tin cho các bên quan tâm khác khi họ cân nhắc tham gia vào 

các nỗ lực chia sẻ kênh của mình.  



Để thử nghiệm khả năng thực hiện của công nghệ này, một điều được xem là quan trọng là các đài 

truyền hình phát sóng đều ở những thành phố lớn với nhu cầu hình ảnh cao nhất. 

Theo ông Alan Popkin, Giám đốc kỹ thuật truyền hình, KLCS nói: "Chúng tôi hân hạnh được tổ chức dự 

án quan trọng này để chúng ta có thể cùng chia sẻ những bài học rút ra với FCC và các bên quan tâm 

khác. Chúng tôi cũng hy vọng rằng chương trình thí điểm này sẽ cung cấp cho các phát thanh viên trên 

toàn quốc dữ liệu về một thế giới thực để đánh giá cơ hội chia sẻ kênh trong cuộc đấu giá hình ảnh sắp 

tới".  

"Chúng tôi cũng cảm kích được nhân cơ hội này hợp tác với KLCS để đem đến cho khán giả một vài 

chương trình hiện tại của chúng tôi thông qua nền tảng mới đặc biệt này", ông Francis Wilkinson, Phó 

chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của KJLA nói. "Mối quan hệ này sẽ cho phép chúng tôi đánh giá tác 

động thực tiễn của việc dùng chung kênh trên tín hiệu của KJLA, và trên nội dung đa luồng thời gian thực 

hiện trên mạng của các đối tác và khán giả, khi chúng tôi cân nhắc khả năng tham gia vào cuộc bán đấu 

giá ngược. Chúng tôi hy vọng những kết quả thử nghiệm sớm này sẽ hữu ích cho các thành viên khác 

trong ngành truyền hình."  

"Do hình ảnh là nguồn tài nguyên có hạn và có giá trị, nên việc dùng chung kênh thật sự là có lợi cho ba 

bên, cho người tiêu dùng, phát thanh viên và các nhà cung cấp không dây. Điều này giúp các phát thanh 

viên đảm bảo khách hàng xem chương trình có thể tiếp tục thưởng thức chương trình của họ trong khi 

ngành công nghệ không dây tiếp tục đầu tư và đổi mới để có thể đáp ứng nhu cầu không thể thoả mãn 

của người tiêu dùng đối với tất cả những thứ từ băng tần rộng đến �Internet,’” Ông Steve Largent, Chủ 

tịch kiêm CEO, CTIA, nói. “Chúng tôi cảm kích khả năng lãnh đạo của KJLA và KLCS được thể hiện qua 

việc tự nguyện tham gia vào dự án thí điểm quan trọng này, và chúng tôi tự tin rằng đây sẽ là một thử 

nghiệm thành công và sẽ được nhân rộng trên khắp quốc gia.”  

### 

Giới thiệu về CTIA  

CTIA–The Wireless Association® (www.ctia.org) là một tổ chức quốc tế đại diện trong ngành giao tiếp 

không dây. Tham gia vào hiệp hội này có các công ty không dây và các nhà cung cấp của họ, cũng như 

các nhà sản xuất dịch vụ và sản phẩm dữ liệu không dây. CTIA ủng hộ thay mặt các thành viên của mình 

ở tất cả các cấp chính phủ. Hiệp hội cũng điều phối các thủ tục và sáng kiến tốt nhất trong ngành, và tài 

trợ cho các buổi giới thiệu không dây hàng đầu của ngành. CTIA được thành lập vào năm 1984 và có văn 

phòng đặt tại Washington, D.C. Twitter: @ctia | Blog: http://blog.ctia.org/| Facebook: 

http://ctia.it/LCm4Nn | LinkedIn Group: http://ctia.it/Na6cA2.  

Giới thiệu về KJLA  

KJLA là đài truyền hình đa ngôn ngữ, đa văn hoá hoạt động trên kênh kỹ thuật số 49, được cấp phép cho 

Ventura, CA trong Los Angeles DMA. KJLA là đài có uy tín nhất đối với Mạng LATV, một mạng lưới giải trí 

quốc gia phục vụ cho người Châu Mỹ La-tinh được sinh tại Hoa Kỳ, được phân phối qua tín hiệu chính kỹ 

thuật số và đa luồng thời gian thực hiện trên mạng. Các đối tác đa luồng thời gian thực hiện trên mạng 

của chúng tôi hiện có một vài chương trình khác với nội dung văn hoá đa dạng. KJLA được truyền đến 

Los Angeles và các quận xung quanh trong gần 2.8 triệu căn nhà có lắp cáp và 2 triệu nhà có lắp vệ tinh 



DBS, ngoài việc hoạt động phát sóng.  

 

Giới thiệu KLCS  

KLCS là đài truyền hình phi thương mại từng đoạt nhiều giải thưởng Emmy Award, được phát đến hơn 

15 triệu khán giả trong toàn Southern California, được 8 triệu gia đình xem hàng tháng và một trong 10 

khán giả xem truyền hình tại Southern California mỗi tuần. Phát sóng từ Mount Wilson, phạm vi phủ 

sóng KLCS mở rộng từ Quận Ventura đến San Diego. Los Angeles là Vùng Thị Trường Được Chỉ Định 

(DMA) lớn thứ hai tại Hoa Kỳ. KLCS do Học Khu Thống Nhất Los Angeles (LAUSD) sở hữu và hoạt động. 

Khán giả đa dạng của KLCS bao gồm gần 1 triệu học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 và học sinh lớn của 

LAUSD, các gia đình và nhân viên của họ. 
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