
 

  نموذج تعريف اإلشارة السمعية

 ITU-R  BS.2076-0التوصيـة  
(2015/06) 

 BSالسلسلة 
 الخدمة اإلذاعية )الصوتية(



ii التوصية  ITU-R  BS.2076-0 

 تمهيـد
يع ددمات االتصاالت مجيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 

 وصيات واعتمادها.الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد الت
التصاالت الراديوية مبساعدة ا ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من دالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات

 جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

صاالت تف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االيرد وص
 1 امللحق واملشار إليها يف (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

. وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقع R-ITU 1 بالقرار
االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة حيث ميكن أيضاً  R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU اإللكرتوين

 وعلى قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 

 سالسل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية

 (en/REC-R/publ/int.itu.www://http)ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكرتوين 

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS )الخدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M  وددمة االستدالل الراديوي وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلةاخلدمة املتنقلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF  الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتةتقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

 .ITU-R 1 القرار ب اإلجراء املوضح يف: متت املوافقة على النسخة اإلنكليزية هلذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجمالحظة

 النشر اإللكرتوين
 2016جنيف، 

  ITU  2016 
.(ITU)ت االحتاد الدويل لالتصاال مجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن دطي من

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 * BS.2076R -ITU-0  التوصيـة

 إلشارة السمعيةنموذج تعريف ا
(2015) 

 مجال التطبيق
ثوق. وهذا السمعية بشكل مو  مللفاتا حمتوىت الشرحية الذي يسمح بوصف نسق و ناالبيامنوذج تصف هذه التوصية هيكل 

تعاريف  فريمن أجل تو  XML ت الشرحيةناكيفية توليد البيا  حيدد، (ADM) اإلشارة السمعيةتعريف منوذج النموذج الذي يدعى 
 السمعية. مللفاتا يف تملساراا

 مصطلحات أساسية
ADM ،منوذج تعريف اإلشارة السمعية ،BWF ،ملف موجي ت الشرحيةناالبيا ،(Wave) ،WAVE قائم على الكائن، قائم ،

 غاِمر ، نسق،XML ،XSD، جمسِّد صويتعلى القناة، قائم على املشهد، 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 إذ تضع يف اعتبارها

ىل ، تسلط الضوء على احلاجة إمتقدمة من أجل إنتاج الربامجاملعنونة، األنظمة الصوتية ال ITU-R BS.2051أن التوصية  ( أ 
 املستقبل؛ نسق ملف قادر على التعامل مع متطلبات األنظمة السمعية يف

مال متعدد القنوات متقدم لالستع سترييول نظام صويت املعنونة، متطلبات األداء من أج ITU-R BS.1909أن التوصية  (ب
 بدوهنا؛ متطلبات نظام صويت متقدم مع صورة مصاحبة أوحتدد مع صورة مصاحبة أو بدوهنا، 

أن توفر معيار واحد مفتوح لنموذج البيانات الشرحية مستحسن لتعريف حمتوى مسعي ميكن ألنساق امللف والتدفق  ج(
 مناسب، ح متوافقة معه عن طريق سطح بيينأن تعتمده أو أن تصب إما

 توصي
 بالنسبة حلاالت االستخدام التالية:

 الكودكات(؛ ذلك يف التطبيقات اليت تتطلب منوذجاً عاماً للبيانات الشرحية، ووصفاً رمسياً، لألنساق واحملتويات السمعية )مبا •
 عامة، مثل برامج حترير النصوص؛توليد البيانات الشرحية السمعية وتأوليها بأدوات لألغراض ال •

 تطويرات اإلنتاج الدادلية ملنظمة، حيث تلزم إضافة بيانات شرحية متعددة األغراض؛ •

احلاجة إىل ملف ميكن أن يقرأه البشر وميكن أن حيَرر يدوياً لوصف تشكيالت مسعية )مثل وصف تشكيلة قناة استوديو  •
 املزج( بنسق متسق وقابل للرتمجة،

للبيانات الشرحية من أجل وصف األنساق السمعية  1الوارد يف امللحق  (ADM) تعريف اإلشارة السمعيةمنوذج  باستخدام
 .املستخدمة يف إنتاج الربامج والتبادل الدويل

                                                      
 .R 1-ITU تعديالت صياغية على هذه التوصية طبقاً للقرار 2015لالتصاالت الراديوية يف يوليو  6أددلت جلنة الدراسات   *
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 1ق الملح

 
 نموذج تعريف اإلشارة السمعية

 مقدمة 1
ي هنج علية تتطلب استخدام أنساق مسعية أكثر مرونة. وال يكفتتطور اإلشارة السمعية املعدة لإلذاعة والسينما حنو معايشة غامرة وتفا

قائم على قناة ثابتة ليحيط هبذه التطورات، ولذلك جيري تطوير أنساق قائمة على القناة وعلى الكائن وعلى املشهد. ويسلَّط الضوء على 
 ITU-R BS.1909 [2] والتوصيتني ITU-R BS.2266 [1]هذه التطورات وعلى احلاجة ألن تستوعبها سلسلة اإلنتاج يف التقرير 

 .ITU-R BS.2051 [3]و
واملتطلَّب املركزي للسماح بتوزيع مجيع األمناط املختلفة من اإلشارة السمعية، سواء عن طريق امللفات أو البث املتدفق، يتمثل 

يكون كل مسار  كاماًل. وينبغي أنتعايش البيانات الشرحية، أياً كان نسق امللف/التدفق، كي تصف اإلشارة السمعية وصفاً   يف
فردي دادل ملف أو تدفق قاباًل لالستخالص أو املعاجلة أو التوزيع بشكل صحيح، وفقاً للبيانات الشرحية املصاحبة. وسي ضمن 

 مفتوحاً. التوافق بني مجيع األنظمة، بكون منوذج تعريف اإلشارة السمعية معياراً 

 الخلفية 2

و إضفاء الطابع الرمسي على وصف اإلشارة السمعية. وهو ليس نسقًا حلمل اإلشارة السمعية. إن الغرض من هذا النموذج ه
 النموذج. ويساعد هذا التمييز يف فهم

 مقارنة بالطبخ 1.2

وصفة  . فمقارنة بالطبخ قد يستفاد من النظر يف ،يف الواقع (ADM) للمساعدة يف شرح ما يقوم به منوذج تعريف اإلشارة السمعية
 الكعكة. حتتوي على قائمة املكونات، وتعليمات توضح كيفية اجلمع بني هذه املكونات وكيفية دبزكعكة 

ومنوذج تعريف اإلشارة السمعية يشبه جمموعة من القواعد لكتابة قائمة املكونات؛ فهو يقدم وصفًا واضحًا لكل بند، على غرار: 
 السكر. غرام من 200غرام من الزبدة، و 200غرام من الدقيق، و 400بيضتان، و

عامل  اخلبز. ويف فيقدم منوذج تعريف اإلشارة السمعية تعليمات للجمع بني املكونات ولكنه ال ينبئ عن كيفية القيام باخللط أو
 اإلشارة السمعية ذلك هو ما يفعله اجملسِّد الصويت.

، ونسق املوجة ITU-R BS.1352موجي مثل ويتوافق منوذج تعريف اإلشارة السمعية بوجه عام مع األنساق القائمة على ملف 
وغريها من األنساق القائمة على املوجة اليت تدعم  [4] على النحو املعرَّف من احتاد اإلذاعات األوروبية يف املرجع (BWF) اإلذاعية

 استخدام الكتل اإلضافية الالزمة.
شفرة اخلطوط العمودية على  BWF ه كتلة ملف، تشاب[4] وفق املرجع BWFيف سياق ملف  <chna>وعندما ت ستخدم الكتلة 

غالف كل من مكونات الطبخ؛ فتتيح لنا هذه الشفرة البحث عن وصف النموذج لكل بند. ويشابه الكيس الذي حيتوي على 
 السمعية. الذي حيتوي على عينات اإلشارة BWFاملكونات الفعلية كتلة "بيانات" ملف 

 كيسنا، ونستخدمها للبحث عن ا من شفرات اخلطوط العمودية على كل عنصر يفلدين ، ننظر إىل ماBWFومن منظور ملف 
الكيس. ويتبع كل وصف هيكل النموذج. وقد تكون هناك مكونات مثل فتات اخلبز ميكن تقسيمها إىل  وصف كل بند يف

اإلشارة نوات متعددة )كمكونات داصة هبا )كالدقيق واخلمرية وغريها(؛ وشأهنا يف ذلك شأن وجود كائن مسعي حيتوي على ق
 و"اليمىن"(. السترييو اليت حتتوي القناتني "اليسرى"
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 لمحة موجزة 2.2

 JSON للغات أدرى مث كلغته للتوصيف، واليت ميكن أن ت فهم أيضًا مبا يقابلها يف  XMLسيستخدم هذا النموذج يف البداية 
، ميكن دجمها [4] وفق املرجع BWF مع ملفات XML ( إذا لزم األمر. وعندما ت ستخدم لغةJavaScript)ترميز كائن 

 امللف. ضمن <axml> الكتلة يف
لك تتضمنه اإلشارة السمعية، لذ . ويصف جزء احملتوى ماالنسقوجزء  المحتوىوينقسم النموذج إىل قسمني ميثالن جزء 

 ذلك. إىل يصف أشياء مثل لغة أي حوار، واجلهارة، وما فهو
 قنية لإلشارة السمعية حبيث ميكن فك شفرهتا أو استخالصها بشكل صحيح. وميكن تعريف بعضويصف جزء النسق الطبيعة الت

 اإلشارات. بعد توليد عناصر النسق قبل ورود أي إشارات مسعية، يف حني يتعذر عادة إكمال أجزاء احملتوى إال
 BWF قأن األمثلة تعطى باستخدام نس ويف حني يستند هذا النموذج إىل نسق قائم على ملف موجي، فهو النموذج األعم. بيد

، ألن ذلك يفسر بوضوح أكثر كيف يعمل هذا النموذج. وت توقع أيضاً إضافة معلمات النموذج [4] املرجع للتعريف الوارد يف وفقاً 
 السمعية. إصدارات الحقة هلذا كي تعرب عن التقدم احلاصل يف التكنولوجيا يف

 وصف النموذج 3
البياين العام للنموذج. وهو ي ظهر كيفية ارتباط العناصر فيما بينها ويوضح االنقسام بني جزأي احملتوى  الرسم 1يرد يف الشكل 

 بالنموذج. امللف ، وكيف تربط املسارات يف[4] وفق املرجع BWFملف  <chna>والنسق. ويبني أيضاً كتلة 
، تقتضي الضرورة معرفة ماهية كل مسار. [4]ع على عدد من مسارات اإلشارة السمعية وفق املرج BWFوحيثما حيتوي ملف 

مسارات.  6ملف يضم  يف 6قائمة األرقام املقابلة لكل مسار يف امللف. وبالتايل، ال يقل طول القائمة عن  <chna>وتتضمن الكتلة 
)الحظ ، audioTrackUID، ورقم معرف فريد ملسار مسعي، audioTrackFormatIDولكل رقم مسار معرف نسق مسار مسعي، 

اإلضايف ورد للداللة على "فريد"(. أما سبب إمكانية كون القائمة أطول من عدد املسارات فيعود إىل إمكانية أن  "U"أن حرف 
 متعددة. ومراجع audioTrackUIDيتخذ مسار واحد تعاريف خمتلفة يف أوقات خمتلفة حبيث يتطلب معرفات 

. ومعرِّفات للبحث عن  audioTrackFormatIDوي ستخدم معرِّف  ليست  audioTrackFormatIDتعريف نسق ذلك املسار املعنيَّ
 audioTrackFormatIDمعرِّفات  5أزواج سترييو، ستكون هناك  5فريدة من نوعها؛ فعلى سبيل املثال، إذا احتوى امللف على 

خمتلفني.  audioTrackFormatIDيف معرِّيف لوصف القناة "اليمىن". وبالتايل، لن يلزم إال تعر  5متطابقة لوصف القناة "اليسرى"، و
فريدة من نوعها، وهي موجودة لتعريف املسار تعريفًا فريداً. ويعين هذا االستخدام للمعرفات  audioTrackUIDغري أن معرِّفات 

 املسارات. أن املسارات ميكن أن ت رَتب بأي شكل يف امللف؛ حيث تكشف معرفاهتا ماهية تلك
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 1 الشكل
 (UML)اإلجمالي للغة النمذجة الموحدة  النموذج

BS.2076 01-

audioProgrammeID: char

audioProgrammeName: char
audioProgrammeLanguage: char

audioContentIDRef: char (1..*)

typeLabel: char

audioContentID: char

audioContentName: char
audioContentLanguage: char

audioObjetIDRef: char (1..*)

typeLabel: char

audioObjectID: char

audioObjectName: char

audioObjectIDRef: char (0..*)
audioPackFormatIDRef: char (0..*)

audioTrackUIDRef: char(0..*)

startTime

duration

sampleRate: int

bitDepth: int
audioTrackFormatIDRef: char (0..1)

audioPackFormatIDRef: char(0..1)

audioPackFormat: char

audioPackFormatName: char
audioChannelFormatIDRef: (1..*)

audioPackFormatIDRef: (0..*)

audioChannelFormat: char

audioChannelFormatName: char

typeLabel: char

audioBlockFormat: (1...*)

audioStreamFormatID: char
audioStreamFormatName: char 

typeLabel: char

audioChannelFormatIDRef: char (0..1)

audioPackFormatIDRef: char(0..1)
audioTrackFormatIDRef: char(1..*)

audioBlockFormatID: char

rtime

duration

audioTrackFormatID: char

audioTrackFormatName: char

formatLabel: char
audioStreamFormatIDRef: char (0..1)

chna Chunk	 TrackNum	 audioTrackUID	 audioTrackFormatID	 audioPackFormatID

	 1	 ATU_00000001	 AT_00010001_01	 AP_00010001
	 2	 ATU_00000002	 AT_00031001_01	 AP_00031001
	 2	 ATU_00000003	 AT_00031002_01	 AP_00031002

 
 

 ةسمعي نسق قناة
 

 سمعي برنامج محتوى سمعي
 

 سمعي كائن
 

 سمعي معرَّف فريد لمسار
 

 ةسمعي نسق عدسة
 

 ةسمعي نسق قناة
 

 سمعي نسق تدفق
 

 سمعي نسق مسار
 

 مثال

 BWFملف 

 

 المحتوى
 

 النسق
 

 حييل إىل
 هذا ذاك

 
 حييل إىل

 هذا ذاك
 

 >نعوت وعناصر فرعية وحملية< مرجع دارجي
 >نعوت وعناصر فرعية وحملية<

 >نعوت وعناصر فرعية وحملية< >نعوت وعناصر فرعية وحملية<

 >نعوت وعناصر فرعية وحملية<

 >نعوت وعناصر فرعية وحملية<
 >نعوت وعناصر فرعية وحملية<

 >نعوت وعناصر فرعية وحملية<



 ITU-R  BS.2076-0 5  التوصية 

 النسق 1.3

، audioTrackFormatعلى السؤال "ما هو نسق هذا املسار؟" وسيحتوي نسق مسار مسعي،  audioTrackFormatIDجييب معرِّف 
، ونسق audioTrackFormat سق املسار السمعي،، يسمح بتعريف توليفة نaudioStreamFormatIDأيضاً معرف نسق تدفق مسعي، 

 تشفريها. اإلشارة اليت ميكن فك audioStreamFormat. ويصف نسق audioStreamFormatسمعي، الالتدفق 
. وبالتايل، فإن اجلمع بني audioTrackFormatمن واحد أو أكثر من أنساق  audioStreamFormatويتكون نسق 

 ال. إذا كان فك شفرة اإلشارة الزماً أم يكشف ما audioTrackFormatونسق  audioStreamFormat نسق
وتتمثل املرحلة التالية يف معرفة ماهية منط إشارة التدفق السمعية؛ فقد تكون قناة تقليدية )كقناة "أمامية يسرى"(، على سبيل 

 (‘X’) مثل (HOA) وتيات حميطة من الرتبة العليااملثال، أو كائناً مسعياً )كشيء يدعى "القيثارة" متموضع يف املقدمة(، أو مكون ص
سيكون هناك مرجع يشري إما إىل نسق القناة  audioStreamFormatأو جمموعة من القنوات. ودادل نسق 

، فيصف تدفق اإلشارة السمعية. audioPackFormat، أو إىل نسق الكدسة السمعية، audioChannelFormat السمعية،
 املراجع. من هذهوسيكون هناك واحد فقط 

( فإن audioChannelFormatIDRef)أي  audioChannelFormatمرجع نسق  audioStreamFormatوإذا احتوى نسق  
 audioChannelFormat. ونسق audioChannelFormatهو واحد من عدة أمناط خمتلفة من نسق  audioStreamFormat نسق

، typeDefinitionهناك نعت تعريف النمط،  audioChannelFormat نسق هو وصف لشكل موجي واحد من اإلشارة السمعية. ويف
 القناة. الذي يستخدم لتعريف ماهية منط

، أو صوتيات حميطة من الرتبة ‘DirectSpeakers’، ليعرب عن جماهري مباشرة، typeDefinitionوميكن ضبط نعت تعريف النمط، 
. ولكل من هذه األمناط، ‘Binaural’، أو مساع بكلتا األذنني، ‘Objects’، ، أو كائنات‘Matrix’أو مصفوفة،  ،‘HOA’العليا، 

. فعلى audioChannelFormatهناك جمموعة خمتلفة من العناصر الفرعية لتوصيف معلمات ساكنة مرتبطة بذلك النمط من نسق 
 للقناة. ، لتوزيع جمهار"speakerLabel"عنصر فرعي يدعى وسم اجملهار،  ‘speakerLabel’سبيل املثال، لنمط قناة 

بوصف القنوات الدينامية )أي القنوات اليت تتغري بنحو ما مع مرور الوقت(، فهو يستخدم  audioChannelFormatوللسماح لنسق 
وقت  audioBlockFormat، لتقسيم القناة على طول حمور الزمن. وسيتضمن عنصر audioBlockFormatنسق الفدرة السمعية، 

هناك معلمات  audioBlockFormat( الرئيسي ومدته. وضمن نسق audioObjectىل وقت بدء الكائن السمعي، البدء )نسبة إ
 .audioChannelFormatتعتمد على الوقت وتصف القناة اليت تعتمد على منط نسق 

حد  صوت. والموقع الفعلى سبيل املثال، لقناة من منط "الكائنات" عناصر فرعية هي "السمت" و"االرتفاع" و"املسافة" لوصف 
لكل عينة إذا كان هناك شيء  audioBlockFormat، فيمكن أن يكون هناك نسق audioBlockFormatلعدد ومدة أنساق 

واحد على األقل كي حتصل  audioBlockFormatيتحرك بسرعة، على الرغم من أن ذلك قد يكون مسرفاً قلياًل! وي تطلب نسق 
 القناة. واحد حيتوي على معلمات audioBlockFormatالقنوات الساكنة على نسق 

، فهو يصف جمموعة من القنوات. وجيمع عنصر audioPackFormatإىل نسق  audioStreamFormatوإذا أحال نسق 
ذات االنتماء املشرتك )مثل زوج سترييو(. وهذا  audioChannelFormatمعاً واحد أو أكثر من أنساق  audioPackFormat نسق

 بينها. ند استخالص اإلشارة السمعية، فقد حتتاج قنوات ضمن جمموعة للتفاعل فيماأمر مهم ع
متعددة من  audioChannelFormatاحلاوي على أنساق  audioPackFormatوعادة ما حتدث اإلحالة إىل نسق 

 (PCM) فري النبضيعلى إشارة مسعية غري مشكَّلة بالتش audioStreamFormatعندما حيتوي نسق  audioStreamFormat نسق
معظم  يف audioStreamFormatعادة من نسق  audioPackFormatوحتمل العديد من القنوات املشفرة معاً. ولن حيال نسق 

. وحيث توجد هذه اإلحالة، يتعني (PCM) أنساق القناة القائمة على املشهد ذات اإلشارة السمعية املشكَّلة بالتشفري النبضي
 االستخالص. ذات االنتماء املشرتك ألغراض audioChannelFormatsوأنساق  audioPackFormatاجلمع بني وظيفة نسق 
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؛ audioPackFormatمجيعها أمثلة على نسق ‘ صوتيات حميطة من الرتبة األوىل’و ‘5.1’و‘ سترييو’فعلى سبيل املثال، تشكل نعوت 
أزواج  5معية. فعلى سبيل املثال، فإن ملفاً حيتوي على يقتصر على وصف نسق اإلشارة الس audioPackFormatعلماً بأن نسق 

 audioPackFormatواحدًا فقط لوصف "سرتيو". وميكن الفرز الضمين ألنساق  audioPackFormatسترييو سيحوي نسق 
إىل جانب ‘ لصوتيات حميطة من الرتبة األوىل’ audioPackFormatنسق ‘ صوتيات حميطة من الرتبة الثانية’فتحوي 

 .Vو Uو Tو Sو Rللمكونات  audioChannelFormat اقأنس

 المحتوى 2.3

حيدد أي من املسارات السمعية هي مسارات  audioTrackFormatأزواج سترييو كمثال، فإن نسق  5إذا أدذنا مشهداً مسعياً ذا 
، لتحديد audioObjectلكائن السمعي، يسرى وأي منها مسارات ميىن، وليس االنتماء املشرتك بينها، وال ما ميثَّل فيها. وي ستخدم ا

املسارات ذات االنتماء املشرتك ومواضعها يف امللف. ويوصل هذا العنصر البيانات السمعية الفعلية بالنسق، وهنا يأيت دور 
(، سيتضمن الكائن السمعي، (PCM) . فبالنسبة لزوج السترييو )يف التشكيل بالتشفري النبضيaudioTrackUID معرِّف

audioObject إحالتني إىل معرِّفات ،audioTrackUID ؛ وبالتايل، فإن هذين املسارين سيتضمنان إشارة سترييو مسعية. وسيتضمن
 سترييو. ، الذي حيدد نسق هذين املسارين كزوجaudioPackFormatالكائن السمعي أيضاً إحالة إىل نسق 

. وسيحتوي كل واحد منها على نفس اإلحالة audioObjectعناصر  5إىل أزواج سترييو يف هذا املثال، ستدعو احلاجة  5ومبا أن هناك 
، حيث حيمل كل زوج سترييو audioTrackUIDالسترييوي، ولكنه سيتضمن إحالة خمتلفة إىل معرِّفات  audioPackFormatإىل نسق 

ألن تعريف النسق من دالل  ،audioTrackUIDRefsإشارة مسعية خمتلفة. وال يهم ترتيب اإلحاالت إىل معرِّف فريد ملسار مسعي، 
هو الذي  audioPackFormat ونسق audioChannelFormatونسق  audioStreamFormat، ونسق audioTrackاملسار السمعي، 

 مسار. حيدد هوية كل
ذا، الوقت واملدة. وميثل وقت البدء ه ،startTime، أيضًا على نعيت وقت البدء، audioObjectوحيتوي عنصر الكائن السمعي، 

، ستبدأ إشارة  ”startTime، “00:00:10.00000الذي تبدأ فيه إشارة الكائن يف ملف أو تسجيل. وبالتايل، إذا كان وقت البدء، 
 ثوان على بدء ملف مسعي. 10الكائن بعد مضي 

. لذلك، audioObjectsة، ، إمكانية الفرز الضمين للكائنات السمعيaudioPackFormatوترتتب على إمكانية الفرز الضمين لنسق 
احلاملني للتدفق،  audioTrackUID، على جمرد إحاالت إىل معرِّيف audioObjectلن حيتوي الكائن السمعي، الكيان السمعي، 

 .2.0 وواحد من أجل 5.1، واحد من أجل audioObjectsبل أيضاً إحاالت إىل كائنني مسعيني، 
، الذي يقدم وصفًا للمحتوى السمعي وميتلك audioContentاحملتوى السمعي، ، بaudioObjectوحيال إىل الكائن السمعي، 

سب بعض قيم هذه املعلمات إال بعد توليد اإلشارة  معلمات كاللغة )إذا كان هناك حوار( ومعلمات اجلهارة. وال ميكن أن حت 
 النسق. السمعية، ولذلك فهي ليست يف جزء

 الكامل. ‘باملزج’، معاً ويدجمها للقيام audioContentكل مكونات احملتوى السمعي،   ،AudioProgrammeوجيمع الربنامج السمعي، 
 فمثاًل:

 ؛‘اخللفية ملوسيقى’وآدر ‘ للراوي’، audioContent، على حمتوى مسعي، audioProgrammeقد حيتوي الربنامج السمعي،  -
 ‘fr-حوار’ تدعى ،audioContentsمسعية، ، لفرنسا على حمتويات audioProgrammeقد حيتوي الربنامج السمعي،  -

 ، للمملكة املتحدة على حمتويات مسعية،audioProgramme، فيما حيتوي برنامج مسعي، ‘موسيقى اخللفية’و
audioContents،  حوار’تدعى-en ‘نفسها. ‘موسيقى اخللفية’و 

رة واحدة لنموذج تعريف اإلشارة ، يف متثيل شجaudioProgrammeوميكن تعريف عناصر متعددة للربنامج السمعي، 
. وهذا يسهل وصف عرض ميثل عدداً حمدداً مسبقاً من عمليات املزج اجملدية اليت ميكن للمستخدمني XMLبلغة  (ADM) السمعية

، أن حييل إىل جمموعة فرعية فقط من audioProgrammeاالدتيار من بينها. وميكن لكل عنصر من عناصر الربنامج السمعي، 
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. وميثل ذلك أحد أساليب متكني XML ، من شجرة منوذج تعريف اإلشارة السمعية بلغةaudioContentاحملتوى السمعي، عناصر 
 شخصي. لوصف إشارة مسعية ذات طابع (ADM)منوذج تعريف اإلشارة السمعية 

 فمثاًل:
نموذج تعريف اإلشارة السمعية ، ميكن أن حتتوي شجرة واحدة لaudioProgrammeباتباع املثال السابق لربنامج مسعي،  -

 السواء. العناصر الفرنسية واإلجنليزية للربنامج السمعي على XMLبلغة 
اليت تصف برناجمًا رياضيًا أن حتتوي على عناصر الربنامج  XML وميكن لشجرة منوذج تعريف اإلشارة السمعية بلغة -

على  كن أن حيتوي الربنامج السمعي للفريق املضيف، للفريق املضيف والفريق الزائر. وميaudioProgrammeالسمعي، 
ميكن  يماف‘. أجواء املكان’، وأدرى تعرب عن ‘لتعليق منحاز للفريق املضيف’، audioContentعناصر احملتوى السمعي، 

، ‘ئرلتعليق منحاز للفريق الزا’، audioContentأن حيتوي الربنامج السمعي للفريق الزائر على عناصر احملتوى السمعي، 
 نفسها. ‘ألجواء املكان’و

 تعليق محايد أجواء المكان 
 تعليق منحاز

 للفريق المضيف
 تعليق منحاز
 للفريق الزائر

     مزج مبدئي

     الفريق املضيف

     الفريق الزائر

 األنساق المعيارية 4
بيل املثال، عديد من األنساق املطلوبة مشرتكة. فعلى سيف كثري من احلاالت، وداصة يف العمل القائم على القناة واملشهد، تكون ال

كل مرة يتعني فيها  ومحلها يف XML مجيعها تعاريف معيارية ولن تتحقق الكفاءة بتوليد كتلة 5.1للقنوات األحادية والسترييو و
املعيارية للعديد من  لوضع جمموعة من أوصاف النسق (EBU) وصف أحد هذه األنساق. لذلك، خيطط احتاد اإلذاعات األوروبية

 األنساق األكثر استخداماً.
منوذج تعريف  خدممرجعي حيدَّث بانتظام. ولن يلزم تضمني امللف املرجعي يف ملف يست XMLوستتاح هذه اجملموعة جماناً يف ملف 

حال االكتفاء باستخدام  يف XML، بل متكن اإلحالة إليه دارجياً. وبالتايل لن حيتاج امللف إىل محل النسق بلغة اإلشارة السمعية
، والكيان audioContentواحملتوى السمعي،  ،audioProgrammeاألنساق املعيارية. أما عندما ي ستخدم الربنامج السمعي، 

مل يف امللف شفرةaudioObjectالسمعي،  لنموذج تعريف  XML ، أو ت طلب تعاريف غري معيارية، فيلزم حينها أن حت 
 السمعية. ةاإلشار 

 اصر نموذج تعريف اإلشارة السمعيةنع 5

يرد يف األقسام الفرعية التالية وصف كل من العناصر ضمن منوذج تعريف اإلشارة السمعية. وقد سبق أن ع رِّفت النعوت والعناصر 
 .[5] يف جمموعة البيانات الشرحية األساسية الحتاد اإلذاعات األوروبية )*( الفرعية اليت حتمل عالمة النجمة

 (audioTrackFormat)نسق المسار السمعي  1.5

 واسطة ، يقابل جمموعة واحدة من العينات أو البيانات يف مسار واحد يفaudioTrackFormatإن عنصر نسق املسار السمعي، 
 ختزين. وهو يستخدم لوصف ماهية نسق البيانات، فيتيح للمجسِّد الصويت فك شفرة اإلشارات على الوجه الصحيح. وحيال إليه

 بنجاح. الذي يستخدم لتحديد توليفة املسارات املطلوبة لفك تشفري بيانات املسار audioStreamFormatمن عنصر نسق 
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 audioTrackFormatإىل نسق  audioStreamFormat، سيحيل نسق (PCM)وبالنسبة إىل إشارة مسعية مشكَّلة بالتشفري النبضي 
 audioTrackFormatوبالنسبة إىل إشارة مسعية مشفرة، سيتعني مجع أنساق  واحد وبذلك يصف العنصران نفس الشيء فعلياً.

 تشفريها. واحد لتوليد بيانات ميكن فك audioStreamFormatمتعددة يف نسق 
. وإلتاحة هذه املرونة، audioStreamFormatأو  audioTrackFormatوميكن للربجميات اليت تؤِول النموذج أن تبدأ من أي نسق 

. إال أن استخدام هذا املرجع ينطوي على شرط audioStreamFormatأن حييل أيضاً إىل نسق  audioTrackFormatق ميكن لنس
نفسه الذي يرد باإلحالة إىل  audioStreamFormatأن حييل إىل نسق  audioTrackFormatصارم حيتم على نسق 

 .audioTrackFormat نسق

 2الشكل 
 (audioTrackFormat)نسق المسار السمعي 

BS.2076 02-

audioTrackFormat
type adm: audioTrackFormattype

	 audioTrackFormatID
type ID

	 audioTrackFormatName
type string

	 formatLabel
type string

	 formatDefinition
type string

	 FormatLink
type anyURI

	 formatLanguage
type language

Attributes

AudioTrackFormatT...

AudioStreamFormatI...
type IDREF

 
 النعوت 1.1.5

 مثال الوصف النعت

audioTrackFormatID معرِّف املسار AT_00010001_01 

audioTrackFormatName اسم املسار PCM_FrontLeft 

formatLabel 0001 واصف النسق 

formatDefinition وصف النسق PCM 

formatLink  ْورِد التَعرِّيف العام
َ
  (ADMالنسق )ال ي ستخدم حالياً يف  (URI)مل

formatLanguage  لغةformatDefinition  ال ت ستخدم حالياً يف(ADM)  

 العناصر الفرعية 2.1.5

 الكمية مثال الوصف العنصر

audioStreamFormatIDRef  إحالة إىل نسقaudioStreamFormat AS_00010001 0 1 أو 

 عينة شفرة 3.1.5
<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010001_01" 
audioTrackFormatName="PCM_FrontLeft" formatDefinition="PCM" formatLabel="0001"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010001</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 
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 (audioStreamFormat)نسق التدفق السمعي  2.5

نسق التدفق . ويقيم HOAالتدفق هو مزيج من املسارات )أو مسار واحد( مطلوب الستخالص قناة أو كيان، أو مكون أو كدسة 
 نسق أو audioChannelFormatوأنساق  audioTrackFormat، عالقة بني أنساق audioStreamFormatالسمعي، 

audioPackFormat حيث جيب اجلمع  ،فرة غري مشكَّلة بالتشفري النبضيمع مسارات مش. ويتمثل استخدامه الرئيسي يف التعامل
 كي متثل إشارة ميكن فك تشفريها وتغطي عدة أنساق  audioTrackFormatبني واحد أو أكثر من أنساق 

audioChannelFormat  باإلحالة إىل نسق(audioPackFormat.) 

 3الشكل 
 (audioStreamFormat)نسق التدفق السمعي 

BS.207603-

AudioStreamFormat

type adm: audioStreamFormatType

	 audioStreamFormat ID
type ID

	 audioStreamFormatName
type string

	 formatLabel
type string

	 formatDefinition
type string

	 formatLink
type any URI

	 format language
type language

Attributes

audioStreamFormat T...

AudioChannelFormat I...
type IDREF

AudioPackFormatID...
type IDREF

AudioTrackFormatID...
type IDREF

0:

0:

0:

 
 النعوت 1.2.5

 مثال الوصف النعت

audioStreamFormatID  التدفقمعرِّف AS_00010001 

audioStreamFormatName  التدفقاسم PCM_FrontLeft 

formatLabel* 0001 واصف النسق 

formatDefinition* وصف النسق PCM 

formatLink*  ْورِد
َ
  (ADMالنسق )ال ي ستخدم حالياً يف  (URI)التَعرِّيف العام مل

formatLanguage*  ال ت ستخدم حالياً يف تعريف النسق لغة(ADM)  

 العناصر الفرعية 2.2.5

 مثال الوصف العنصر

audioChannelFormatIDRef إحالة إىل نسق audioChannelFormat AC_00010001 

audioPackFormatIDRef إحالة إىل نسق audioPackFormat AP_00010003 

audioTrackFormatIDRef إحالة إىل نسق audioTrackFormat AT_00010001_01 
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 عينة شفرة 3.2.5
<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AT_00010001" 
audioStreamFormatName="PCM_FrontLeft" formatDefinition="PCM" 

formatLabel="0001"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010001_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 (audioChannelFormat)نسق القناة السمعية  3.5

ليت ميكن القيام ببعض اإلجراءات حياهلا، مثل ، تتابعاً واحداً من العينات السمعية اaudioChannelFormatميثل نسق القناة السمعية، 
 .audioBlockFormatsحركة كيان جمسَّد صوتياً يف مشهد. ويقسَّم هذا النسق فرعياً يف امليدان الزمين إىل واحد أو أكثر من أنساق 

 4الشكل 
 (audioChannelFormat)نسق القناة السمعية 

BS.207604-

AudioChannelFormat
type adm: audioChannelFormatType

	 audioChannelFormatName
type string

	 audioChannelFormatName
type ID

	 typeLabel
type string

	 typeDefinition
type string

	 typeLink
type anyURI

	 typeLanguage
type language

Attributes

audioChannelFormat T...

1:

0:2

Attributes

adm: frequency
extends int

	 typeLabel
type string

	 typeDefinition
type string

	 typeLink
type anyURI

	 typeLanguage
type language

adm: audioBlockFor...

 
 تالنعو  1.3.5

 مثال الوصف النعت

audioChannelFormatName اسم القناة FrontLeft 

audioChannelFormatID  بشأن استخدام املعرِّف  6معرِّف القناة، انظر الفقرةaudioChannelFormatID 
 يف تشكيالت القناة النمطية

AC_00010001 

typeLabel* 0001 واصف منط القناة 

typeDefinition* قناةوصف منط ال DirectSpeakers 

typeLink*  ْورِد النمط )ال ي ستخدم حالياً يف
َ
  (ADMالتَعرِّيف العام مل

typeLanguage*  لغةtypeDefinition  ال ت ستخدم حالياً يف(ADM)  

وحيدد أيضاً ، لنمط اإلشارة السمعية الذي يصفه، audioChannel، نسق القناة السمعية، typeDefinitionيوصِّف تعريف النمط، 
 لديه. audioBlockFormatأي من املعلمات ت ستخدم ضمن فروع نسق 
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 ، خمتلفة:typeDefinitionوتوجد حالياً مخسة تعاريف منط، 
typeDefinition typeLabel الوصف 

DirectSpeakers 0001 القائمة على القناة، حيث تغذي كل قناة اجملهار مباشرة لإلشارة السمعية 

Matrix فوفة(مص)   0002 
القائمة على القناة، حيث ت نشأ مصفوفة تضم كل القنوات معاً، من قبيل  لإلشارة السمعية

 القناة الوسطى، اليسرى/اليمىن

Objects كائنات()   0003 
القائمة على الكائن، حيث متثل القنوات كائنات )أو أجزاء من كائنات(  لإلشارة السمعية

 علومات املوضعيةاإلشارة السمعية، حبيث تشمل امل

HOA 0004 
 (Ambisonics)القائمة على املشهد حيث تستخدم صوتيات حميطة  لإلشارة السمعية

 وصوتيات حميطة من الرتبة العليا 

Binaural 
 مساع بكلتا األذنني()

 موجهة إىل كلتا األذنني، حيث االستعراض عرب مساعات رأسية إلشارة مسعية 0005

 العناصر الفرعية 2.3.5

 الكمية النعوت الوصف العنصر

audioBlockFormat 1 4.5 انظر الفقرة تقسيم زمين لقناة حتوي بيانات شرحية دينامية... * 

frequency )الرتدد( 
يضبط تردد القطع املرتفع واملنخفض 

 Hzالسمعية بوحدة  ةلإلشار 
typeDefinition  "مترير منخفض" =

 "مترير مرتفع" أو
0...2 

الرتدد االدتيارية بتوصيف املدى الرتددي لإلشارة السمعية. وميكن أن يكون ذلك متريرًا منخفضًا أو متريرًا مرتفعاً، تسمح معلمة 
من دالل اجلمع بينهما معاً لتحقيق مترير نطاق أو وقف نطاق. وي ستخدم ذلك أكثر ما ي ستخدم يف قنوات مؤثرات الرتددات  أو

 (.Hz 200دد التمرير املنخفض )مثل حيث ميكن حتديد تر  (LFE)املنخفضة 

 عينة شفرة 3.3.5
<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010001" 
audioChannelFormatName="FrontLeft" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat ...> 

    ... 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 (audioBlockFormat) ق الفدرة السمعيةنس 4.5

، ذات املعلمات الثابتة، audioChannelFormatسلسلة واحدة من عينات نسق القناة السمعية،  audioBlockFormatميثل نسق 
 مبا يف ذلك املوضع، يف غضون فرتة زمنية حمددة.

 النعوت 1.4.5

 مثال الوصف النعت

audioBlockFormatID معرف فدرة AB_00010001_00000001 

rtime  وقت بدء فدرة )نسبة إىل وقت بدء الكائن
 ، الرئيسي(audioObjectالسمعي، 

00:00:00.00000 

duration )00:00:05.00000 مدة فدرة )املدة 

، typeLabel، أو واصف النمط، typeDefinitionعلى تعريف النمط،  audioBlockFormatتعتمد العناصر الفرعية دادل نسق 
 ، الرئيسية.audioChannelFormatعنصر نسق القناة السمعية، ل
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 ، خمتلفة:typeDefinitionوتوجد حالياً مخسة تعاريف منط، 
typeDefinition typeLabel الوصف 

DirectSpeakers 0001 القائمة على القناة، حيث تغذي كل قناة اجملهار مباشرة لإلشارة السمعية 

Matrix ()0002 مصفوفة 
القائمة على القناة، حيث ت نشأ مصفوفة تضم كل القنوات معاً، من قبيل القناة  رة السمعيةلإلشا

 الوسطى، اليسرى/اليمىن

Objects ()0003 كائنات 
القائمة على الكائن، حيث متثل القنوات كائنات )أو أجزاء من كائنات( اإلشارة  لإلشارة السمعية

 السمعية، حبيث تشمل املعلومات املوضعية

HOA 0004 
القائمة على املشهد حيث تستخدم صوتيات حميطة وصوتيات حميطة من الرتبة  لإلشارة السمعية

 (HOA) العليا

Binaural 
 مساع بكلتا األذنني()

 موجهة إىل كلتا األذنني، حيث االستعراض عرب مساعات رأسية إلشارة مسعية 0005

 عينة شفرة 2.4.5
<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010001_00000001" rtime="00:00:00.00000" 
duration="00:00:05.00000"> 

  ... 

</audioBlockFormat> 

 العناصر الفرعية 3.4.5

 "audioChannelFormat.typeDefinition == "DirectSpeakers في حال 1.3.4.5

رب جمهار يت ت ستخدم لوصف القناة. فإذا اجتهت النية لتشغيل القناة عيف األنظمة القائمة على القناة، هذه هي البيانات الشرحية ال
، لبيان وسم ذلك اجملهار. ورغم توفر كل من القيم القصوى والدنيا لعناصر املوضع speakerLabelمعني، ي ستخدم، وسم اجملهار، 

 ده عادة حبذف النعت املالزم.الثالثة )باستخدام النعت املالزم(، ينبغي جتنبها ألن املوضع الدقيق ينبغي حتدي

 5الشكل 
 audioBlockFormat ،(DirectSpeakers) نسق الفدرة السمعية،

BS.2076-05

audioBlockFormat
type adm: audioBlockFormatType

audioBlockFormatID
type ID

rtime
type adm:timecodeType

duration
type adm:time codeType

Attributes

audioBlockFormatT...

0:
Attributes

speakerLabel
extends string

coordinate
type string

bound
type string

screenEdgeLock
type string

adm: audioBlockFor...

0:

position
type adm: positionType
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 النعت العنصر
النعت 
 المالزم

 الكمية مثال الوحدات الوصف

speakerLabel  إحالة إىل وسم موضع اجملهار غري مطبَّق – M-30 0*... 

 1 30,0− درجات موقع السمت الدقيق للصوت  "coordinate="azimuth املوضع

 1 أو 0 22,5− درجات للصوت األقصىموقع السمت  األقصى "coordinate="azimuth املوضع

 1 أو 0 30,0− درجات للصوت األدىنموقع السمت  األدىن "coordinate="azimuth املوضع

 1 0,0 درجات تفاع الدقيق للصوتموقع االر   "coordinate="elevation املوضع

 1 أو 0 5,0 درجات للصوت األقصىموقع االرتفاع  األقصى "coordinate="elevation املوضع

 1 أو 0 0,0 درجات للصوت األدىنموقع االرتفاع  األدىن "coordinate="elevation املوضع

 1 أو 0 1,0 1 مقيَّسة بقيمة نشأامل املسافة املقيَّسة الدقيقة من  "coordinate="distance املوضع

شأاملن املسافة املقيَّسة القصوى من األقصى "coordinate="distance املوضع  1 أو 0 0,8 1 مقيَّسة بقيمة 

 1 أو 0 0,9 1 مقيَّسة بقيمة نشأامل املسافة املقيَّسة الدنيا من األدىن "coordinate="distance املوضع

 املوضع
screenEdgeLock  

رِّف موضع جمهار عند يع
 شاشة حافة

يسار، ميني، 
 أعلى، أسفل

 1 أو 0 يسار

توليفة  متوضع اجملهار على حافة الشاشة. وميكن استخدام هذا النعت يف ،screenEdgeLockويتيح نعت اإلمساك حبافة الشاشة، 
وي ضبط  ("coordinate="azimuth)و/أو اإلحداثية="السمت"  ("coordinate="elevation)مع نعت اإلحداثية="االرتفاع" 

ار" )إذا توفرت معلومات عن مقاس الشاشة(، لذلك فهو إما "يس بسلسلة تبني أي حافة ينبغي افرتاض كون موضع اجملهار فيها
حال  كي يتضح البعد الذي ي ضبط، ولتقدمي موضع بديل يف "ميني" أو "أعلى" أو "أسفل". ويظل إدراج نعت اإلحداثية واجباً  أو

 الشاشة. م وجود الشاشة أو أن عدم توفر معلومات عن مقاسعد
درجة  29,0-أدناه كيف ميكن تعريف جمهار متموضع يف احلافة اليمىن للشاشة )مع موضع بديل هو  XMLويوضح مثال شفرة 

 الشاشة(. حال عدم وجود يف
<audioBlockFormat ...> 

  <speakerLabel>M-SC</speakerLabel> 

  <position coordinate="azimuth" screenEdgeLock=”right”>-29.0</position> 

  <position coordinate="elevation">0.0</position> 

  <position coordinate="distance">1.0</position> 

</audioBlockFormat> 

 نسق بل تتوفر مسافة مرجعية مطلقة يف يقيَّس مقياس املسافة، ألن مسافات اجملهار املطلقة من املنشأ نادرًا ما تستخدم،
audioPackFormat .وتستند هذه اإلحداثيات إىل النظام القطيب، ألن هذه هي الطريقة الشائعة لوصف القناة ومواقع اجملهار .

 (؛ ويوصف هذا’Z‘و ’Y‘و ’X‘ولكن ميكن أيضًا استخدام نظام اإلحداثيات الديكارتية باستخدام نعوت إحداثيات خمتلفة )
 .8النظام مبزيد من التفصيل يف الفقرة 

 عينة شفرة 1.1.3.4.5
<audioBlockFormat ...> 

  <speakerLabel>M-30</speakerLabel> 

  <position coordinate="azimuth">-30.0</position> 

  <position coordinate="elevation">0.0</position> 

  <position coordinate="distance">1.0</position> 

</audioBlockFormat> 

 "audioChannelFormat.typeDefinition == "Matrix في حال 2.3.4.5

تتناول هذه احلالة قنوات مصفوفة قائمة على القناة، مثل اجلانب املتوسط واأليسر/األمين. وحيتوي عنصر املصفوفة على قائمة 
هذه القائمة معاً  أدرى وعامل ضرب. وينبغي أن تضاف مجيع املعامالت يف معامل العناصر الفرعية اليت حييل كل منها إىل قنوات

 املصفوفة. لتوليد معادلة
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 6الشكل 
 )مصفوفة( audioBlockFormatنسق الفدرة السمعية، 

BS.2076-06

audioBlockFormat
type adm: audioBlockFormatType

audioBlockFormatID
type ID

rtime

type adm:timecodeType

duration

type adm:time codeType

Attributes

audioBlockFormatT...

0:

Attributes

speakerLabel
extends string

gainVar

type string1:

coefficient
type adm: Typecoefficient

Attributes

gain

type float

gain

type float

phaseVar

type string

matrixTy...

matrix
type adm:matrixType

xml:lang
type xs:language

 
واآلدر  ‘اليسار’يشري إىل  1,0حد بقيمة على عنصرين فرعيني للمعامل، وا‘ اجلانب’على سبيل املثال، حيتوي عنصر مصفوفة قناة 

 اليمني.-؛ وهذا يعطي: اجلانب = اليسار‘اليمني’يشري إىل  1,0- بقيمة
 (gainVar)وميكن أن تكون قيم الكسب وانزياح الطور إما ثابتة )باستخدام الكسب والطور( أو متغرية )باستخدام الكسب املتغري 

يح للمجسِّد الصويت البت يف القيمة، رمبا عن طريق مصدر آدر للبيانات الشرحية. وميكن ( على حنو يت(phaseVar)والطور املتغري 
 .(Lo/Ro) أيضاً استخدام هذا النمط من القناة لتحديد عمليات املزج اخلافض يف القنوات، مثل اليسار حصراً/اليمني حصراً 

 الكمية الوصف العناصر الفرعية العنصر

 1 مالت للجمع بني القنوات األدرىحتتوي على معا معامل مصفوفة

 
 الكمية مثال الوحدات الوصف النعت العنصر الفرعي

 *...1 0,5− نسبة عامل الضرب يف قناة أدرى. قيمة ثابتة. كسب معامل

 *...csel 1 نسبة عامل الضرب يف قناة أدرى. متغري. gainVar معامل

 *...1 90 درجات انزياح الطور يف قناة أدرى. قيمة ثابتة. طور معامل

 *...ph 1 درجات انزياح الطور يف قناة أدرى. متغري. phaseVar معامل

 *...AC_00010001 1  إحالة إىل تعريف قناة أدرى  معامل

 عينة شفرة 1.2.3.4.5
<audioBlockFormat ...> 

 <matrix> 

  <coefficient gain="1.0">AC_00010001</coefficient> 

  <coefficient gain="-1.0">AC_00010002</coefficient> 

 </matrix> 

</audioBlockFormat> 
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 "audioChannelFormat.typeDefinition == "Objects في حال 3.3.4.5

تتناول هذه احلالة إشارة مسعية قائمة على الكائن حيث ميكن أن يتغري موضع الكائن السمعي دينامياً. وفضاًل عن اإلحداثيات 
 كائن، هناك معلمات تعربِّ عن مقاس الكائن، وعما إذا كان صوتاً منتثراً أو متماسكاً.القطبية لل

، إىل جمسِّد صويت بإرسال إشارة الكائن السمعية إىل أقرب جمهار أو قناة، بدالً channelLockوستوعز معلمة اإلمساك بالقناة، 
، jumpPositionإىل ذلك. وستضمن معلمة القفز عن املوضع، جرت عليه العادة من مسح بانورامي أو استكمال دادلي، وما  مما

عدم قيام اجملسِّد الصويت بأي استكمال دادلي زمين لقيم املوضع، حبيث يقفز الكائن من مكان آلدر بداًل من االنتقال بسالسة 
 إىل املوضع التايل.

يب حداثيات األويل هو نظام اإلحداثيات القطوتستخدم عناصر املوضع نعت اإلحداثيات لتحديد أي حمور ي ستخدم. ونظام اإل
 Zو Yو Xالذي يستخدم حماور السمت واالرتفاع واملسافة. ولكن ميكن توصيف حماور أدرى إلحداثيات أدرى مثل حماور 

 .8نظام اإلحداثيات الديكاريت. ويرد وصف ذلك مبزيد من التفصيل يف الفقرة  يف
 ئن على نظام اإلحداثيات املستخدم، لذلك يرد وصف كل منها يف اجلدولني التاليني.تعتمد تعاريف معلمات املوضع ومقاس الكا

 يف نظام اإلحداثيات القطيب/الكروي:
 القيمة المبدئية الكمية مثال الوحدات الوصف النعت العنصر الفرعي

 =coordinate املوضع

"azimuth" 
 مست "ثيتا" موقع الصوت

 درجات
(−180 ≤ theta ≤ 180) 

−22,5 1  

 =coordinate املوضع

"elevation" 
 " موقع الصوتفاي" ارتفاع

 درجات
(−90 ≤ phi ≤ 90) 

5,0 1  

 =coordinate املوضع

"distance" 
 1,0 1 أو abs(r) ≤ 1 0,9 0 من املنشأ "r"املسافة 

 0,0 1 أو 0 45 درجات االمتداد األفقي  العرض

 0,0 1 أو 0 20 درجات االمتداد الرأسي  العلو

 0,0 1 أو 0 0,2 نسبة امتداد املسافة  العمق

 يف نظام اإلحداثيات الديكاريت:
 القيمة المبدئية الكمية مثال الوحدات الوصف النعت العنصر الفرعي

  0,2 1− (abs(X) ≤ 1) وحدات مقيَّسة ب عد أيسر/أمين "coordinate="X املوضع

  0,1 1 (abs(Y) ≤ 1) قيَّسةوحدات م ب عد دلفي/أمامي "coordinate="Y املوضع

 0,0 1 أو abs(Z) ≤ 1 −0,5 0 وحدات مقيَّسة ب عد سفلي/علوي "coordinate="Z املوضع

 0,0 1 أو X ≤ 1 0,03 0 ≥ 0 وحدات مقيَّسة Xعرض   العرض

 0,0 1 أو Y ≤ 1 0,05 0 ≥ 0 وحدات مقيَّسة Yعرض   العمق

 0,0 1 أو Z ≤ 1 0,07 0 ≥ 0 وحدات مقيَّسة Zعرض   العلو

 .1.3.4.5 الفقرة ، الذي يوصف يفالموضع، مزوداً بعنصر screenEdgeLockويوجد أيضاً نعت اإلمساك حبافة الشاشة، 
 واملعلمات التالية مستقلة عن نظام اإلحداثيات املستخدم:

 القيمة المبدئية الكمية مثال الوحدات الوصف النعت العنصر الفرعي

حداثيات، فإذا أ سندت حيدد نظام اإل  ديكاريت
إىل الَعَلم، است خدم نظام  1قيمة 

خدم يست  الديكاريت، وإال  اإلحداثيات
 نظام اإلحداثيات الكروي.

 0 1 أو 0 1 1/0َعَلم 
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 القيمة المبدئية الكمية مثال الوحدات الوصف النعت العنصر الفرعي

يطبق كسباً على اإلشارة السمعية   كسب
 كائن يف

 1,0 1 أو 0 0,5 قيمة كسب دطي

 audioObjectيصف انتثارية   منتثر
 منتثراً أو مباشراً( )ما إذا كان صوتاً 

 0 1 أو 0 0,5 1,0 إىل 0,0

channelLock maxDistance  ميكن جملسِّد 1إذا أ سندت قيمة ،
صويت اإلمساك بالكائن األقرب إىل 

قناة أو جمهار، بداًل من التجسيد 
الصويت العادي. وحيدد نعت 

maxDistance  االدتياري نصف
قطر الكرة حول موضع الكائن. 

ود جمهار واحد أو أكثر حال وج ويف
يف الكرة احملددة أو على سطحها، 
ميسك الكائن بأقرب جمهار. وإن 

ة يعرَّف نعت، ت فرتض قيمة الالهناي مل
مبدئياً، مبعىن أن الكائن ميسك بأقرب 

 channelLockجمهار إليه )
 مشروط(. غري

 للعنصر 1/0َعَلم 
channelLock، 

وقيمة عائمة 
للنعت 

maxDistance 
ى يرتاوح يف مد

 2,0و 0,0بني 

 0 1 أو 0 1,0 ،1
(channelLock)، 

infinity 

(maxDistance) 

objectDiverg- 

ence 

azimuthRange  يضبط التوازن بني املوضع احملدد
للكائن واملوضعني اآلدرين احملددين 

)املتناظر  azimuthRangeبقيمة 
على كال جانيب الكائن يف موضعه 

+/– azimuthRangeد قيمة (. وتفي
 objectDivergenceللعنصر  0

 بانعدام االحنراف.

 1,0و 0بني 
 objectللعنصر 

Divergence، 
 0,0)الزاوية( بني 

للنعت  180,0و
azimuthRange 

 0,0 ،0,0 1 أو 0 60,0 ،0,5

jumpPosition interpolationL

ength 
، سي ستكمل 1إذا أ سندت قيمة 

املوضع دادلياً دالل فرتة حيددها 
. وإذا interpolationLengthت النع

، سيستغرق 0أ سندت قيمة 
االستكمال الدادلي كامل طول 
الفدرة. وستعين القيمة الصفرية 

املسندة للنعت 
interpolationLength  قفز الكائن
 دون استكمال دادلي.

 للعنصر 1/0َعَلم 
jumpPosition 

 (5d.p)ثوان 
للنعت 

interpolation 
Length 

 1 أو 0 0,05125 ،1
 jump يف

Position 

0 

zoneExclusio

n  عناصر فرعية(
 من "منطقة"(

يبني أي من مناطق اجملهار/الغرفة  
 .ينبغي أال يتجسد فيها الكائن صوتياً 

انظر عناصر فرعية 
 من "منطقة"

  1 أو 0 

منطقة )عنصر 
فرعي من 

zoneExclusion) 

minX 
maxX 
minY 
maxY 
minZ 
maxZ 

ت املستطيال حيدد نقاط زوايا متوازي
الذي سي ستبعد من التجسيد الصويت 

يف الفضاء ثالثي األبعاد. وميكن 
استخدام عناصر منطقة متعددة 

 لتحديد أشكال استبعاد أكثر تعقيداً.

 1,0-تعومي من 
بكل  1,0إىل 

سلسلة نعت يف 
وسم لوصف 

 منطقة االستبعاد

minX=–1,0 
maxX=1,0 
minY=–1,0 
maxY=0,0 
minZ=–1,0 
maxZ=1,0 

 "النصف اخللفي"

1..*  

screenRef   يبني ما إذا كان الكائن على صلة
( أم ال 1بالشاشة )الَعَلم يساوي 

 (.0)الَعَلم يساوي 

 0 1 أو 0 0 1/0َعَلم 

أمهية كائن. على غرار تعريف   أمهية
audioPack إال لكائن ما على ،

 التحديد. وجه

 10 1 أو 0 10 10 إىل 0
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 7الشكل 
 )كائنات( audioBlockFormatالسمعية، نسق الفدرة 

BS.207607-

audioBlockFormat
type adm: audioBlockFormatType

		audioBlockFormatID

	type ID

		rtime

	type adm:timecodeType

		duration
	type adm:timecodeType

0:

Attributes

1:

cartesian
type boolean

position
type adm: positionType

Attributes

		coordinate
	type string

		bound
	type string

		screenEdgeLock
	type string

		gain
	type float

		diffuse

	type float

		width

	type float

		height

	type float

		depth
	type float

channelLock

type adm:channelLockType

Attributes

		maxDistance
	type float

objetDivergence
type adm:objetDivergenceType

Attributes

jumpPosition
type adm:jumpPositionType

		azimuthRange

	type float

Attributes

		interpolationLength

	type float

zoneExclusion
type adm:zoneExclusionType

screenRef
type boolean

importa...
type int

zone
type adm:zoneType

Attributes

		minX

	type float

		maxX
	type float

		minY

	type float

		maxY
	type float

		minZ
	type float

		maxZ
	type float

audioBlockFormat T...

zoneExclusion T...

 
 عينة شفرة 1.3.3.4.5

<audioBlockFormat ...> 

  <position coordinate="azimuth">-22.5</position> 

  <position coordinate="elevation">5.0</position> 

  <position coordinate="distance">0.9</position> 

  <depth>0.2</depth> 

</audioBlockFormat> 

 "audioChannelFormat.typeDefinition == "HOA في حال 4.3.4.5

. وميكن وصف (HOA)هذه حالة قنوات قائمة على املشهد )أو املكونات( مثل صوتيات حميطة/صوتيات حميطة من الرتبة العليا 
 ( بتزويدFuMaو N3Dمبعادلة. وتوصَّف إصدارات خمتلفة من الصوتيات احمليطة )مثل املكون إما بتوليفة قيم الدرجة والرتبة، أو 
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الرئيسي بأمساء مناسبة. وينبغي  audioPackFormat، الرئيسية ونسق audioChannelFormatعناصر نسق القناة السمعية، 
لعنصر  C يز الرياضي من النمطختصيص مدى من قيم املعرفات الستيعاب عدد كاف من القنوات. ويوصى باستخدام الرتم

 املثال(. على سبيل ‘cos(A)*sin(E)’) املعادلة

 8الشكل 
 ((HOA))صوتيات محيطة من الرتبة العليا  audioBlockFormatنسق الفدرة السمعية، 

BS.207608-

AudioBlockFormat
type adm:audioBlockFormatType

	 audioBlockFormatID
type ID

audioBlockFormat T...

Attributes
equation
type string

	 rtime
type adm:timecodeType

	 duration
type adm:timecodeType

degree
type int

order

type int

 
 

 الكمية مثال النمط الوصف العنصر الفرعي

 1أو  0  سلسلة HOAن معادلة لوصف سلسلة مكو  معادلة

 1أو  0 1 دادلي HOAدرجة مكون  درجة

 1أو  0 1 دادلي HOAمكون  رتبة رتبة

 عينة شفرة 1.4.3.4.5
<audioBlockFormat ...> 

  <degree>1</degree> 

  <order>1</order> 

</audioBlockFormat> 

 "audioChannelFormat.typeDefinition == "Binaural في حال 5.3.4.5

تتناول هذ احلالة مساع اإلشارة السمعية بكلتا األذنني. وبالنظر إىل أن السماع بكلتا األذنني يتكون من قناتني، األذن اليسرى 
، "leftEar"، سيكون إما األذن اليسرى، audioChannelFormatواليمىن، فهو بسيط نوعاً ما. ومبا أن اسم نسق القناة السمعية، 

 .audioBlockFormatنسق  ، ال يلزم غريمها من البيانات الشرحية يف"rightEar"األذن اليمىن،  أو

 9الشكل 
 )السماع بكلتا األذنين( audioBlockFormatنسق الفدرة السمعية، 

BS.207609-

AudioBlockFormat
type adm:audioBlockFormatType

	 audioBlockFormatID
type ID

Attributes

	 rtime
type adm:timecodeType

	 duration
type adm:timecodeType
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 عينة شفرة 6.3.4.5

<audioBlockFormat .../> 

 audioPackFormatنسق الكدسة السمعية،  5.5

 معينة. اليت تنتمي إىل جمموعة audioChannelFormatيف جمموعات واحد أو أكثر أنساق  audioPackFormatز نسق يفر 

لألنساق القائمة على القناة. وميكن أن حتتوي أيضاً على إحاالت إىل كدسات  "5.1"و "سرتيو" audioPackFormatومن أمثلة أنساق 
كدسة. وجيب أن يتطابق  ، لتحديد منط القنوات املوضحة يفtypeDefinitionيف النمط، أدرى للسماح بالفرز الضمين. وي ستخدم تعر 

 إليها. احملال audioChannelFormatأنساق  مع ما يقابلهما يف typeLabel/واصف النمط، typeDefinitionتعريف النمط، 

 10الشكل 
 (audioPackFormatنسق الكدسة السمعية )

BS.207610-

audioPackFormat

type adm:audioPackFormatType

	 typeLabel

type string

audioPackFormatT...

0:

Attributes

0: audioChannelFormatID...
type IDREF

audioPackFormatID...

type IDREF

	 audioPackFormatID

type ID

	 audioPackFormatName

type string

	 absoluteDistance

type float

	 typeDefinition

type string

	 typeLink
type anyURI

	 typeLanguage

type language

	 importance
type int

 
 النعوت 1.5.5

 مثال الوصف النعت

audioPackFormatID  بشأن استخدام نسق  6معرف الكدسة، انظر الفقرةaudioPackFormatID 
 تشكيالت قناة منطية يف

AP_00010001 

audioPackFormatName  سترييو الكدسةاسم 

typeLabel 0001 واصف منط القناة 

typeDefinition وصف منط القناة DirectSpeakers 

typeLink  ْورِد
َ
  (ADMالنمط )ال ي ستخدم حالياً يف  (URI)التَعرِّيف العام مل

typeLanguage  لغةtypeDefinition  ال ت ستخدم حالياً يف(ADM)  

أمهية الكدسة. تتيح للمجسد الصويت جتاهل كدسة دون مستوى معني من األمهية.  (importance) أمهية
 هو األقل أمهية. 0كثر أمهية، وهو الرقم األ 10

10 

  



 ITU-R  BS.2076-0  التوصية 21

 ، خمتلفة:typeDefinitionوتوجد حالياً مخسة تعاريف منط، 
typeDefinition typeLabel الوصف 

DirectSpeakers 0001 القائمة على القناة، حيث تغذي كل قناة اجملهار مباشرة لإلشارة السمعية 

Matrix ()0002 مصفوفة 
على القناة، حيث ت نشأ مصفوفة تضم كل القنوات معاً، من قبيل القناة القائمة  لإلشارة السمعية

 الوسطى، اليسرى/اليمىن

Objects ()0003 كائنات 
القائمة على الكائن، حيث متثل القنوات كائنات )أو أجزاء من كائنات( اإلشارة  لإلشارة السمعية

 السمعية، حبيث تشمل املعلومات املوضعية

HOA 0004 
وصوتيات  (Ambisonics)القائمة على املشهد حيث تستخدم صوتيات حميطة  لسمعيةلإلشارة ا

 (HOA)حميطة من الرتبة العليا 

Binaural 
 مساع بكلتا األذنني()

 موجهة إىل كلتا األذنني، حيث االستعراض عرب مساعات رأسية إلشارة مسعية 0005

 العناصر الفرعية 2.5.5

 الكمية مثال الوصف العنصر

audioChannelFormatIDRef  إحالة إىل نسقaudioChannelFormat AC_00010001 0...* 

audioPackFormatIDRef إحالة إىل نسق audioPackFormat AP_00010002 0...* 

absoluteDistance 1أو  0 4,5 املسافة املطلقة باألمتار 

، audioBlockFormatع معلمات املسافة املقيَّسة املوصَّفة مع أنساق وهناك معلمة املسافة املطلقة اإلمجالية اليت ميكن استخدامها م
 إلعطاء مسافات مطلقة لكل فدرة.

 عينة شفرة 3.5.5
<audioPackFormat audioPackFormatID="AP_000010002" audioPackFormatName="stereo" 
typeLabel="0001"> 

  <audioChannelIDRef>AC_00010001</audioChannelIDRef> 

  <audioChannelIDRef>AC_00010002</audioChannelIDRef> 

</audioPackFormat> 

 audioObjectالكائن السمعي،  6.5

العالقة بني املضمون والنسق عن طريق كدسات اإلشارة السمعية، وبني املضمون واألصول  audioObjectيقيم الكائن السمعي، 
ضمنيًا حبيث ميكنها اإلحالة إىل كائنات  ،audioObjectفرز الكائنات السمعية،  باستخدام معرفات املسار الفريدة. وميكن

 أدرى. مسعية
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 11الشكل 
 audioObjectالكائن السمعي، 

BS.207611-

audioObject

type adm:audioObjectType

audioObjectTy...

Attributes

0:

audioObectinteraction

type adm:audioObjectinteractionType

gainInteractionRange

type adm:gainInteractionRangeType

	 audioObjectID

type ID

	 audioObjectName

type string

	 start

type adm:timecodeType

	 duration

type adm:timecodeType

	 dialogue

type int

	 importance

type int

	 interact

type boolean

	 disableDucking
type boolean

0:

0:

0:

0:

Attributes

	 onOffInteract
type boolean

	 gainInteract

type boolean

	 positionInteract

type boolean

audioPackFormatID...

type IDREF

audioObjectID...

type IDREF

audioComplementaryObject...

type IDREF

audioTrackUID...
type IDREF

0:2

0:6

Attributes

Attributes

	 bound

type string

positionInteractionRange

type adm:positionInteractionRangeType

	 bound

type string

	 coordinate

type string

audioObjectinteractionT...

 
 النعوت 1.6.5

 مثال الوصف النعت

audioObjectID معرف الكائن AO_1001 

audioObjectName اسم الكائن dialogue_stereo 

Start )00:00:00.00000 وقت بدء الكائن نسبًة إىل بدء الربنامج )البدء 

duration )00:02:00.00000 مدة الكائن )مدة 

dialogue )؛ وإذا كانت حتتوي على حوار فقط 0إن مل تكن اإلشارة السمعية حوارًا ت ضبط قيمة  )حوار
 .2ط قيمة ؛ وإذا كانت حتتوي على كليهما ت ضب1ت ضبط قيمة 

0 

importance )هو  10أمهية كائن. تتيح للمجسد الصويت جتاهل كائن دون مستوى معني من األمهية.  )أمهية
 هو األقل أمهية. 0الرقم األكثر أمهية، و

10 

interact (تفاعل)  1 إن مل ميكنه ذلك.  0إذا أمكن للمستخدم التفاعل مع الكائن، و 1ت ضبط قيمة 

disableDucking  0 إلتاحة هذا التعرف. 0حلظر التعرف التلقائي على كائن بالتشبيه عليه، و 1ت ضبط قيمة 

 العناصر الفرعية 2.6.5

 مثال الوصف العنصر

audioPackIDRef  ،إحالة إىل كدسة مسعيةaudioPackلوصف النسق ، AP_00010001 

audioObjectIDRef كائن مسعي،   إحالة إىلaudioObjectآدر ، AO_1002 

audioComplementaryObjectIDRef 
، آدر مكمل audioObjectكائن مسعي،   إحالة إىل

 للكائن، كوصف لغات يستبعد بعضها اآلدر.
AO_1003 

audioTrackUIDRef 
 وفق audioTrackUIDإحالة إىل معرف 

ي درج ذلك  BWF)عند استخدام ملف  [4]املرجع   (chna> chunk> يف
ATU_00000001 

audioObjectInteraction .توصيف إمكانية تفاعل املستخدم مع الكائن  
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امللف، بل تشري  تشري إىل مسار يف ، فهي عندئذ الATU_00000000مبقدار  audioTrackUIDRefإذا ح ددت قيمة اإلحالة 
ذا ي ستخدم وهك تستخدم بعض القنوات، فارغ. وميكن أن يستفاد من ذلك ألنساق متعددة القنوات حيث ال إىل مسار صامت أو

 امللف. هذا املسار الصامت بداًل من ختزين عينات بقيمة الصفر يف امللف، وبالتايل يوفَّر حيز يف
3.6.5 audioComplementaryObjectIDRef 

، آدر مكمل للكائن السمعي audioObjectعلى إحالة إىل كائن مسعي،  audioComplementaryObjectIDRefحيتوي عنصر 
لوصف حمتويات يستبعد بعضها بعضاً،   audioComplementaryObjectIDRefلتايل، ميكن أن تستخدم قائمة مراجع الرئيسي. وبا

 (."XOR"كمسارات لغة حتتوي على احلوار نفسه بدبلجات خمتلفة )عالقة 
ي درَج  نبغي أالي ،audioObjectلعدة كائنات مسعية،  audioComplementaryObjectIDRefولتجنب تشابك اإلحاالت بني مراجع 

إال يف كائن مسعي رئيسي واحد يقابل كل جمموعة من احملتويات اليت يستبعد  audioComplementaryObjectIDRefالعنصر الفرعي 
هو الذي حيتوي على  audioComplementaryObjectIDRefبعضها اآلدر. وينبغي أن يكون الكائن السمعي الرئيسي ذو مراجع 

 اآلدر. موعة احملتويات اليت يستبعد بعضهاالنسخة املبدئية من جم

  audioObjectInteractionالعنصر الفرعي لتفاعل الكائن السمعي،  4.6.5

 ،audioObject، أي تفاعل ممكن للمستخدم مع الكائن السمعي، audioObjectInteractionيصف عنصر تفاعل الكائن السمعي، 
احلالة  يف . أما1ى احلالة اليت ي ضبط فيها نعت "التفاعل" للكائن السمعي الرئيسي بقيمة الرئيسي املقابل. وينبغي أن يقتصر حضوره عل

. وينبغي أن audioObjectInteraction، فينبغي جتاهل أي عنصر 0اليت ي ضبط فيها نعت "التفاعل" للكائن السمعي الرئيسي بقيمة 
 التالية. النعوت والعناصر الفرعية، audioObjectInteractionميتلك عنصر تفاعل الكائن السمعي، 

 
 مثال الوصف النعت

onOffInteract 
 إذا أمكن للمستخدم تشغيل الكائن أو إيقاف تشغيله، 1ي ضبط بقيمة 

 دالف ذلك. 0وبقيمة 
1 

gainInteract  1 دالف ذلك. 0إذا أمكن للمستخدم تغيري كسب الكائن، وبقيمة  1ي ضبط بقيمة 

positionInteract 0 دالف ذلك. 0إذا أمكن للمستخدم تغيري موضع الكائن، وبقيمة  1ط بقيمة ي ضب 
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 مثال الوحدات الوصف النعت المالزم نعت اإلحداثية العنصر

g
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e
 

 األدىن غري مطبَّق

 امل الكسب األدىن إلمكانية تفاعلع
 gainMin = gain)كسب املستخدم 

اً( * إن مل يكن الكسب معرف 1,0)أو 
gainInteractionRangeMin) 

 0,5 قيمة كسب دطي

 األقصى غري مطبَّق

 إلمكانية تفاعل األقصىعامل الكسب 
 gainMax = gain)كسب املستخدم 

إن مل يكن الكسب معرفاً( *  1,0)أو 
gainInteractionRangeMin) 

 1,5 قيمة كسب دطي
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 األدىن السمت
السمت األدىن إلمكانية تفاعل قيمة ختالف 

 املستخدم موضع
 30,0– درجات

 األقصى السمت
إلمكانية تفاعل  األقصىقيمة ختالف السمت 
 املستخدم موضع

 30,0+ درجات

 األدىن االرتفاع
األدىن إلمكانية تفاعل  االرتفاعقيمة ختالف 

 املستخدم موضع
 15,0– درجات

 األقصى االرتفاع
إلمكانية تفاعل  ع األقصىاالرتفا قيمة ختالف 

 املستخدم موضع
 15,0+ درجات

 الدنيا املسافة
املسافة املقيَّسة الدنيا إلمكانية تفاعل 

 املستخدم موضع
 0,5 1 إىل 0

 القصوى املسافة
إلمكانية تفاعل  القصوىاملسافة املقيَّسة 

 املستخدم موضع
 0,5 1 إىل 0
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X األدىن 
إلمكانية تفاعل  Xالتخالف األدىن على حمور قيمة 

 موضع املستخدم
 وحدات مقيَّسة

(abs(X) ≤ 1) 
–0,5 

X األقصى 
إلمكانية  Xعلى حمور  األقصىقيمة التخالف 

 تفاعل موضع املستخدم
 وحدات مقيَّسة

(abs(X) ≤ 1) 
+0,5 

Y األدىن 
إلمكانية تفاعل  Yقيمة التخالف األدىن على حمور 

 تخدمموضع املس
 وحدات مقيَّسة

(abs(Y) ≤ 1) 
–0,2 

Y األقصى 
إلمكانية  Yعلى حمور  األقصىقيمة التخالف 

 تفاعل موضع املستخدم
 وحدات مقيَّسة

(abs(Y) ≤ 1) 
0,0 

Z األدىن 
إلمكانية تفاعل  Zقيمة التخالف األدىن على حمور 

 موضع املستخدم
 وحدات مقيَّسة

(abs(Z) ≤ 1) 
0,1 

Z األقصى 
إلمكانية تفاعل  Zعلى حمور  األقصىالتخالف  قيمة

 موضع املستخدم
 وحدات مقيَّسة

(abs(Z) ≤ 1) 
0,4 

 عينة شفرة 1.4.6.5
<audioObjectInteraction onOffInteract="1" gainInteract="1" positionInteract="1"> 

  <gainInteractionRange bound="min">0.5</gainInteractionRange> 

  <gainInteractionRange bound="max">2.0</gainInteractionRange> 

  <positionInteractionRange coordinate="elevation" bound="min"> 

     -10.0 

  </positionInteractionRange> 

  <positionInteractionRange coordinate="elevation" bound="max"> 

     +10.0 

  </positionInteractionRange> 

  <positionInteractionRange coordinate="azimuth" bound="min"> 

     -30.0 

  </positionInteractionRange> 

  <positionInteractionRange coordinate="azimuth" bound="max"> 

     +30.0 

  </positionInteractionRange> 

</audioObjectInteraction> 
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 عينة شفرة 5.6.5
<audioObject audioObjectID="AO_1001" audioObjectName="Dialogue_stereo"> 

  <audioPackIDRef>AP_00010001</audioPackIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000001</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000002</audioTrackUIDRef> 

</audioObject> 

 (audioContent)محتوى السمعي ال 7.5

، حمتوى مكون واحد لربنامج )مثل موسيقى اخللفية(، وحييل إىل الكائنات السمعية، audioContentيصف عنصر احملتوى السمعي، 
audioObject، .لربط احملتوى بنسقه. ويشمل هذا العنصر البيانات الشرحية للجهارة 

 12الشكل 
 (audioContent)المحتوى السمعي 

BS.207612-

audioContent

type adm:audioContentType

audioContentT...

0:

	 audioContentID

type ID

	 audioContentLanguage
type language

Attributes

integratedLoudn...

type float

	 audioContentName

type string

audioObjectID...

type IDREF

	loudnessMethod
type string

loudnessMetadaT...

loudnessMetada

type adm:loudnessMetadaType

Attributes

	loudnessRecType
type string

	loudnessCorrectionType
type string

dialogue
type adm:dialogueType

Attributes

	nonDialogueContentKind
type int

	dialogueContentKind
type int

	mixedContentKind
type int

loudnessRa...

type float

maxTruePe...

type float

maxMoment...

type float

maxShortTe...

type float

dialogLoudn...

type float

 
 النعوت 1.7.5

 مثال الوصف النعت

audioContentID معرف احملتوى ACO_1001 

audioContentName موسيقى اسم احملتوى 

audioContentLanguage اإلنكليزية لغة احملتوى 

 العناصر الفرعية 2.7.5

 مثال الوصف العنصر

audioObjectIDRef ئن السمعي،إىل الكا إحالة audioObject AO_1001 

loudnessMetadata 3.7.5 انظر الفقرة  

dialogue )حوار( 
؛ وإذا كانت حتتوي على حوار 0إن مل تكن اإلشارة السمعية حواراً ت ضبط قيمة 

 .2؛ وإذا كانت حتتوي على كليهما ت ضبط قيمة 1فقط ت ضبط قيمة 
0 
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 الحوار 3.7.5

، الرئيسي. وميكن لعنصر احلوار الفرعي أن يتخذ audioContentتوى املدرج يف احملتوى السمعي، يوصِّف هذا العنصر نوع احمل
)أصوات خمتلطة(. وله نعت يوصِّف منط احملتوى باستخدام قوائم معرَّفة )معددات(  2)حوار صرف( أو  1)ال حوار( أو  0 قيمة

 احملتوى. ألمناط
 ويعتمد النعت على قيمة عنصر احلوار.

 مثال الوصف النعت ة الحوارقيم

0 nonDialogueContentKind 
 معرف نوع احملتوى الوارد

 )املعدد، انظر التوصيف أدناه(
0 

1 dialogueContentKind 
 معرف نوع احملتوى الوارد

 )املعدد، انظر التوصيف أدناه(
0 

2 mixedContentKind 
 معرف نوع احملتوى الوارد

 ()املعدد، انظر التوصيف أدناه
0 

 
nonDialogueContentKind الوصف 

 غري معرَّف 0

 موسيقى 1

 مؤثر صويت 2

dialogueContentKind الوصف 

 غري معرَّف 0

 حوار )حبكة الرواية( 1

 معلومات حمكية 2

 ترمجة حمكية 3

 وصف مسعي/للمعوقني بصرياً  4

 تعليق 5

 إنذار حبالة طوارئ 6

mixedContentKind الوصف 

 معرَّف غري 0

 احملتوى الرئيسي الكامل 1

 حمتوى خمتلط 2

 للمعوقني مسعياً حمتوى  3

 نعوت الجهارة وعناصرها الفرعية 4.7.5

 مثال الوصف النعت

loudnessMethod  .األسلوب أو اخلوارزمية املستخدمة حلساب اجلهارة "BS.1770" 

loudnessRecType  يبني نعتRecType ليمية املوصى هبا يـ تَّبع أي من املمارسات اإلق
 تصحيح جهارة اإلشارة السمعية يف

"R128" 

loudnessCorrectionType  منط التصحيح املستخدم لبيان ماهية تصحيح اإلشارة السمعية، ومثال ذلك
 إذا كان قائماً على امللف أو يف الوقت الفعلي. ما

 "قائم على امللف"

تصحيح. فة، تتعلق خبوارزمية اجلهارة، وما ي تبَّع من املمارسات اإلقليمية املوصى هبا، وماهية منط الميكن قياس اإلشارة السمعية بوسائل خمتل
، أو دوارزمية اجلهارة، ولكن ميكن أن تظهر loudnessMethodمن أسلوب اجلهارة،  BS.1770وعادة ما ي ستخدم ما جاء يف التوصية 
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، املمارسات اإلقليمية املوصى هبا اليت ات بعت كسلسلة أحرف وأرقام، RecTypeية، أساليب أحدث يف املستقبل. ويبني نعت منط التوص
،  CorrectionType. ويوصِّف منط التصحيح، "FreeTV OP59"أو  "ARIB TR B32"أو  "ATSC A/85"أو  "EBU R128"مثل 

 الفعلي. الوقت يف كيف ارتبطت اإلشارة السمعية: يف عملية قائمة على امللف دارج شبكة اإلنرتنت أم
 مثال الوحدات الوصف العنصر

integratedLoudness قيمة اجلهارة املتكاملة LKFS/LUFS −23,0 

loudnessRange  اجلهارةمدى LU 10,0 

maxTruePeak الذروة احلقيقية القصوى dBTP −2,3 

maxMomentary اجلهارة اآلنية القصوى LKFS/LUFS −19,0 

maxShortTerm قصوى على املدى القصرياجلهارة ال LKFS/LUFS −21,2 

dialogueLoudness جهارة متوسط احلوار LKFS/LUFS −24,0 

. وإذ تتطابق LUFS لوحدات اجلهارة، فيما يستخدم احتاد اإلذاعات األوروبية معيار LKFSمعيار  ITU-R BS.1770 تستخدم التوصية – مالحظة
 وذج التعبري عن الوحدات يف البيانات الشرحية.الوحدات يف كال املعيارين، ال يتطلب النم

 عينة شفرة 5.7.5
<audioContent audioContentID="ACO_1001" audioContentName="Music"> 

  <audioObjectIDRef>AO_1001</audioObjectIDRef> 

  <loudnessMetadata> 

    <integratedLoudness>-23.0</integratedLoudness> 

    <maxTruePeak>-2.3</maxTruePeak> 

  </loudnessMetadata> 

</audioContent> 

 (audioProgramme)البرنامج السمعي  8.5

، اليت audioContent، إىل جمموعة من واحد أو أكثر من احملتويات السمعية، audioProgrammeحييل عنصر الربنامج السمعي، 
مع بينها إلنشاء الربنامج السمعي الكامل وه و حيتوي على بدء وانتهاء الشفرات الزمنية للربنامج اللذين ميكن استخدامهما جي 

 ربنامج.ال للمواءمة مع الشفرات الزمنية الفيديوية. وت درَج أيضاً البيانات الشرحية للجهارة للسماح بتسجيل جهارة
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 13الشكل 
 (audioProgramme)البرنامج السمعي 

BS.207613-

audioProgramme
type adm: audioProgrammeType

	*	audioProgrammeID
	type ID

0:

Attributes

integratedLoudn...
type float

		azimuth

	type float

audioProgrammeT...

audioProgrammeReferenceScre...

audioContentI...
type IDREF

		audioProgrammeName

	type string

		audioProgrammeLanguage
	type language

		strart

	type adm:timecodeType

		end

	type adm:timecodeType

		typeLabel
	type sting

		typeDefinition
	type string

		typeLink
	type anyURI

		typeLanguage

	type language

		formatLabel

	type string

		formatDefinition
	type string

		formatLink
	type anyURI

		maxDuckingDepth

	type float

		formatLanguage

	type language

loudnessMetadataT...

loudnessMetadata
type adm:loudnessMetadataType

audioProgrammeReferenceScreen
type adm:audioProgrammeReferenceScreenType

loudnessRa...
type float

maxTruePe...
type float

maxMoment...
type float

maxShortTe...
type float

dialogLoudn...
type float

		elevation
	type float

		distance
	type float

		x
	type float

		y

	type float

		z
	type float

aspectRa...

type float

Attributes

screenCentrePosition
type adm:screenCentrePositionType

Attributes

		azimuth
	type float

		x
	type float

screenWidth
type adm:screenWidthType

Attributes

 
 النعوت 1.8.5

 مثال الوصف النعت

audioProgrammeID معرف الربنامج APR_1001 

audioProgrammeName اسم الربنامج  

audioProgrammeLanguage الفرنسية لغة احلوار 

Start )00:00:10.00000 بدء الشفرة الزمنية للربنامج )بدء 

End )00:10:00.00000 الشفرة الزمنية للربنامج انتهاء )انتهاء 

typeGroup )ال ي ستخدم حالياً( )الوسم، التعريف، الوصلة، اللغة(  

formatGroup )ال ي ستخدم حالياً( )الوسم، التعريف، الوصلة، اللغة(  

maxDuckingDepth  يبني القدر األقصى من التعرف التلقائي على كل كائن
 dB 62-و 0مسعي بالتشبيه عليه. ويرتاوح املدى بني 
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 العناصر الفرعية 2.8.5

 مثال الوصف العنصر

audioContentIDRef احملتوى إحالة إىل ACO_1001 

loudnessMetadata 5.8.3 انظر الفقرة  

audioProgrammeReferenceScreen  ،توصيف مرجع/إنتاج/مقاس شاشة مراقبة الربنامج السمعي
audioProgramme الشاشة . وإذا مل يعط مقاس4.8.5، انظر الفقرة 

 (.9.9 املرجعي، يعرَّف مقاس شاشة مبدئي ضمناً )انظر الفقرة

 

 (audioProgrammeReferenceScreen)شاشة البرنامج السمعي المرجعية  3.8.5

ما استخدمه منشئ احملتوى من  ،audioProgrammeReferenceScreenيصف عنصر شاشة الربنامج السمعي املرجعية، 
 .audioObjectدالل إنتاج حمتوى هذا الكائن السمعي، مرجع/إنتاج/شاشة مراقبة 

 مثال الوصف النعت

aspectRatio ))1,6 ،1,78 النسبة الباعية للشاشة )عالقة طردية بني عرضها وارتفاعها )فيما يتعلق بأبعاد الصورة 

 
 مثال الوحدات الوصف نعت اإلحداثية العنصر

sc
re

en
C

en
tr

eP
o

si
ti

o
n

 

 30,0+ درجات مركز الشاشة زاوية السمت من السمت

 15,0− درجات زاوية االرتفاع من مركز الشاشة االرتفاع

 املسافة
 .املسافة إىل مركز الشاشة

 1,0القيمة املبدئية هي 
 1,0 1,0 إىل 0,0

X  إحداثية مركز الشاشة على حمورX 
 وحدات مقيَّسة

(abs(X) ≤ 1) 
−0,3 

Y  إحداثية مركز الشاشة على حمورY 
 دات مقيَّسةوح

(abs(Y) ≤ 1) 
−0,2 

Z  إحداثية مركز الشاشة على حمورZ 
 وحدات مقيَّسة

(abs(Z) ≤ 1) 
1,0 

screenWidth 

 السمت
 عرض الشاشة يف اإلحداثيات القطبية

 )زاوية فتحة السمت ثيتا(
 درجات

(0 < theta ≤180) 
+58,0 

X 
 عرض الشاشة يف اإلحداثيات الديكارتية

 (Xحمور  )عرض الشاشة على
0 < X <= 2 0,8 

 نعوت الجهارة وعناصرها الفرعية 4.8.5

 مثال الوصف النعت

loudnessMethod  .األسلوب أو اخلوارزمية املستخدمة حلساب اجلهارة "BS.1770" 

loudnessRecType  يبني نعتRecType  أي من املمارسات اإلقليمية املوصى هبا يـ تَّبع
 سمعيةتصحيح جهارة اإلشارة ال يف

"R128" 

loudnessCorrectionType  منط التصحيح املستخدم لبيان ماهية تصحيح اإلشارة السمعية، ومثال ذلك
 ما إذا كان قائماً على امللف أو يف الوقت الفعلي.

 "قائم على امللف"
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ات اإلقليمية املوصى هبا، من املمارس ميكن تصحيح أو تقييس اإلشارة السمعية بوسائل خمتلفة، تتعلق خبوارزمية اجلهارة، وما ي تبَّع
من أسلوب اجلهارة،  "ITU-R BS.1770 [6] "BS.1770وماهية منط التصحيح. وعادة ما ي ستخدم ما جاء يف التوصية 

loudnessMethod ،أو دوارزمية اجلهارة، ولكن ميكن أن تظهر أساليب أحدث يف املستقبل. ويبني نعت منط التوصية ،RecType ،
 "ARIB TR B32" أو "ATSC A/85" أو "EBU R128"ات اإلقليمية املوصى هبا اليت ات بعت كسلسلة أحرف وأرقام، مثل املمارس

عملية قائمة على امللف  ، كيف ارتبطت اإلشارة السمعية: يفCorrectionType. ويوصِّف منط التصحيح، "FreeTV OP59"أو 
 الفعلي. دارج شبكة اإلنرتنت أم يف الوقت

 مثال الوحدات الوصف العنصر

integratedLoudness قيمة اجلهارة املتكاملة LKFS/LUFS −23,0 

loudnessRange  اجلهارةمدى LU 10,0 

maxTruePeak الذروة احلقيقية القصوى dBTP −2,3 

maxMomentary اجلهارة اآلنية القصوى LKFS/LUFS −19,0 

maxShortTerm اجلهارة القصوى على املدى القصري LKFS/LUFS −21,2 

dialogueLoudness جهارة متوسط احلوار LKFS/LUFS −24,0 

. وإذ تتطابق LUFSلوحدات اجلهارة، فيما يستخدم احتاد اإلذاعات األوروبية معيار  LKFSمعيار  ITU-R BS.1770 تستخدم التوصية – مالحظة
 ات يف البيانات الشرحية.الوحدات يف كال املعيارين، ال يتطلب النموذج التعبري عن الوحد

 عينة شفرة 5.8.5
<audioProgramme audioProgrammeID="APR_1001" audioProgrammeName="Documentary"> 

  <audioContentIDRef>ACO_1001</audioContentIDRef> 

  <audioContentIDRef>ACO_1002</audioContentIDRef> 

</audioProgramme> 

 (audioTrackUID)مسار سمعي المعرف الفريد ل 9.5

بتعريف مساراً أو أصاًل من األصول ضمن ملف أو تسجيل ملشهد مسعي.  ،audioTrackUIDينفرد املعرف الفريد ملسار مسعي، 
وحيتوي هذا العنصر على معلومات عن عمق بتات املسار ومعدل عيناته. وحيتوي أيضاً على العناصر الفرعية اليت تسمح باستخدام 

، MXF . وعند استخدام النموذج مع ملفاتchna> chunk>عن طريق أداء وظيفة  BWFج يف التطبيقات املغايرة لنسق النموذ 
)الذي حيتوي على عناصر فرعية لإلحالة إىل املقومات اجلوهرية لإلشارة السمعية  audioMXFLookUpي ستخدم العنصر الفرعي 

 امللف(. يف

 14الشكل 
 (audioTrackUID) المعرف الفريد لمسار سمعي

BS.207614-

audioTrackUID

type adm:audioTrackUIDType

audioTrackUIDT...

	 UID

type ID

Attributes

packageUIDRef

type adm:PackageIDType

trackIDRef

type NCName

channelID...

type NCName

	 sampleRate

type int

	 bitDepth

type int

audioMXFLookUp

type adm:audioMXFLookUpType

audioTrackFormatID

type IDREF

audioPackFormatID

type IDREF
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 النعوت 1.9.5

 مثال الوصف النعت

UID  قيمة املعرف الفريد(UID) الفعلية ATU_00000001 

sampleRate  معدل عينات املسار بوحدةHz 48000 

bitDepth 24 عمق بتات املسار بالبتات 

 العناصر الفرعية 2.9.5

 مثال الوصف العنصر

audioMXFLookUp 3.9.5 انظر الفقرة  

audioTrackFormatIDRef  إحالة إىل وصف نسقaudioTrackFormat AT_00010001_01 

audioPackFormatIDRef إحالة إىل وصف نسق audioPackFormat AP_00010002 

 (MXF)وري المتآلف العناصر الفرعية للمرشاح البل   3.9.5
إلشارة منوذج تعريف ا معاين خمتلفة إىل مصطلحي "املسار" و"القناة" حسب استخدامهما يف (MXF)ف وري املتآليسند املرشاح البل  

الفيديوية،  وري املتآلف هو وسيلة ختزين حتتوي على اإلشارة السمعية أون "املسار" يف املرشاح البل  إ. حيث (ADM)السمعية 
 "."قنوات إلشارة السمعية ميكن تقسيم هذا "املسار" إىل ويف

 مثال النمط الوصف العنصر

packageUIDRef  إحالة إىل حزمةMXF  سلسلةUMID urn:smpte:umid: 
060a2b34.01010105.01010f20.13000000 
540bca53.41434f05.8ce5f4e3.5b72c985 

trackIDRef  إحالة إىل مسار يفMXF دادلي MXFTRACK_3 

channelIDRef دادلي إحالة إىل مسار قناة MXFCHAN_1 

 فرةشعينة  4.9.5
<audioTrackUID UID="ATU_00000001" sampleRate="48000" bitDepth="24"/> 

 (audioFormatExtended)النسق السمعي الموسع  10.5

، هو العنصر الرئيسي الذي حيتوي على مجيع عناصر منوذج تعريف اإلشارة audioFormatExtendedالنسق السمعي املوسع، 
 .(ADM) السمعية

 العناصر الفرعية 1.10.5

 الوصف العنصر

audioProgramme  ،وصف الربنامج السمعيaudioProgramme.كله ، 

audioContent .وصف حمتوى بعض اإلشارة السمعية ضمن الربنامج 

audioObject .االرتباط بني املسارات السمعية الفعلية ونسقها 

audioPackFormat تصل معاً.وصف لكدسة القنوات اليت ت 

audioChannelFormat .وصف قناة مسعية 

audioStreamFormat .وصف تدفق مسعي 

audioTrackFormat .وصف مسار مسعي 

audioTrackUID .املعرف الفريد ملسار مسعي فعلي 
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 (ID)استخدام المعرفات  6

دمي تعريف فريد باإلحالة إىل بعضها البعض، وتق لنعوت املعرف يف كل عنصر من العناصر ثالثة أهداف رئيسية هي: السماح للعناصر
 التايل: لكل عنصر من عناصر حمددة، وتقدمي متثيل عددي منطقي حملتويات العنصر. وتتبع معرفات كل عنصر من العناصر النسق

 (ID)نسق المعرف  العنصر

audioPackFormat AP_yyyyxxxx 

audioChannelFormat AC_yyyyxxxx 

audioBlockFormat AB_yyyyxxxx_zzzzzzzz 

audioStreamFormat AS_yyyyxxxx 

audioTrackFormat AT_yyyyxxxx_zz 

audioProgramme APR_wwww 

audioContent ACO_wwww 

audioObject AO_wwww 

وتوجد حالياً . typeLabel، النمطهو عدد ست عشري من أربع دانات رقمية ميثل منط العنصر باستخدام قيم وسم  yyyyواجلزء 
 قيم معرَّفة لوسم النمط: 5

typeDefinition typeLabel الوصف 

DirectSpeakers 0001 القائمة على القناة، حيث تغذي كل قناة اجملهار مباشرة لإلشارة السمعية 

Matrix ()0002 مصفوفة 
يل القناة ن قبالقائمة على القناة، حيث ت نشأ مصفوفة تضم كل القنوات معاً، م لإلشارة السمعية

 الوسطى، اليسرى/اليمىن

Objects ()0003 كائنات 
القائمة على الكائن، حيث متثل القنوات كائنات )أو أجزاء من كائنات( اإلشارة  لإلشارة السمعية

 السمعية، حبيث تشمل املعلومات املوضعية

HOA 0004 
وصوتيات  (Ambisonics)القائمة على املشهد حيث تستخدم صوتيات حميطة  لإلشارة السمعية

 (HOA)حميطة من الرتبة العليا 

Binaural 
 مساع بكلتا األذنني()

 موجهة إىل كلتا األذنني، حيث االستعراض عرب مساعات رأسية إلشارة مسعية 0005

جز القيم الواقعة يف xxxxواجلزء   0FFF-0001املدى  هو عدد ست عشري من أربع دانات رقمية حيدد الوصف ضمن منط معني. وحت 
فت حجز لتعاريف حسب الطلب،  FFFF-1000املدى  )سترييو(". أما القيم الواقعة يف Stereoأو " "FrontLeft"للتعريف املعياري مثل 

 خمصصة. وست ستخدم بوجه داص يف اإلشارة السمعية القائمة على الكائن حيث يكون لكل الكائنات تعاريف
القناَة فيما يتعلق بوسم القناة وتشكيلة القناة. وينبغي استخدام  0FFF-0001املدى  يف audioChannelFormatIDوتوصِّف قيم 

 .2.22و 5.1التالية للحصول على تشكيالت اجملهار النمطية مثل سترييو و audioChannelFormatIDمعرفات 

 مثال على وسوم القناة
 اسم القناة معرف القناة النعت

audioChannelFormatID AC_00010001 FrontLeft 

audioChannelFormatID AC_00010002 FrontRight 

audioChannelFormatID AC_00010003 FrontCentre 

audioChannelFormatID AC_00010004 LFE-1 

audioChannelFormatID AC_00010005 LeftSurround 

audioChannelFormatID AC_00010006 RightSurround 
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 اسم القناة معرف القناة النعت
audioChannelFormatID AC_00010101 FrontLeftCentre 

audioChannelFormatID AC_00010102 FrontRightCentre 

audioChannelFormatID AC_00010103 BackLeft 

audioChannelFormatID AC_00010104 BackRight 

audioChannelFormatID AC_00010105 BackCentre 

audioChannelFormatID AC_00010106 LeftSurroundDirect 

audioChannelFormatID AC_00010107 RightSurroundDirect 

audioChannelFormatID AC_00010108 SideLeft 

audioChannelFormatID AC_00010109 SideRight 

audioChannelFormatID AC_0001010A FrontLeftWide 

audioChannelFormatID AC_0001010B FrontRightWide 

audioChannelFormatID AC_0001010C TopFrontLeft 

audioChannelFormatID AC_0001010D TopFrontRight 

audioChannelFormatID AC_0001010E TopFrontCentre 

audioChannelFormatID AC_0001010F TopBackLeft 

audioChannelFormatID AC_00010110 TopBackRight 

audioChannelFormatID AC_00010111 TopBackCentre 

audioChannelFormatID AC_00010112 TopSideLeft 

audioChannelFormatID AC_00010113 TopSideRight 

audioChannelFormatID AC_00010114 TopCentre 

audioChannelFormatID AC_00010115 LFE-2 

audioChannelFormatID AC_00010116 BottomFrontLeft 

audioChannelFormatID AC_00010117 BottomFrontRight 

audioChannelFormatID AC_00010118 BottomFrontCentre 

audioChannelFormatID AC_00010119 TopLeftSurround 

audioChannelFormatID AC_0001011A TopRightSurround 

audioChannelFormatID AC_0001011B LeftScreenEdge 

audioChannelFormatID AC_0001011C RightScreenEdge 

 تطبَّق: تشكيلة القناة. وينبغي استخدام القيم املعيارية التالية يف تشكيالت قناة منطية حيثما audioPackFormatIDويوصِّف معرف 

 أمثلة على تشكيالت القناة
 اسم الكدسة معرف الكدسة النعت

audioPackFormatID AP_00010001 Mono دية()أحا 

audioPackFormatID AP_00010002 Stereo (سترييو) 

audioPackFormatID AP_00010003 5,1 

audioPackFormatID AP_00010004 7,1Top  0/0/0,1+3/0/2+2/0/0أو 

audioPackFormatID AP_00010005 9,1Top  0/0/0,1+3/0/2+2/0/2أو 

audioPackFormatID AP_00010007 10,2  0/0/0,2+3/2/2+2/0/1أو 
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audioPackFormatID AP_00010008 13,1  0/0/0,1+5/2/2+2/0/2أو 

audioPackFormatID AP_00010009 22,2  2/0/0,2+3/2/2+3/3/3أو 

دانات رقمية يعمل كمؤشر/عداد للفدر دادل  8عدداً ست عشري من  zzzzzzzz، يكون اجلزء audioBlockFormatويف نسق 
 الرئيسي. ،audioChannelFormatقيم معرف نسق القناة السمعية،  yyyyxxxxبق قيم القناة. وينبغي أن تطا

عددًا ست عشري من دانتني رقميتني يعمل كمؤشر/عداد للمسارات ضمن  zzيكون اجلزء  audioTrackFormatويف نسق 
 املرجعي. audioStreamFormatقيم معرف  yyyyxxxxالتدفق. وينبغي أن تطابق قيم 

منط ولذلك  audioObject، والكائن السمعي، audioContent، واحملتوى السمعي، audioProgrammeنامج السمعي، وليس للرب 
املدى الست عشري  يف wwww. ونظراً النعدام النية لوضع تعاريف معيارية هلذه العناصر يف البداية، ستقع قيم yyyyفليس هلا قيم 
1000-FFFF ولكن قد يستفاد مستقباًل من وضع املدى املعياري للقيم ألهنا ستكون دائمًا قيمًا خمصصة .(0-0000FFF)  ًجانبا

 املثال. على سبيل EBU R 123يف الوقت الراهن؛ إذ ميكن أن تستخدمها تشكيالت 

 chna> (Chunk)>الكتلة  7

يلي  . وفيماBW64 ه مع ملفصمم ليكون منوذجاً عاماً، من املهم توضيح عالقت (ADM)لئن كان منوذج تعريف اإلشارة السمعية 
. <chna> جديدة تدعى RIFF عرب كتلة إىل البيانات الشرحية لنموذج تعريف اإلشارة السمعية BW64وصف لكيفية نفاذ ملف 

 اجلديدة. وترد هنا حملة عامة عن هذه الكتلة
كدسة مسعية،   ونسق audioTrackFormatباستخدام عناصر نسق  BW64ويرتبط منوذج تعريف اإلشارة السمعية مبلف 

audioPackFormat ،والكائن السمعي ،audioObject  عرب املعرف(audioTrackUIDوسيحتوي ملف .) BW64   كتلة جديدة
حتيل إىل  إما امللف. وهذه املعرفات (، واليت ستحتوي على جمموعة معرفات لكل مسار يف"ختصيص قناة")خمتصر  <chna>تدعى 

 ر.عنص عناصر، أو حيال إليها من
 وحيوي كل مسار يف كتلة املعرفات التالية:

• audioTrackFormatID -  معرف وصف عنصر معني يف نسقaudioTrackFormat ومبا أن نسق .
audioTrackFormat  ،حييل أيضًا إىل نسق التدفق السمعيaudioStreamFormat ،وكذلك إىل نسق كدسة مسعية ،
audioPackFormat  ،أو نسق قناة مسعيةaudioChannelFormatمعني. ، فيكفي هذا املعرف لوصف نسق ملسار 

• audioPackFormatID - كدسة مسعية،   معرف وصف نسقaudioPackFormat  معني. ومبا أن معظم أنساق القناة
(، "5.1"كدسة  يف "FrontLeft"كدسة مسعية )مثل   ، حتتاج ألن ختَصص بنسقaudioChannelFormatالسمعية، 

 هبذا املعرف. chna> chunk>يف الكتلة فيجب حتديده 
• audioTrackUID -  ،هو املعرف الفريد الذي حيدد هوية مسار. ويتطلب الكائن السمعيaudioObject،  لواصف

احملتوى معرفة املسارات اجلاري وصفها يف امللف، لذلك فهو حيتوي على قائمة مراجع املعرف الفريد ملسار مسعي، 
audioTrackUID امللف. تقابل املسارات السمعية يف، اليت 

واحد، من أجل السماح بوجود أنساق خمتلفة ضمن  audioTrackFormatIDولتمكني املسارات من احتواء أكثر من معرِّف 
 التوزيع: أوقات خمتلفة، ميكن توزيع معرفات متعددة لرقم املسار. ويرد أدناه مثال على مثل املسار يف

 audioTrackUID audioTrackFormatID audioPackFormatID رقم المسار

1 00000001 00010001_01 00010001 

2 00000002 00031001_01 00031001 

2 00000003 00031002_01 00031002 
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املخصصة له  audioPackFormatوأنساق  audioTrackFormatألن أنساق  ،audioTrackUIDوهنا، للمسار رقم اثنني معرِّفا 
، اليت تغطي audioObjectأوقات خمتلفة يف امللف. ويتعني العثور على أوقات التوزيع لتفقد عناصر الكائن السمعي، ت ستخدم يف 

النغمة االفتتاحية اليت تستمر طيلة الدقيقة األوىل من  2و 1تلك. ومثال ذلك برنامج حيوي فيه املساران  audioTrackUID معرِّفات
أن  وقت الحق. ومبا الدقيقة األوىل، لذلك ختزَّن فيهما بعض الكائنات السمعية من منت الربنامج يفامللف. ويشغر هذان املساران بعد 

 خمتلفة. audioTrackUIDالنغمة االفتتاحية والكائنات السمعية لديها أنساق وحمتويات خمتلفة متاماً فهي تتطلب معرِّفات 

 نظام اإلحداثيات 8

، توصيف حماور خمتلفة يف نعت اإلحداثيات لكل من "اجملاهري املباشرة"، audioBlockFormatتتيح عناصر املوضع يف نسق 
"DirectSpeakers"  ،و"كائنات" تعريف النمطtypeDefinition. املستخدم فهو النظام القطيب  أما نظام اإلحداثيات األساسي

ية إىل هذه ينبغي أن يستند كل من احملاور القطب الذي يستخدم السمت واالرتفاع واملسافة. ولضمان االتساق عند حتديد املواضع،
 التوجيهية: املبادئ

حيث تتحقق الفعالية القصوى )رغم أن الفعالية القصوى ال تتحقق يف بعض األنظمة مع  ،يقع المنشأ في المركز •
 املكان(.  موضع معني، لذلك ينبغي افرتاض مركز

باالجتاه األمامي مباشرة، وزوايا إجيابية باجتاه اليسار )أو عكس  درجة 0زاوية يف املستوي األفقي قدرها  - السمت •
 فوق. عقارب الساعة( عندما ينظر اليها من

 صعوداً. درجة أفقياً باالجتاه األمامي، وزوايا إجيابية 0زاوية يف املستوي العمودي قدرها  - االرتفاع •
 للكرة. طر املبدئيهو نصف الق 1,0مسافة مقيَّسة، حيث يفرتض كون  - المسافة •

كنعوت إحداثية. ويوصى باستخدام قيم مقيَّسة هنا، حيث تقع   Zو Yو Xوميكن أيضًا توصيف إحداثيات ديكارتية باستخدام 
 املكعب. على سطح املكعب، ويقع املنشأ يف مركز 1,0-و 1,0 قيمتا

 وينبغي أن يكون اجتاه كل حمور كما يلي:
• X – ون القيم املوجبة إىل اليمني.من اليسار إىل اليمني، مع ك 
• Y – .من األمام إىل اخللف، مع كون القيم املوجبة إىل األمام 

• Z – .من أعلى إىل أسفل، مع كون القيم املوجبة إىل األعلى 

وإن است خدمت املسافات املقيَّسة يف نظام اإلحداثيات، متكن مقايستها إىل مسافة مطلقة بضرهبا مبعلمة مسافة مطلقة، 
absoluteDistanceكدسة مسعية،   ، يف نسقaudioPackFormat. 

، يكون نظام اإلحداثيات قائماً أيضاً على اإلحداثيات الديكارتية، (HOA)ويف الصوتيات احمليطة والصوتيات احمليطة من الرتبة العليا 
 ولكن احملاور خمتلفة. ففي هذه احلالة، يكون اجتاه كل حمور كما يلي:

• X – م إىل اخللف، مع كون القيم املوجبة إىل األمام.من األما 
• Y – .من اليسار إىل اليمني، مع كون القيم املوجبة إىل اليسار 
• Z – .من أعلى إىل أسفل، مع كون القيم املوجبة إىل األعلى 

. ولكن ‘Z_HOA’و ‘Y_HOA’و ‘X_HOA’ولتجنب اخللط بني هذا النظام وبني النظام الديكاريت اآلدر، يوصى بتسمية احملاور 
معلومات عن اإلحداثيات، والغرض من هذه املعلومات  (HOA)يستبعد أن تتضمن تعاريف مكون صوتيات حميطة من الرتبة العليا 
 يف املقام األول هو ضمان التجسيد الصويت على الوجه الصحيح.
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 أوصاف المعلمة القائمة على الكائن 9

1.9 gain )كسب( 

دطيًا وتتحكم يف مستوى اإلشارات اإلشارة السمعية يف الكائن. ويف التجسيد الصويت، سي ضرب  كسباً   الكسبمتثل معلمة 
 السمعية. ، لذلك ال يعدَّل مستوى اإلشارة1,0مستوى اإلشارة بقيمة الكسب. وإن مل ت ضبط معلمة الكسب، ت فرتض هلا قيمة 

2.9 diffuse )منتثر( 

 وهي تصف انتثار اإلشارة السمعية. 1,0و 0,0بني  ،diffuseترتاوح قيمة منتثر، 

3.9 channelLock )اإلمساك بالقناة( 

هار موضع جم سريسل اجملسد الصويت اإلشارة السمعية إىل أقرب قناة أو 1، بقيمة channelLockاإلمساك بالقناة، إذا ض بط علم 
وىل األولوية إىل املوقع الدقيق للكائن حرجاً، بل ت يكون )من حيث املوضع ثالثي األبعاد(. ويتمثل التطبيق النمطي لذلك عندما ال

 احلاجة إىل استنساخ تلك اإلشارة دون معاجلة.
أكثر  ، حول موضع الكائن. ويف حال وجود جمهار واحد أوr ≤ 2 ≥ 0االدتياري نصف قطر الكرة،  maxDistanceوحيدد نعت 

ن الكائن وإن مل يعرَّف نعت، ت فرتض قيمة الالهناية مبدئياً، مبعىن أالكرة احملددة أو على سطحها، ميسك الكائن بأقرب جمهار.  يف
 غري مشروط(. channelLockميسك بأقرب جمهار إليه )

 (interpolationLength)وطول االستكمال الداخلي  (jumpPosition)القفز عن الموضع  4.9
الصويت سيستكمل دادليًا كائنًا متحركًا بني املواضع فإن اجملسد  0، بقيمة jumpPositionالموضع، إذا ض بط علم القفز عن 

لديه لتحديد  interpolationLengthطول االستكمال الداخلي، فسيستخدم نعت  1دالل كامل مدة الفدرة. وإذا ض بط بقيمة 
 .0إذا ض بط بقيمة  االستكمال الداخليفرتة االستكمال الدادلي. وسي تجاهل طول 

باالستكمال الدادلي لكائن متحرك على مدى فرتة زمنية  interpolationLengthل الداخلي، طول االستكماوتسمح معلمة 
أقصر من موعد التحديث القادم. وهذا يسمح بالتحكم يف اخلبو املتقاطع للكائنات الذي قد يكون مرغوباً جراء معاجلة الكائنات. 

 كمال دادلي. وإذا مل ي درَج هذا النعت عند ضبط القفز عنوإذا ض بطت القيمة إىل الصفر سيقفز الكائن عن املوضع دون است
 .0 ، سي ضبط طول االستكمال الدادلي بقيمة1، بقيمة jumpPositionاملوضع، 
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 (zoneExclusion)استبعاد منطقة  5.9

لصويت لكائن دينامياً بغية "إسكات" مناطق جمهارية ، إلعادة تشكيل اجملسد اzoneExclusionاستبعاد منطقة، ت ستخدم معلمة 
معينة دالل االستعراض الصويت. ويضمن ذلك عدم استخدام أي جمهار ينتمي إىل مناطق اإلسكات للتجسيد الصويت للكائن 

واحد عناصر وقت  املعين. وتشمل مناطق اإلسكات النمطية املستخدمة يف اإلنتاج اليوم، اجلوانب واخللف. وميكن أن ت ضبط يف
، إلسكات أكثر من منطقة واحدة. وتنطوي احلالة املبدئية على متكني مجيع املناطق، zoneExclusionفرعية ملناطق متعددة ضمن 

لواحد أو أكثر من املناطق املشار إليها، "ت سَكت" تلك املناطق دالل االستعراض الصويت.  zoneExclusionوعندما ي ضبط 
 املستطيالت. الفرعي لتحديد إحداثيات املنطقة يف وحدة متوازي العنصر منطقةوت ستخدم 

وتعرَّف املناطق مبنطقة العنصر الفرعي من دالل حتديد النقاط الركنية لوحدة متوازي املستطيالت يف الفضاء ثالثي األبعاد بواسطة: 
minX ،maxX ،minY ،maxY ،minZ ،maxZ. 

 .اخللفي اجلدار minX= −1,0 maxX=1,0 minY= −1,0 maxY= –1,0 minZ= −1,0 maxZ=1,0فعلى سبيل املثال: حتدد العالقة 

 (objectDivergence)انحراف الكائن  6.9

( مقدار انقسام الكائن تناظريًا إىل زوج من الكائنات االفرتاضية، 1,0 إىل 0,0)، objectDivergenceانحراف الكائن، تبني معلمة 
ائن األصلي. وينبغي أال ينشئ انتشار اإلشارة بني الكائنات االفرتاضية انزياح صورة عن موضع حبيث ينشأ كائن ومهي يف موضع الك

، azimuthRangeالكائن األصلي وينبغي أن حيفظ القدرة عرب الكائنات االفرتاضية والكائن األصلي. ويسمح نعت مدى السمت، 
درجة على يسار وميني  45جة من شأهنا أن تضع الكائنات االفرتاضية بزاوية در  45بتحديد زاوية الكائنات االفرتاضية. وبالتايل، فإن قيمة 

 objectDivergence انحراف الكائن،درجة. وينبغي أن تفسر قيم  45الكائن احملدد. وإن مل ي ستخدم هذا النعت، تكون الزاوية املبدئية 
 على النحو التايل:

 الوصف القيمة

 ي فقط.ال احنراف مع حضور الكائن األصل 0

احنراف باحلد األقصى حيث من شأن ذلك أن ميثل الكائنات االفرتاضية اجلاري إنشاؤها بدرجات  1
 ، على جانيب املوضع األصلي.azimuthRangeمدى السمت، 

 طول االستكمال الدادلي
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 (LR) نيمباشرًة، يوصَّف كائنا اليسار، اليم (C)للمجاهري ومتوضع الكائن يف املركز  (LCR)مثال: يف تشكيلة يسار، مركز، ميني 
 objectDivergenceاملسَندة إىل احنراف الكائن،  0 درجة. وتبني قيمة 30، قدره azimuthRangeاالفرتاضيان باستخدام مدى مست، 

فتشغِّل  1 قيمة مجيعها على قدم املساواة، وأما (LCR) فتشغِّل اجملاهري الثالثة 0,5 عدم احنرافه، فال يشغَّل إال جمهار املركز. أما قيمة
 املساواة. على قدم (R) واألمين (L) جملهارين األيسرا

 (screenRef)مرجعية الشاشة  7.9

 ال. أم ، لإلشارة إىل ما إذا كان الكائن على صلة بالشاشةscreenRefي ستخدم َعَلم مرجعية الشاشة، 
كائنات املتصلة بالشاشة مع األدذ ، للقيام مبعاجلة داصة جلميع الscreenRefوميكن جملسد صويت استخدام علم مرجعية الشاشة، 

 اإلنتاج. بعني االعتبار مقاس شاشة االستنساخ احمللية مقارنة مع مقاس شاشة
، لتمكني معاجلة داصة، فينبغي أن يستخدم املرجع/املراقبة/مقاس screenRefوإذا استخدم جمسد صويت علم مرجعية الشاشة، 

 املرجعية. ، اجملسد صوتياً حالياً مبثابة الشاشةaudioProgrammeشاشة اإلنتاج للربنامج السمعي، 
الربنامج السمعي،  يف ،audioProgrammeReferenceScreenوإذا ض بط الَعَلم دون إدراج عنصر شاشة الربنامج السمعي املرجعية، 

audioProgramme أساس ، املقابل اجملسد صوتيًا حالياً، تعرَّف مرجعية شاشة اإلنتاج/املراقبة ضمنيًا على
املعنونة: مبادئ توجيهية بشأن القياسات الواجب استعماهلا عند تكييف برامج التلفزيون للتطبيقات  ITU-R BT.1845-1 التوصية

 .[8] اإلذاعية عند مستويات خمتلفة من حيث نوعية الصورة ومقاسات عرضها والنسب الباعية
على استبانة شاشة اإلنتاج ومسافة  املشاهدة املثلى. وبناءً  ومسافة UHDTV-1 (3 840×2 160)وت فرتض شاشة إنتاج/مراقبة 

، أن زاوية UHDTV-1املشاهدة املثلى، ميكن استخالص زاوية املشاهدة األفقية املثلى. وتبني النتائج، يف حالة شاشة عرض 
 املراقبة على النحو التايل:درجة. وتعرَّف شاشة اإلنتاج/ 58املشاهدة األفقية املثلى هي 

 29,0º الركن السفلي األيسر للشاشةمست 

 17,5º− ارتفاع الركن السفلي األيسر للشاشة

 1,6 النسبة الباعية

 58º عرض الشاشة

عن طريق نقل القيم أعاله أواًل إىل  1,0وميكن نقل هذه القيم الكروية إىل اإلحداثيات الديكارتية بافرتاض مسافة مرجعية قدرها 
درجة يقع أمام األذن اليمىن، وتعَّد القيم املوجبة عكس اجتاه عقارب الساعة؛ ويقع  0عياري" )مست صطالح السمت/االرتفاع "املإ

درجة فوق الرأس مباشرة، وتعَّد القيم املوجبة هبوطاً حنو اجلهة األمامية املقابلة( مث ت ستخدم الدوال املثلثية للحصول على  0ارتفاع 
 (:8 الفقرة القيم التالية )اجتاه حماور اإلحداثيات الديكارتية كما يف ويؤدي ذلك إىل اإلحداثيات الديكارتية.

 X 0,0إحداثية مركز الشاشة على حمور 

 Y 0,8341إحداثية مركز الشاشة على حمور 

 Z 0,0إحداثية مركز الشاشة على حمور 

 1,6 النسبة الباعية

 0,9428 عرض الشاشة

 (importance) أهمية 8.9
هو الرقم األكثر  10للمجسد الصويت جتاهل كائنات دون مستوى معني من األمهية، حيث  ،importance، ةتتيح معلمة أمهي

 أمهية. هو الرقم األقل 0أمهية، و
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 المراجع 10
 إطار ألنظمة اإلذاعة السمعية املقبلة – ITU-R BS.2266التقرير  [1]

يت جمسم متعدد القنوات متقدم لالستعمال مع صورة متطلبات األداء من أجل نظام صو  - ITU-R BS.1909التوصية  [2]
 مصاحبة أو بدونه

 متقدمة من أجل إنتاج الربامجاألنظمة الصوتية ال - ITU-R BS.2051التوصية  [3]
[4] EBU Tech 3285 - Specification of the Broadcast Wave Format (BWF)  

[5] EBU Tech 3293 - EBU Core Metadata Set (Version 5.1, April 2014) 

 السمعي دوارزميات لقياس جهارة الربامج السمعية والذروة احلقيقية للمستوى - ITU-R BS.1770التوصية  [6]
[7] EBU R 123 - EBU Audio Track Allocation for File Exchange امللحق(. )حيال إىل هذا املرجع يف املرفق هبذا 

دئ توجيهية بشأن القياسات الواجب استعماهلا عند تكييف برامج التلفزيون مبا - ITU-R BT.1845-1التوصية  [8]
 (2010/03) للتطبيقات اإلذاعية عند مستويات خمتلفة من حيث نوعية الصورة ومقاسات عرضها والنسب الباعية
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 1مرفق بالملحق 

 
 (ADM)أمثلة على استخدام نموذج تعريف اإلشارة السمعية 

من األمثلة عن البيانات الشرحية اليت تستخدم منوذج تعريف اإلشارة السمعية. وهي إذ ت عرض للمساعدة  حيوي هذا القسم جمموعة
 يف توضيح كيفية استخدام منوذج تعريف اإلشارة السمعية، ينبغي أال تعترب مراجع لتعاريف اإلشارة السمعية.

1.A مثال قائم على القناة 

نة. ، حيث ميثل كل من املسارات دادل ملف قناة مسعية ساكعلى القناة رة السمعية هو ذلك القائمال يزال االستخدام األكثر شيوعاً لإلشا
شفري تويوضح هذا املثال كيفية تعريف مسارين وتدفقني وقناتني، وكدسة للسترييو. وترد تعاريف املسار والتدفق لإلشارة السمعية املشكَّلة بال

مسارات. ويستخدم هذا  4ا سترييو، ولكنهما حيتويان على حمتويات خمتلفة لذلك ت ستخدم . ويرد تعريف كائنني، كالمه(PCM)النبضي 
 منفصلة. املثال برناجماً يدعى "وثائقي،" وحيتوي على "املوسيقى" و"الكالم"، ويعرَّف كل منهما ككائنات سترييو

املمارسة  عة مرجعية معيارية من التعاريف. ويفومتثل العناصر ذات الصلة بالنسق يف هذا املثال جمموعة فرعية صغرية من جممو 
 <chna>. فكل ما يلزم هو كتلة BWFهذه جزءاً من ملف مرجعي معياري ولن يلزم تضمينها يف ملف  XMLالعملية، تشكل شفرة 

إضافية مطلوبة للكائن السمعي،  XMLوأي شفرات  audioPackFormatوأنساق  audioTrackFormatمع إحاالت إىل أنساق 
audioObject  ،واحملتوى السمعيaudioContent  ،والربنامج السمعيaudioProgramme. 

1.1.A ملخص العناصر 

 فيما يلي العناصر الواردة يف جزء النسق من الوصف:

 الوصف االسم ID العنصر

audioTrackFormat AT_00010001_01 PCM_FrontLeft يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioTrackFormat AT_00010002_01 PCM_FrontRight يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010001 PCM_FrontLeft يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010002 PCM_FrontRight يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat 
 audioBlockFormatو

AC_00010001 
AB_00010001_00000001 

FrontLeft  يصف قناة على أهنا أمامية يسرى مشفوعًة
 مبوضع ومرجعية جمهار

audioChannelFormat 
 audioBlockFormatو

AC_00010002 
AB_00010002_00000001 

FrontRight  يصف قناة على أهنا أمامية ميىن مشفوعًة
 مبوضع ومرجعية جمهار

audioPackFormat AP_00010002 Stereo (ترييوس) يعرِّف كدسة سترييو حتيل إىل قناتني 

 وفيما يلي العناصر الواردة يف جزء احملتوى من الوصف:

 الوصف االسم ID العنصر

audioObject AO_1001 Music (موسيقى) كائن "موسيقى"، نسق سترييو 

audioObject AO_1002 Speech (كالم) كائن "كالم"، نسق سترييو 

audioContent ACO_1001 Music (موسيقى) حمتوى املوسيقى 

audioContent ACO_1002 Speech (كالم) حمتوى الكالم 

audioProgramme APR_1001 Documentary (وثائقي) "برنامج "وثائقي" يتضمن "املوسيقى" وحمتوى "الكالم 
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2.1.A رسم بياني 
ليت تصف نسق ا. ويغطي النصف العلوي من الرسم البياين العناصر اي ظهر الرسم البياين كيفية ارتباط العناصر املعرَّفة فيما بينه

كيف تقام الصلة بني املسارات األربعة وتعاريف النسق. وترد عناصر   يف اجلزء املتوسط <chna>سترييو بقناتني. وتوضح الكتلة 
 (UID) على إحاالت املعرف الفريد، audioObjectتعريف احملتوى يف أسفل الرسم البياين، حيث حتتوي عناصر الكائن السمعي، 

 .<chna>للمسار إىل املعرفات الفريدة يف الكتلة 

 
3.1.A عينة شفرة 

 .XML الرئيسي ورأسية audioFormatExtendedهذه عنصر  XMLتودياً للوضوح، ال تتضمن عينة شفرة 
 املعياري: عيويغطي املقتطف األول من الشفرة عناصر النسق اليت ميكن أن ترد ضمن امللف املرج

 

<!-- ############ --> 

<!-- PACKS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00010002" audioPackFormatName="Stereo" 
typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

 <audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef> 

 <audioChannelFormatIDRef>AC_00010002</audioChannelFormatIDRef> 

</audioPackFormat> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- CHANNELS --> 

<!-- ############ --> 

  

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010001" 
audioChannelFormatName="FrontLeft" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

 <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010001_00000001"> 

  <speakerLabel>M+30</speakerLabel> 
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  <position coordinate="azimuth">30.0</position> 

  <position coordinate="elevation">0.0</position> 

   <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010002" 
audioChannelFormatName="FrontRight"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010002_00000001"> 

    <speakerLabel>M-30</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">-30.0</position> 

    <position coordinate="elevation">0.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- STREAMS --> 

<!-- ############ --> 

   

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010001" 
audioStreamFormatName="PCM_FrontLeft"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010001_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010002" 
audioStreamFormatName="PCM_FrontRight"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010002</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010002_01</audioTrackFormatIDRef>  

 

</audioStreamFormat> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- AUDIO TRACKS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010001_01" 
audioTrackFormatName="PCM_FrontLeft"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010001</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010002_01" 
audioTrackFormatName="PCM_FrontRight"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010002</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

 :BWFمن ملف  <axml>ويغطي املقتطف الثاين جزء احملتوى الذي من شأنه أن ي درَج يف كتلة 
 

<!-- ############ --> 

<!-- PROGRAMMES --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioProgramme audioProgrammeID="APR_1001" audioProgrammeName="Documentary"> 

  <audioContentIDRef>ACO_1001</audioContentIDRef> 

  <audioContentIDRef>ACO_1002</audioContentIDRef> 

</audioProgramme> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- CONTENTS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioContent audioContentID="ACO_1001" audioContentName="Music"> 

  <audioObjectIDRef>AO_1001</audioObjectIDRef> 
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  <loudnessMetadata> 

    <integratedLoudness>-28.0</integratedLoudness> 

  </loudnessMetadata> 

</audioContent> 

 

<audioContent audioContentID="ACO_1002" audioContentName="Speech"> 

  <audioObjectIDRef>AO_1002</audioObjectIDRef> 

  <loudnessMetadata> 

    <integratedLoudness>-23.0</integratedLoudness> 

  </loudnessMetadata> 

</audioContent> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- OBJECTS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioObject audioObjectID="AO_1001" audioObjectName="Music" start="00:00:00.00"> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010002</audioPackFormatIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000001</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000002</audioTrackUIDRef> 

</audioObject> 

 

<audioObject audioObjectID="AO_1002" audioObjectName="Speech" start="00:00:00.00"> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010002</audioPackFormatIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000003</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000004</audioTrackUIDRef> 

</audioObject> 

<!-- ############ --> 

<!—- AUDIO TRACK UIDs --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000001"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010001_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010002</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000002"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010002_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010002</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000003"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010001_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010002</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000004"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010002_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010002</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 
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2.A مثال قائم على الكائن 

لبيان كيف ميكن استخدام منوذج تعريف اإلشارة السمعية يف اإلشارة السمعية القائمة على الكائن، يرد فيما يلي مثال بسيط 
سق القناة السمعية، متعددة ضمن ن audioBlockFormatباستخدام كائن واحد. ويستخدم هذا املثال أنساق 

audioChannelFormat لوصف اخلصائص الدينامية لكائن يسمى "سيارة". وتستخدم أنساق ،audioBlockFormat  نعيت البدء
 الفضاء. واملدة لتأطري البيانات الشرحية اليت تعتمد على الزمن، فتتيح بالتايل حترك موضع الكائن يف

1.2.A ملخص العناصر 

 لواردة يف جزء النسق من الوصف:فيما يلي العناصر ا

 الوصف االسم ID العنصر

audioTrackFormat AT_00031001_01 PCM_Car1 يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00031001 PCM_Car1 يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00031001 

AB_00031001_00000001 

AB_00031001_00000002 

AB_00031001_00000003 

Car1 

فدر ببيانات  3يصف قناة كنمط كائن حيتوي على 
 كل منها. شرحية موضعية خمتلفة يف

audioPackFormat AP_00031001 Car )إىل قناة واحدة. يعرِّف كدسة حتيل )سيارة 

 وفيما يلي العناصر الواردة يف جزء احملتوى من الوصف:

 الوصف االسم ID العنصر

audioObject AO_1001 Car )نسق سترييوسيارة كائن )سيارة ، 

audioContent ACO_1001 Cars )حمتوى "سيارات" )سيارات 

audioProgramme APR_1001 
CarsSounds 

 )أصوات سيارات(
 املتضمن حملتوى "سيارات" "CarsSounds"برنامج 

2.2.A رسم بياني 
ائن قناة فية ارتباط العناصر املعرَّفة فيما بينها. ويغطي النصف العلوي من الرسم البياين العناصر اليت تصف كي ظهر الرسم البياين كي
كيف تقام الصلة بني مسار واحد وتعاريف النسق. وترد   يف اجلزء املتوسط <chna>فدر. وتوضح الكتلة  3واحدة حيتوي على 

، على إحاالت املعرف audioObjectحيث حيتوي عنصر الكائن السمعي، عناصر تعريف احملتوى يف أسفل الرسم البياين، 
 .<chna>للمسار إىل املعرف الفريد يف الكتلة  (UID) الفريد
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3.2.A عينة شفرة 

. ويغطي هذا املقتطف XML الرئيسي ورأسية audioFormatExtendedهذه عنصر  XMLتودياً للوضوح، ال تتضمن عينة شفرة 
 السواء: النسق واحملتوى علىمن الشفرة عناصر 

 

<!-- ############ --> 

<!-- PROGRAMMES --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioProgramme audioProgrammeID="APR_1001" audioProgrammeName="CarsSounds"> 

  <audioContentIDRef>ACO_1001</audioContentIDRef> 

</audioProgramme> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- CONTENTS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioContent audioContentID="ACO_1001" audioContentName="Cars"> 

  <audioObjectIDRef>AO_1001</audioObjectIDRef> 

  <loudnessMetadata> 

    <integratedLoudness>-23.0</integratedLoudness> 

  </loudnessMetadata> 

</audioContent> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- OBJECTS --> 

<!-- ############ --> 
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<audioObject audioObjectID="AO_1001" audioObjectName="Car" start="00:00:00.00000"> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00031001</audioPackFormatIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000001</audioTrackUIDRef> 

</audioObject> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- PACKS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00031001" audioPackFormatName="Car" 
typeLabel="0003"  typeDefinition="Objects"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00031001</audioChannelFormatIDRef> 

</audioPackFormat> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- CHANNELS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00031001" audioChannelFormatName="Car1" 
typeLabel="0003"  typeDefinition="Objects"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00031001_00000001" rtime="00:00:00.00000"    
duration="00:00:05.00000"> 

    <position coordinate="azimuth">-22.5</position> 

    <position coordinate="elevation">5.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00031001_00000002" rtime="00:00:05.00000"    
duration="00:00:10.00000"> 

    <position coordinate="azimuth">-24.5</position> 

    <position coordinate="elevation">6.0</position> 

    <position coordinate="distance">0.9</position> 

  </audioBlockFormat> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00031001_00000003" rtime="00:00:15.00000"    
duration="00:00:20.00000"> 

    <position coordinate="azimuth">-26.5</position> 

    <position coordinate="elevation">7.0</position> 

    <position coordinate="distance">0.8</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

 

<!-- ############ --> 

<!-- STREAMS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00031001" audioStreamFormatName="PCM_Car1"  
formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00031001</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00031001_01</audioTrackFormatIDRef>  

</audioStreamFormat> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- AUDIO TRACKS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00031001_01" audioTrackFormatName="PCM_Car1"  
formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00031001</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

3.A مثال قائم على المشهد 

ويقوم النمط الرئيسي اآلدر لإلشارة السمعية على املشهد حيث متثل القنوات السمعية مكونات صوتيات حميطة/صوتيات حميطة 
املعلمات املستخدمة  . ويشابه استخدامها كثرياً استخدام النهج القائم على القناة مع فارق رئيسي يتمثل يف(HOA) من الرتبة العليا

( وهي تشكيلة N3D . ويبني هذا املثال تشكيلة صوتيات حميطة من الرتبة األوىل )باستخدام أسلوبaudioBlockFormatنسق  يف
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 ملف مرجعي معياري كي مسارات. وعلى غرار النهج القائم على القناة، تعرَّف عناصر النسق يف 4قنوات تقابلها  4تستعمل 
 نفسه. BWFا يف ملف يستغىن يف املمارسة العملية عن إدراجه

1.3.A ملخص العناصر 

 فيما يلي العناصر الواردة يف جزء النسق من الوصف:

 الوصف االسم ID العنصر

audioTrackFormat AT_00040001_01 PCM_N3D_ACN_0 يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioTrackFormat AT_00040002_01 PCM_N3D_ACN_1 يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioTrackFormat AT_00040003_01 PCM_N3D_ACN_2 يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioTrackFormat AT_00040004_01 PCM_N3D_ACN_3 يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00040001 PCM_N3D_ACN_0 يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00040002 PCM_N3D_ACN_1 عرِّف التدفق بداللةي PCM 

audioStreamFormat AS_00040003 PCM_N3D_ACN_2 يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00040004 PCM_N3D_ACN_3 يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00040001 

AB_00040001_00000001 
N3D_ACN_0 مكون يصف قناة كACN0 HOA 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00040002 

AB_00040002_00000001 
N3D_ACN_1  يصف قناة كمكونACN1 HOA 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00040003 

AB_00040003_00000001 
N3D_ACN_2  يصف قناة كمكونACN2 HOA 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00040004 

AB_00040004_00000001 
N3D_ACN_3  يصف قناة كمكونACN3 HOA 

audioPackFormat AP_00040001 HOA_N3D_1st 
 من الرتبة األوىل HOAيعرِّف كدسة 

 األربع ACNإىل قنوات 

 وفيما يلي العناصر الواردة يف جزء احملتوى من الوصف:

 الوصف االسم ID العنصر

audioObject AO_1001 BackgroundHOA 
 )الصوتيات ‘BackgroundHOA’كيان 

من  HOAاحمليطة يف اخللفية(، نسق 
 األوىل الرتبة

audioContent ACO_1001 Background )حمتوى  )اخللفية’Background‘  

audioProgramme APR_1001 HOADemo 
’HOADemo‘  العرض البياين( املتضمن(

 لفية()اخل ‘Background’حملتوى 

2.3.A رسم بياني 
قنوات  4ي ظهر الرسم البياين كيفية ارتباط العناصر املعرَّفة فيما بينها. ويغطي النصف العلوي من الرسم البياين العناصر اليت تصف 

كيف تقام الصلة بني   يف اجلزء املتوسط <chna>(. وتوضح الكتلة N3Dلصوتيات حميطة من الرتبة األوىل )باستخدام أسلوب 
املسارات األربعة وتعاريف النسق. وترد عناصر تعريف احملتوى يف أسفل الرسم البياين، حيث حتتوي عناصر الكائن السمعي، 

audioObject على إحاالت املعرف الفريد ،(UID) للمسار إىل املعرفات الفريدة يف الكتلة <chna>. 
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3.3.A عينة شفرة 

ويغطي املقتطف  .XMLالرئيسي ورأسية  audioFormatExtendedهذه عنصر  XMLتوديًا للوضوح، ال تتضمن عينة شفرة 
 املعياري: األول من الشفرة عناصر النسق اليت ميكن أن ترد ضمن امللف املرجعي

 

<!-- ############ --> 

<!-- PACKS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00040001" audioPackFormatName="HOA_N3D_1st" 
typeLabel="0004"  typeDefinition="HOA"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00040001</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00040002</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00040003</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00040004</audioChannelFormatIDRef> 

</audioPackFormat> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- CHANNELS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00040001" 
audioChannelFormatName="N3D_ACN_0"  typeDefinition="HOA"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00040001_00000001"> 

    <equation>1</equation> 

    <degree>0</degree> 

    <order>0</order> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 
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<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00040002" 
audioChannelFormatName="N3D_ACN_1"  typeDefinition="HOA"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00040002_00000001"> 

    <equation>sqrt(3)*cos(E)</equation> 

    <degree>1</degree> 

    <order>-1</order> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00040003" 
audioChannelFormatName="N3D_ACN_2"  typeDefinition="HOA"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00040003_00000001"> 

    <equation>sqrt(3)*sin(E)</equation> 

    <degree>1</degree> 

    <order>0</order> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00040004" 
audioChannelFormatName="N3D_ACN_3"  typeDefinition="HOA"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00040004_00000001"> 

    <equation>sqrt(3)*cos(E)*cos(A)</equation> 

    <degree>1</degree> 

    <order>1</order> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- STREAMS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00040001" 
audioStreamFormatName="PCM_N3D_ACN_0"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00040001</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00040001_01</audioTrackFormatIDRef>  

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00040002" 
audioStreamFormatName="PCM_N3D_ACN_1"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00040002</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00040002_01</audioTrackFormatIDRef>  

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00040003" 
audioStreamFormatName="PCM_N3D_ACN_2"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00040003</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00040003_01</audioTrackFormatIDRef>  

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00040004" 
audioStreamFormatName="PCM_N3D_ACN_3"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00040004</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00040004_01</audioTrackFormatIDRef>  

</audioStreamFormat> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- AUDIO TRACKS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00040001_01" 
audioTrackFormatName="PCM_N3D_ACN_0"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00040001</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00040002_01" 
audioTrackFormatName="PCM_N3D_ACN_1"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00040002</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00040003_01" 
audioTrackFormatName="PCM_N3D_ACN_2"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00040003</audioStreamFormatIDRef> 
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</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00040004_01" 
audioTrackFormatName="PCM_N3D_ACN_3"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00040004</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

 :BWFمن ملف  <axml> ويغطي املقتطف الثاين جزء احملتوى الذي من شأنه أن ي درَج يف كتلة
 

<!-- ############ --> 

<!-- PROGRAMMES --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioProgramme audioProgrammeID="APR_1001" audioProgrammeName="HOADemo"> 

  <audioContentIDRef>ACO_1001</audioContentIDRef> 

</audioProgramme> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- CONTENTS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioContent audioContentID="ACO_1001" audioContentName="Background"> 

  <audioObjectIDRef>AO_1001</audioObjectIDRef> 

</audioContent> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- OBJECTS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioObject audioObjectID="AO_1001" audioObjectName="BackgroundHOA"> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00040001</audioPackFormatIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000001</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000002</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000003</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000004</audioTrackUIDRef> 

</audioObject> 

 

<!-- ############ --> 

<!—- AUDIO TRACK UIDs --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000001"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00040001_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00040001</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000002"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00040002_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00040001</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000003"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00040003_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00040001</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000004"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00040004_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00040001</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 
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4.A مثال عن تقابل نسق تبادل المواد 

، ليس فقط بأن تصبح نسق ملف مرن متعدد [4]، وفق املرجع BWFص مم منوذج تعريف اإلشارة السمعية للسماح مللفات نسق 
الذي  ،(SMPTE 377M - (MXF))القنوات، بل أيضًا بأن تتضمنها أنساق ملفات أدرى. وحالياً، ميتلك نسق تبادل املواد 

رة الفيديوية والسمعية على السواء، قدرة حمدودة نوعًا ما من حيث توصيف نسقه السمعي. وميكن مللفات املرشاح حيمل اإلشا
يتيح وصف نسق شامل  مبا BWFاستخدام منوذج تعريف اإلشارة السمعية بطريقة مشاهبة للملفات بنسق  (MXF)وري املتآلف البل  

 السمعية. لإلشارة
)"توزيع املسار السمعي  EBU R 123 [7]وري املتآلف تشكيالت املسار السمعي وفق معيار ملرشاح البل  وكثرياً ما تستخدم ملفات ا

يرتاوح  لتبادل امللفات لدى احتاد اإلذاعات األوروبية"(. وهي جمموعة من توزيعات املسار القائمة على القناة واملصفوفة، ملا
معينة بنموذج لتعريف اإلشارة  R123املثال كيف ميكن أن متثَّل تشكيلة  من ملفات أو تدفقات املسار. وسيبني هذا 16و 2 بني

 املتآلف. وريالسمعية يناسب املرشاح البل  
 مسارات:  4بنموذج لتعريف اإلشارة السمعية. وتستخدم هذا التشكيلة  4a R 123وسيبني هذا املثال كيف ميكن أن متثَّل تشكيلة 

 ةالمجموع استخدام المسار رقم المسار

 (PCM)زوج سترييو يف التشكيل بالتشفري النبضي  (PCM) سترييو األيسر 1
 (PCM) سترييو األمين 2

3 )E MCA (Dolby  تدفق مسعيDolby E متعدد القنوات 
4 MCA (Dolby E) 

1.4.A ملخص العناصر 

 فيما يلي العناصر الواردة يف جزء النسق من الوصف:

 الوصف االسم ID العنصر

audioTrackFormat AT_00010001_01 PCM_FrontLeft يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioTrackFormat AT_00010002_01 PCM_FrontRight يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioTrackFormat AT_00020001_01 DolbyE1 احتوائه على بيانات  يعرِّف املسار بداللةDolby E 

audioTrackFormat AT_00020001_02 DolbyE1 احتوائه على بيانات  يعرِّف املسار بداللةDolby E 

audioStreamFormat AS_00010001 PCM_FrontLeft يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010002 PCM_FrontRight يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00020001 DolbyE_5.1 ق بداللةيعرِّف التدف Dolby E 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010001 

AB_00010001_00000001 
FrontLeft 

يصف قناة على أهنا أمامية يسرى مشفوعةً مبوضع ومرجعية 
 جمهار

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010002 

AB_00010002_00000001 
FrontRight 

ا أمامية ميىن مشفوعًة مبوضع يصف قناة على أهن
 جمهار ومرجعية

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010003 

AB_00010003_00000001 
FrontCentre 

يصف قناة على أهنا أمامية مركزية مشفوعةً مبوضع ومرجعية 
 جمهار

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010004 

AB_00010004_00000001 
LFE  يصف قناة على أهناLFE هارجم مشفوعةً مبوضع ومرجعية 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010005 

AB_00010005_00000001 
SurroundLeft 

يصف قناة على أهنا أمامية ميىن مشفوعًة مبوضع 
 جمهار ومرجعية

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010006 

AB_00010006_00000001 
SurroundRight 

يصف قناة على أهنا أمامية ميىن مشفوعًة مبوضع 
 جمهار ومرجعية

audioPackFormat AP_00010002 Stereo يعرِّف كدسة سترييو حتيل إىل قناتني 

audioPackFormat AP_00010003 5.1  قنوات 6حتيل إىل  1,5يعرِّف كدسة 
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 ء احملتوى من الوصف:وفيما يلي العناصر الواردة يف جز 

 الوصف االسم ID العنصر

audioObject AO_0041 R123_4a  كائن تشكيلةR123 4a 

audioObject AO_0002 R123_Stereo كائن سترييو 

audioObject AO_0004 R123_5.1 5.1 كائن 

2.4.A رسم بياني 
اليت تصف نسق  يغطي النصف العلوي من الرسم البياين العناصري ظهر الرسم البياين كيفية ارتباط العناصر املعرَّفة فيما بينها. و 

، حييل نسقا Dolby E. ويف شطر Dolby Eقنوات املشفَّر بواسطة  6ذا  5.1سترييو ذا القناتني املشك ل بالتشفري النبضي ونسق 
تتطلب اجلمع بني  Dolby E، واحد، ألن تقنية audioStreamFormatإىل نسق تدفق مسعي،  audioTrackFormatمسار مسعي 

، إىل نسق كدسة مسعية، audioStreamFormatمسارين لفك شفرة اإلشارات السمعية. وحييل نسق التدفق السمعي، 
audioPackFormat5.1 ، باعتبار أنه ميثل جمموعة من القنوات بداًل من قناة واحدة. وحييل نسق الكدسة السمعية 

(5.1 audioPackFormat)  ق قناة مسعية، أنسا 6هذا إىلaudioChannelFormatقناة. ، تصف كل 
( 5.1و ( وحييل إىل كائنني مسعيني آدرين )جملموعيت سترييو"R123_4a"، )امسه audioObjectبكائن مسعي،  R123 4aومتثَّل التشكيلة 

 .audioObject للكائنات السمعية، الفرز الضمين. ويبني ذلك ميزة audioTrackUIDيتضمنان إحاالت إىل معرِّفات 
فهو يستخدم عناصر فرعية من املعرف الفريد ملسار مسعي، ، <chna>وري املتآلف يتضمن كتلة ومبا أن املرشاح البل  

audioTrackUID لتوليد إحاالت إىل املقومات اجلوهرية ضمن ملف ،MXF وقد ص مم العنصر الفرعي .audioMXFLookUp 
 العالقات. لتسهيل هذه
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3.4.A  ةعينة شفر 

ويغطي املقتطف  .XMLالرئيسي ورأسية  audioFormatExtendedهذه عنصر  XMLتوديًا للوضوح، ال تتضمن عينة شفرة 
 األول من الشفرة عناصر النسق اليت ميكن أن ترد ضمن امللف املرجعي املعياري:

 

<!-- ############ --> 

<!-- PACKS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00010002" audioPackFormatName="Stereo" 
typeLabel="0001"  typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010002</audioChannelFormatIDRef> 

</audioPackFormat> 

 

<audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00010003" audioPackFormatName="5.1" 
typeLabel="0001"  typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010002</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010003</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010004</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010005</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010006</audioChannelFormatIDRef> 

</audioPackFormat> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- CHANNELS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010001" 
audioChannelFormatName="FrontLeft"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010001_00000001"> 

    <speakerLabel>M+30</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">30.0</position> 

    <position coordinate="elevation">0.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010002" 
audioChannelFormatName="FrontRight"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010002_00000001"> 

    <speakerLabel>M-30</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">-30.0</position> 

    <position coordinate="elevation">0.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010003" 
audioChannelFormatName="FrontCentre"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010003_00000001"> 

    <speakerLabel>M+00</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">0.0</position> 

    <position coordinate="elevation">0.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010004" audioChannelFormatName="LFE" 
typeLabel="0001"  typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <frequency typeDefinition="lowPass">200</frequency> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010004_00000001"> 

    <speakerLabel>LFE+00</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">0.0</position> 

    <position coordinate="elevation">-20.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 
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<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010005" 
audioChannelFormatName="SurroundLeft"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010005_00000001"> 

    <speakerLabel>M+110</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">110.0</position> 

    <position coordinate="elevation">0.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010006" 
audioChannelFormatName="SurroundRight"  typeLabel="0001" 
typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010006_00000001"> 

    <speakerLabel>M-110</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">-110.0</position> 

    <position coordinate="elevation">0.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- STREAMS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010001" 
audioStreamFormatName="PCM_FrontLeft"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010001_01</audioTrackFormatIDRef>  

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010002" 
audioStreamFormatName="PCM_FrontRight"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010002</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010002_01</audioTrackFormatIDRef>  

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00020001" audioStreamFormatName="DolbyE_5.1"  
formatLabel="DolbyE" formatDefinition="DolbyE"> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010003</audioPackFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00020001_01</audioTrackFormatIDRef>  

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00020001_02</audioTrackFormatIDRef>  

</audioStreamFormat> 

 
 

<!-- ############ --> 

<!-- AUDIO TRACKS --> 

<!-- ############ --> 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010001_01" 
audioTrackFormatName="PCM_FrontLeft"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010001</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010002_01" 
audioTrackFormatName="PCM_FrontRight"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010002</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat>   

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00020001_01" audioTrackFormatName="DolbyE1"  
formatLabel="0002" formatDefinition="data"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00020001</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00020001_02" audioTrackFormatName="DolbyE2"  
formatLabel="0002" formatDefinition="data"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00020001</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

، audioTrackUIDومعرِّفات  ،audioObjectويغطي املقتطف الثاين )أدناه( جزء احملتوى، وهو يف هذه احلالة الكائنات السمعية، 
، على عناصر audioTrackUID. وحتتوي املعرِّفات الفريدة ملسار مسعي، MXFوالذي ينبغي أن حيتوى ضمن ملف 

audioMXFLoopUp  هرية ضمن ملف اليت حتدد موقع املقومات اجلوMXF. 
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<!-- ############ --> 

<!-- OBJECTS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioObject audioObjectID="AO_0041" audioObjectName="R123_4a"> 

  <audioObjectIDRef>AO_0002</audioObjectIDRef> 

  <audioObjectIDRef>AO_0004</audioObjectIDRef> 

</audioObject> 

 

<audioObject audioObjectID="AO_0002" audioObjectName="R123_Stereo"> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010002</audioPackFormatIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000001</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000002</audioTrackUIDRef> 

</audioObject> 

 

<audioObject audioObjectID="AO_0004" audioObjectName="R123_5.1coded"> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010003</audioPackFormatIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000003</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000004</audioTrackUIDRef> 

</audioObject> 

 

<!-- ############ --> 

<!—- AUDIO TRACK UIDs --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000001"> 

  <audioMXFLookUp>        
<packageUIDRef>urn:smpte:umid:060a2b34.01010105.01010f20.13000000.540bca53.41434f05.8ce
5f4e3.5b72c985</packageUIDRef> 

    <trackIDRef>MXFTRACK_3</trackIDRef> 

    <channelIDRef>MXFCHAN_1</channelIDRef> 

  </audioMXFLookUp> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010001_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010002</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000002"> 

  <audioMXFLookUp>        
<packageUIDRef>urn:smpte:umid:060a2b34.01010105.01010f20.13000000.540bca53.41434f05.8ce
5f4e3.5b72c985</packageUIDRef> 

    <trackIDRef>MXFTRACK_3</trackIDRef> 

    <channelIDRef>MXFCHAN_2</channelIDRef> 

  </audioMXFLookUp> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010002_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010002</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000003"> 

  <audioMXFLookUp> 

        
<packageUIDRef>urn:smpte:umid:060a2b34.01010105.01010f20.13000000.540bca53.41434f05.8ce
5f4e3.5b72c985</packageUIDRef> 

    <trackIDRef>MXFTRACK_3</trackIDRef> 

    <channelIDRef>MXFCHAN_1</channelIDRef> 

  </audioMXFLookUp> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00020001_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000004"> 

  <audioMXFLookUp>    
<packageUIDRef>urn:smpte:umid:060a2b34.01010105.01010f20.13000000.540bca53.41434f05.8ce
5f4e3.5b72c985</packageUIDRef> 

    <trackIDRef>MXFTRACK_3</trackIDRef> 

    <channelIDRef>MXFCHAN_1</channelIDRef> 

  </audioMXFLookUp> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00020001_02</audioTrackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 
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5.A مثال إشارة سمعية مفصَّلة على مقاس شخصي 
يلي مثال  لبيان كيف ميكن استخدام منوذج تعريف اإلشارة السمعية لوصف إشارة مسعية مفصَّلة على مقاس شخصي، يرد فيما

ن اإلشارة السمعية القائمة على قناة ألجواء املكان/سرير واإلشارة السمعية القائمة على كائن لكائنات املعلِّق. يستخدم توليفة م
، متثل مخس عمليات مزج مسبق خمتلفة لربنامج audioProgrammeويستخدم هذا املثال عناصر متعددة من الربنامج السمعي، 

ف اإلشارة عليق متجرِّد، والفريق املضيف، والفريق الزائر. وتتضمن شجرة منوذج تعريرياضي: مزيج مبدئي، ووقائع املباراة فقط، وت
، لالدتيار من بينها: audioContent( املقابلة أربعة عناصر خمتلفة من احملتوى السمعي، ADM XML)شجرة  XMLالسمعية بلغة 

 لتعليق املنحاز للفريق الزائر.أجواء املكان، والتعليق الرئيسي، والتعليق املنحاز للفريق املضيف، وا

 2التعليق الرئيسي  1التعليق الرئيسي  أجواء المكان 
التعليق المنحاز 
 للفريق المضيف

التعليق المنحاز 
 للفريق الزائر

      مزيج مبدئي

      وقائع املباراة فقط

      تعليق متجرِّد

      الفريق املضيف

      الفريق الزائر

1.5.A ملخص العناصر 
 فيما يلي العناصر الواردة يف جزء النسق من الوصف:

 الوصف االسم ID العنصر

audioTrackFormat AT_00010001_01 PCM_FrontLeft يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010001 PCM_FrontLeft يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010001 

AB_00010001_00000001 

FrontLeft  يصف قناة على أهنا أمامية يسرى مشفوعًة
 مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010002_01 PCM_FrontRight يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010002 PCM_FrontRight يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010002 

AB_00010002_00000001 

FrontRight  يصف قناة على أهنا أمامية ميىن مشفوعةً مبوضع
 ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010003_01 PCM_FrontCentre يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010003 PCM_FrontCentre يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010003 

AB_00010003_00000001 

FrontCentre  يصف قناة على أهنا أمامية مركزية مشفوعًة
 مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010004_01 PCM_LFE يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010004 PCM_LFE يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010004 

AB_00010004_00000001 

LFE  يصف قناة على أهناLFE  مشفوعًة مبوضع
 ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010005_01 PCM_SurroundLeft يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010005 PCM_SurroundLeft يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010005 

AB_00010005_00000001 

SurroundLeft  يصف قناة على أهنا حميطة يسرى مشفوعًة
 مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010006_01 PCM_SurroundRight يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010006 PCM_SurroundRight يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010006 

AB_00010006_00000001 

SurroundRight  يصف قناة على أهنا حميطة ميىن مشفوعةً مبوضع
 ومرجعية جمهار

audioPackFormat AP_00010003 5.1  حتيل إىل ست قنوات 5.1يعرِّف كدسة 

audioTrackFormat AT_00031001_01 PCM_Main_Comm1 يعرِّف املسار بداللة PCM 
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 الوصف االسم ID العنصر

audioStreamFormat AS_00031001 PCM_Main_Comm1 يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00031001 

AB_00031001_00000001 

Main_Comm1  يصف قناة كنمط كائن حيتوي على فدرة
 واحدة ببيانات شرحية موضعية

audioTrackFormat AT_00031002_01 PCM_Main_Comm2 يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00031002 PCM_Main_Comm2 يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00031002 

AB_00031002_00000001 

Main_Comm2  يصف قناة كنمط كائن حيتوي على فدرة
 واحدة ببيانات شرحية موضعية

audioTrackFormat AT_00031003_01 PCM_Home_Comm يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00031003 PCM_Home_Comm لةيعرِّف التدفق بدال PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00031003 

AB_00031003_00000001 

Home_Comm  يصف قناة كنمط كائن حيتوي على فدرة
 واحدة ببيانات شرحية موضعية

audioTrackFormat AT_00031004_01 PCM_Away_Comm يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00031004 PCM_Away_Comm يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00031004 

AB_00031004_00000001 

Away_Comm  يصف قناة كنمط كائن حيتوي على فدرة
 واحدة ببيانات شرحية موضعية

audioPackFormat AP_00031001 MainComm1 يعرِّف كدسة حتيل إىل قناة واحدة 

audioPackFormat AP_00031002 MainComm2 يعرِّف كدسة حتيل إىل قناة واحدة 

audioPackFormat AP_00031003 HomeComm يعرِّف كدسة حتيل إىل قناة واحدة 

audioPackFormat AP_00031004 AwayComm يعرِّف كدسة حتيل إىل قناة واحدة 

 وفيما يلي العناصر الواردة يف جزء احملتوى من الوصف:

 الوصف االسم ID العنصر

audioObject AO_1001 Ambience  كائن’Ambience‘  أجواء املكان(، نسق(
5.1 

audioContent ACO_1001 Ambience  حمتوى’Ambience‘ )أجواء املكان( 

audioObject AO_1002 Main_Comm1  كائن’Main_Comm1‘، 
 (mono)نسق أحادي 

audioObject AO_1003 Main_Comm2  كائن’Main_Comm2‘نسق أحادي ، 

audioContent ACO_1002 Main_Comm  حمتوى’Main_Comm‘ 

audioObject AO_1004 Home_Comm  كائن’Home_Comm‘نسق أحادي ، 

audioContent ACO_1003 Home_Comm ’Home_Comm‘ content 

audioObject AO_1005 Away_Comm Object for ‘Away_Comm’, 
mono format 

audioContent ACO_1004 Away_Comm  حمتوى’Away_Comm‘ 

audioProgramme APR_1001 DefaultMix  برنامج’DefaultMix‘  الذي يتضمن
 ‘Main_Comm’و ‘Ambience’حمتوى 

audioProgramme APR_1002 JustTheAction  برنامج’JustTheAction‘  الذي يتضمن
 فقط ‘Ambience’حمتوى 

audioProgramme APR_1003 ClearCommentary  برنامج’ClearCommentary‘  الذي يتضمن
 فقط ‘Main_Comm’حمتوى 

audioProgramme APG_1004 HomeTeam  برنامج’HomeTeam‘  الذي يتضمن
 ‘Home_Comm’و ‘Ambience’حمتوى 

audioProgramme APG_1005 AwayTeam  برنامج’AwayTeam‘ الذي يتضمن حمتوى 
’Ambience‘ و’Away_Comm

‘content 
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2.5.A رسم بياني 
ي ظهر الرسم البياين كيفية ارتباط العناصر املعرَّفة فيما بينها. ويغطي النصف العلوي من الرسم البياين العناصر اليت تصف كائنات 

تقام الصلة بني املسارت  كيف  يف اجلزء املتوسط <chna>كائنات أحادية. وتوضح الكتلة   4ألجواء املكان/سرير و 5.1قناة نسق 
، على audioObjectوتعاريف النسق. وترد عناصر تعريف احملتوى يف أسفل الرسم البياين، حيث حيتوي عنصر الكائن السمعي، 

 .<chna>للمسار إىل املعرف الفريد يف الكتلة  (UID)إحاالت املعرف الفريد 
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3.5.A عينة شفرة 

ويغطي هذا املقتطف  .XMLالرئيسي ورأسية  audioFormatExtendedهذه عنصر  XMLتودياً للوضوح، ال تتضمن عينة شفرة 
 من الشفرة عناصر النسق واحملتوى على السواء:

<!-- ############ --> 

<!-- PROGRAMMES --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioProgramme audioProgrammeID="APR_1001" audioProgrammeName="DefaultMix"> 

  <audioContentIDRef>ACO_1001</audioContentIDRef> 

  <audioContentIDRef>ACO_1002</audioContentIDRef> 

</audioProgramme> 

 

<audioProgramme audioProgrammeID="APR_1002" audioProgrammeName="JustTheAction"> 

  <audioContentIDRef>ACO_1001</audioContentIDRef> 

</audioProgramme> 

 

<audioProgramme audioProgrammeID="APR_1003" audioProgrammeName="ClearCommentary"> 

  <audioContentIDRef>ACO_1002</audioContentIDRef> 

</audioProgramme> 

 

<audioProgramme audioProgrammeID="APR_1004" audioProgrammeName="HomeTeam"> 

  <audioContentIDRef>ACO_1001</audioContentIDRef> 

  <audioContentIDRef>ACON_1003</audioContentIDRef> 

</audioProgramme> 

 

<audioProgramme audioProgrammeID="APR_1005" audioProgrammeName="AwayTeam"> 

  <audioContentIDRef>ACO_1001</audioContentIDRef> 

  <audioContentIDRef>ACO_1004</audioContentIDRef> 

</audioProgramme> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- CONTENTS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioContent audioContentID="ACO_1001" audioContentName="Ambience"> 

  <audioObjectIDRef>AO_1001</audioObjectIDRef> 

  <loudnessMetadata> 

    <integratedLoudness>-23.0</integratedLoudness> 

  </loudnessMetadata> 

</audioContent> 

 

<audioContent audioContentID="ACO_1002" audioContentName="Main_Comm"> 

  <audioObjectIDRef>AO_1002</audioObjectIDRef> 

  <audioObjectIDRef>AO_1003</audioObjectIDRef> 

  <loudnessMetadata> 

    <integratedLoudness>-23.0</integratedLoudness> 

  </loudnessMetadata> 

</audioContent> 

 

<audioContent audioContentID="ACO_1003" audioContentName="Home_Comm"> 

  <audioObjectIDRef>AO_1004</audioObjectIDRef> 

  <loudnessMetadata> 

    <integratedLoudness>-23.0</integratedLoudness> 

  </loudnessMetadata> 

</audioContent> 

 

<audioContent audioContentID="ACO_1004" audioContentName="AwayComm"> 

  <audioObjectIDRef>AO_1005</audioObjectIDRef> 

  <loudnessMetadata> 

    <integratedLoudness>-23.0</integratedLoudness> 

  </loudnessMetadata> 

</audioContent> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- OBJECTS --> 

<!-- ############ --> 
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<audioObject audioObjectID="AO_1001" audioObjectName="Ambience"> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010003</audioPackFormatIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000001</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000002</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000003</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000004</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000005</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000006</audioTrackUIDRef> 

</audioObject> 

 

<audioObject audioObjectID="AO_1002" audioObjectName="Main_Comm1" 
start="00:00:00.00000"> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00031001</audioPackFormatIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000007</audioTrackUIDRef> 

</audioObject> 

 

<audioObject audioObjectID="AO_1003" audioObjectName="Main_Comm2" 
start="00:00:00.00000"> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00031002</audioPackFormatIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000008</audioTrackUIDRef> 

</audioObject> 

 

<audioObject audioObjectID="AO_1004" audioObjectName="Home_Comm" start="00:00:00.00000"> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00031003</audioPackFormatIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000009</audioTrackUIDRef> 

</audioObject> 

 

<audioObject audioObjectID="AO_1005" audioObjectName="Away_Comm" start="00:00:00.00000"> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00031004</audioPackFormatIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_0000000a</audioTrackUIDRef> 

</audioObject> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- PACKS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00010003" audioPackFormatName="5.1" 
typeLabel="0001"  typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010002</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010003</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010004</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010005</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010006</audioChannelFormatIDRef> 

</audioPackFormat> 

 

<audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00031001" audioPackFormatName="MainComm1" 
typeLabel="0003"  typeDefinition="Objects"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00031001</audioChannelFormatIDRef> 

</audioPackFormat> 

 

<audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00031002" audioPackFormatName="MainComm2" 
typeLabel="0003"  typeDefinition="Objects"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00031002</audioChannelFormatIDRef> 

</audioPackFormat> 

 

<audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00031003" audioPackFormatName="HomeComm" 
typeLabel="0003"  typeDefinition="Objects"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00031003</audioChannelFormatIDRef> 

</audioPackFormat> 

 

<audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00031004" audioPackFormatName="AwayComm" 
typeLabel="0003"  typeDefinition="Objects"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00031004</audioChannelFormatIDRef> 

</audioPackFormat> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- CHANNELS --> 

<!-- ############ --> 
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<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010001" 
audioChannelFormatName="FrontLeft"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010001_00000001"> 

    <speakerLabel>M+30</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">30.0</position> 

    <position coordinate="elevation">0.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010002" 
audioChannelFormatName="FrontRight"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010002_00000001"> 

    <speakerLabel>M-30</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">-30.0</position> 

    <position coordinate="elevation">0.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010003" 
audioChannelFormatName="FrontCentre" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010003_00000001"> 

    <speakerLabel>M+00</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">0.0</position> 

    <position coordinate="elevation">0.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010004" audioChannelFormatName="LFE" 
typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <frequency typeDefinition="lowPass">200</frequency> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010004_00000001"> 

    <speakerLabel>LFE+00</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">0.0</position> 

    <position coordinate="elevation">-20.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010005" 
audioChannelFormatName="SurroundLeft" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010005_00000001"> 

    <speakerLabel>M+110</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">110.0</position> 

    <position coordinate="elevation">0.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010006" 
audioChannelFormatName="SurroundRight" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">   

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010006_00000001"> 

    <speakerLabel>M-110</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">-110.0</position> 

    <position coordinate="elevation">0.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00031001" 
audioChannelFormatName="MainComm1" typeLabel="0003"  typeDefinition="Objects"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00031001_00000001" rtime="00:00:00.00000"    
duration="00:05:00.00000"> 

    <position coordinate="X">-1.0</position> 

    <position coordinate="Y">1.0</position> 

    <position coordinate="Z">0.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 
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<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00031002" 
audioChannelFormatName="MainComm2" typeLabel="0003"  typeDefinition="Objects"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00031002_00000001" rtime="00:00:00.00000"    
duration="00:05:00.00000"> 

    <position coordinate="X">1.0</position> 

    <position coordinate="Y">1.0</position> 

    <position coordinate="Z">0.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00031003" audioChannelFormatName="HomeComm" 
typeLabel="0003"  typeDefinition="Objects"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00031003_00000001" rtime="00:00:00.00000"    
duration="00:05:00.00000"> 

    <position coordinate="X">0.0</position> 

    <position coordinate="Y">1.0</position> 

    <position coordinate="Z">0.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00031004" audioChannelFormatName="AwayComm" 
typeLabel="0003"  typeDefinition="Objects"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00031004_00000001" rtime="00:00:00.00000"    
duration="00:05:00.00000"> 

    <position coordinate="X">0.0</position> 

    <position coordinate="Y">1.0</position> 

    <position coordinate="Z">0.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

 

<!-- ############ --> 

<!-- STREAMS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010001" 
audioStreamFormatName="PCM_FrontLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010001_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010002" 
audioStreamFormatName="PCM_FrontRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010002</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010002_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010003" 
audioStreamFormatName="PCM_FrontCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010003</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010003_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010004" audioStreamFormatName="PCM_LFE" 
formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010004</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010004_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010005" 
audioStreamFormatName="PCM_SurroundLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010005</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010005_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010006" 
audioStreamFormatName="PCM_SurroundRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010006</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010006_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 
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<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00031001" 
audioStreamFormatName="PCM_MainComm1"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00031001</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00031001_01</audioTrackFormatIDRef>  

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00031002" 
audioStreamFormatName="PCM_MainComm2"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00031002</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00031002_01</audioTrackFormatIDRef>  

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00031003" 
audioStreamFormatName="PCM_HomeComm"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00031003</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00031003_01</audioTrackFormatIDRef>  

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00031004" 
audioStreamFormatName="PCM_AwayComm"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00031004</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00031004_01</audioTrackFormatIDRef>  

</audioStreamFormat> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- AUDIO TRACKS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010001_01" 
audioTrackFormatName="PCM_FrontLeft"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010001</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010002_01" 
audioTrackFormatName="PCM_FrontRight"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010002</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010003_01" 
audioTrackFormatName="PCM_FrontCentre"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010003</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010004_01" audioTrackFormatName="PCM_LFE"  
formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010004</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010005_01" 
audioTrackFormatName="PCM_SurroundLeft"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010005</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010006_01" 
audioTrackFormatName="PCM_SurroundRight"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010006</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00031001_01" 
audioTrackFormatName="PCM_MainComm1"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00031001</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00031002_01" 
audioTrackFormatName="PCM_MainComm2"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00031002</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00031003_01" 
audioTrackFormatName="PCM_HomeComm"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00031003</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 
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<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00031004_01" 
audioTrackFormatName="PCM_AwayComm"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00031004</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<!-- ############ --> 

<!—- AUDIO TRACK UIDs --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000001"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010001_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010003</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000002"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010002_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010003</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000003"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010003_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010003</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000004"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010004_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010003</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000005"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010005_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010003</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000006"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010006_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010003</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000007"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00031001_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00031001</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000008"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00031002_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00031002</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000009"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00031003_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00031003</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_0000000a"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00031004_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00031004</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 
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A.6  متعدد القنوات مع مثال على حوار البديل 2.22برنامج 

1.6.A ملخص العناصر 
 فيما يلي العناصر الواردة يف جزء النسق من الوصف:

 الوصف االسم ID العنصر

audioTrackFormat AT_00010001_01 PCM_FrontLeft يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010001 PCM_FrontLeft يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010001 

AB_00010001_00000001 

FrontLeft  يصف قناة على أهنا أمامية يسرى
 مشفوعًة مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010002_01 PCM_FrontRight يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010002 PCM_FrontRight يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010002 

AB_00010002_00000001 

FrontRight  يصف قناة على أهنا أمامية ميىن مشفوعًة
 مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010003_01 PCM_FrontCentre  ِّف املسار بداللةيعر PCM 

audioStreamFormat AS_00010003 PCM_FrontCentre يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010003 

AB_00010003_00000001 

FrontCentre  يصف قناة على أهنا أمامية مركزية
 مشفوعًة مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010004_01 PCM_LFE1 يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010004 PCM_LFE1 يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010004 

AB_00010004_00000001 

LFE1  يصف قناة على أهناLFE1  مشفوعًة
 مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010007_01 PCM_BackLeft يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010007 PCM_BackLeft يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010007 

AB_00010007_00000001 

BackLeft  يصف قناة على أهنا حميطة يسرى
 جمهارمشفوعًة مبوضع ومرجعية 

audioTrackFormat AT_00010008_01 PCM_BackRight يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010008 PCM_BackRight يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010008 

AB_00010008_00000001 

BackRight فوعًة ىن مشيصف قناة على أهنا حميطة مي
 مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010008_01 PCM_FrontLeftCentre يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010009 PCM_FrontLeftCentre يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010009 

AB_00010009_00000001 

FrontLeftCentre  يصف قناة على أهنا أمامية على يسار
 املركز مشفوعًة مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010009_01 PCM_FrontRightCentre يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_0001000a PCM_FrontRightCentre يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_0001000a 

AB_0001000a_00000001 

FrontRightCentre  يصف قناة على أهنا أمامية على ميني
 املركز مشفوعًة مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_0001000b_01 PCM_BackCentre يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_0001000b PCM_BackCentre يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_0001000b 

AB_0001000b_00000001 

BackCentre  يصف قناة على أهنا دلفية مركزية
 مشفوعًة مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_0001000c_01 PCM_LFE2 يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_0001000c PCM_LFE2 يعرِّف التدفق بداللة PCM 
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 الوصف االسم ID العنصر

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_0001000c 

AB_0001000c_00000001 

LFE2  يصف قناة على أهناLFE2  مشفوعًة
 مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_0001000d_01 PCM_SideLeft يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_0001000d PCM_SideLeft يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_0001000d 

AB_0001000d_00000001 

SideLeft  يصف قناة على أهنا حميطة يسرى
 مشفوعًة مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_0001000e_01 PCM_SideRight سار بداللةيعرِّف امل PCM 

audioStreamFormat AS_0001000e PCM_SideRight يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_0001000e 

AB_0001000e_00000001 

SideRight  يصف قناة على أهنا جانبية ميىن مشفوعًة
 مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_0001000f_01 PCM_TopFrontLeft يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_0001000f PCM_TopFrontLeft يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_0001000f 

AB_0001000f_00000001 

TopFrontLeft  يصف قناة على أهنا علوية أمامية يسرى
 جعية جمهارمشفوعًة مبوضع ومر 

audioTrackFormat AT_00010010_01 PCM_TopFrontRight يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010010 PCM_TopFrontRight يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010010 

AB_00010010_00000001 

TopFrontRight  على أهنا علوية أمامية ميىن يصف قناة
 مشفوعًة مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010011_01 PCM_TopFrontCentre يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010011 PCM_TopFrontCentre يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010011 

AB_00010011_00000001 

TopFrontCentre  يصف قناة على أهنا علوية أمامية مركزية
 مشفوعًة مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010012_01 PCM_TopCentre يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010012 PCM_TopCentre يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010012 

AB_00010012_00000001 

TopCentre  يصف قناة على أهنا علوية مركزية
 مشفوعًة مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010013_01 PCM_TopBackLeft يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010013 PCM_TopBackLeft  ِّف التدفق بداللةيعر PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010013 

AB_00010013_00000001 

TopBackLeft  يصف قناة على أهنا علوية دلفية يسرى
 مشفوعًة مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010014_01 PCM_TopBackRight يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010014 PCM_TopBackRight يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010014 

AB_00010014_00000001 

TopBackRight  يصف قناة على أهنا علوية دلفية ميىن
 مشفوعًة مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010015_01 PCM_TopSideLeft يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010015 PCM_TopSideLeft يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010015 

AB_00010015_00000001 

TopSideLeft  يصف قناة على أهنا علوية جانبية يسرى
 مشفوعًة مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010016_01 PCM_TopSideRight يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010016 PCM_TopSideRight يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010016 

AB_00010016_00000001 

TopSideRight ىنيصف قناة على أهنا علوية جانبية مي 
 مشفوعًة مبوضع ومرجعية جمهار
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 الوصف االسم ID العنصر

audioTrackFormat AT_00010017_01 PCM_TopBackCentre يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010017 PCM_TopBackCentre يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010017 

AB_00010017_00000001 

TopBackCentre  يصف قناة على أهنا علوية دلفية مركزية
 مشفوعًة مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010018_01 PCM_BottomFrontCentre يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010018 PCM_BottomFrontCentre يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010018 

AB_00010018_00000001 

BottomFrontCentre  يصف قناة على أهنا أمامية سفلى مركزية
 مشفوعًة مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010019_01 PCM_BottomFrontLeft يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_00010019 PCM_BottomFrontLeft يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010019 

AB_00010019_00000001 

BottomFrontLeft  يصف قناة على أهنا أمامية سفلى يسرى
 مشفوعًة مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_0001001a_01 PCM_BottomFrontRight يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioStreamFormat AS_0001001a PCM_BottomFrontRight يعرِّف التدفق بداللة PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_0001001a 

AB_0001001a_00000001 

BottomFrontRight  يصف قناة على أهنا أمامية سفلى ميىن
 مشفوعًة مبوضع ومرجعية جمهار

audioPackFormat AP_00010009 2.22  اليت حتيل إىل  2.22يعرِّف كدسة
 قناة 24

audioObject AO_1001 MainLanguage ' كائنMainLanguage' 
 2.22)اللغة الرئيسية(، نسق 

audioObject AO_1002 AlternativeLanguage ' كائنAlternativeLanguage' 
 2.22)اللغة البديلة(، نسق 

audioContent ACN_1001 MainLanguage ' حمتوىMainLanguage' 

audioContent ACN_1002 AlternativeLanguage ' حمتوىAlternativeLanguage' 

audioProgramme APG_1001 MainLanguage ' برنامجMainLanguage الذي '
 'MainLanguageيتضمن حمتوى '

audioProgramme APG_1002 AlternativeLanguage ' برنامجAlternativeLanguage '
الذي يتضمن حمتوى 

'AlternativeLanguage' 
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2.6.A رسم بياني 
ي ظهر الرسم البياين كيفية ارتباط العناصر املعرَّفة فيما بينها. ويغطي النصف العلوي من الرسم البياين العناصر اليت تصف قناة 

ف تقام الصلة بني املسارات وتعاريف النسق. كي  يف اجلزء املتوسط <chna>وكائن حوار بديل واحد. وتوضح الكتلة  2.22 بنسق
، على إحاالت املعرف audioObjectوترد عناصر تعريف احملتوى يف أسفل الرسم البياين، حيث حيتوي عنصر الكائن السمعي، 

 .<chna>للمسار إىل املعرف الفريد يف الكتلة  (UID) الفريد

 

3.6.A عينة شفرة 

ويغطي هذا املقتطف  .XMLالرئيسي ورأسية  audioFormatExtendedهذه عنصر  XMLة تودياً للوضوح، ال تتضمن عينة شفر 
 من الشفرة عناصر النسق واحملتوى على السواء:

 

<!-- ############ --> 

<!-- PROGRAMMES --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioProgramme audioProgrammeID="APG_1001" audioProgrammeName="Main_Language"> 

  <audioContentIDRef>ACN_1001</audioContentIDRef> 

</audioProgramme> 

 

<audioProgramme audioProgrammeID="APG_1002" audioProgrammeName="Alternative_Language"> 

  <audioContentIDRef>ACN_1002</audioContentIDRef> 

</audioProgramme> 

 

 

 

Track No UID audioTackFormatID audioPackFormatID

1 ATU_00000001 AT_00010001_01 AP_00010009

2 ATU_00000002 AT_00010002_01 AP_00010009

3 ATU_00000003 AT_00010003_01 AP_00010009

4 ATU_00000004 AT_00010004_01 AP_00010009

5 ATU_00000005 AT_00010007_01 AP_00010009

6 ATU_00000006 AT_00010008_01 AP_00010009

7 ATU_00000007 AT_00010009_01 AP_00010009

8 ATU_00000008 AT_0001000a_01 AP_00010009

9 ATU_00000009 AT_0001000b_01 AP_00010009

10 ATU_0000000a AT_0001000c_01 AP_00010009

11 ATU_0000000b AT_0001000d_01 AP_00010009

12 ATU_0000000c AT_0001000e_01 AP_00010009

13 ATU_0000000d AT_0001000f_01 AP_00010009

14 ATU_0000000e AT_00010010_01 AP_00010009

15 ATU_0000000f AT_00010011_01 AP_00010009

16 ATU_00000010 AT_00010012_01 AP_00010009

17 ATU_00000011 AT_00010013_01 AP_00010009

18 ATU_00000012 AT_00010014_01 AP_00010009

19 ATU_00000013 AT_00010015_01 AP_00010009

20 ATU_00000014 AT_00010016_01 AP_00010009

21 ATU_00000015 AT_00010017_01 AP_00010009

22 ATU_00000016 AT_00010018_01 AP_00010009

23 ATU_00000017 AT_00010019_01 AP_00010009

24 ATU_00000018 AT_0001001a_01 AP_00010009

25 ATU_00000019 AT_00010003_01 AP_00010009

audioProgramme

Main Language
APG_1001

audioProgramme

Alternative Language
APG_1002

audioContent

Main Language
ACN_1001

audioContent

Alternative Language
ACN_1002

audioObject

Main Language
AO_1001
UID: ATU_00000001
UID: ATU_00000002
UID: ATU_00000003
UID: ATU_00000004
UID: ATU_00000005
….
UID: ATU_00000018

audioObject

Alternative Language
AO_1002
UID: ATU_00000001
UID: ATU_00000002
UID: ATU_00000019
UID: ATU_00000004
UID: ATU_00000005
….
UID: ATU_00000018

audioPackFormat

22.2ch
AP_00010009

audioPackFormat

22.2ch
AP_00010009

audioTrackFormat

PCM_FrontLeft
AT_00010001_01

audioTrackFormat

PCM_FrontRight
AT_00010002_01

audioTrackFormat

PCM_LFE1
AT_00010004_01

audioTrackFormat

PCM_BottomRight
AT_0001001a_01

audioTrackFormat

PCM_FrontCentre
AT_00010003_01

audioTrackFormat

PCM_FrontCentre
AT_00010003_01

audioStreamFormat

PCM_FrontLeft
AS_00010001

audioStreamFormat

PCM_FrontRight
AS_00010002

audioStreamFormat

PCM_LFE1
AS_00010004

audioStreamFormat

PCM_BottomRight
AS_0001001a

audioStreamFormat

PCM_FrontCentre
AS_00010003

audioStreamFormat

PCM_FrontCentre
AS_00010003

audioChannelFormat

PCM_FrontLeft
AC_00010001

audioTrackFormat

PCM_FrontRight
AC_00010002

audioTrackFormat

PCM_LFE1
AC_00010004

audioTrackFormat

PCM_BottomRight
AC_0001001a

audioTrackFormat

PCM_FrontCentre
AC_00010003

audioTrackFormat

PCM_FrontCentre
AC_00010003

… … …
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<!-- ############ --> 

<!-- CONTENTS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioContent audioContentID="ACN_1001" audioContentName="Main_Language"> 

  <audioObjectIDRef>AO_1001</audioObjectIDRef> 

  <loudnessMetadata> 

    <integratedLoudness>-24.0</integratedLoudness> 

  </loudnessMetadata> 

</audioContent> 

 

<audioContent audioContentID="ACN_1002" audioContentName="Alternative_Language"> 

  <audioObjectIDRef>AO_1002</audioObjectIDRef> 

  <loudnessMetadata> 

    <integratedLoudness>-24.0</integratedLoudness> 

  </loudnessMetadata> 

</audioContent> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- OBJECTS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioObject audioObjectID="AO_1001" audioObjectName="Main_Language"> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000001</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000002</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000003</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000004</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000005</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000006</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000007</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000008</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000009</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_0000000a</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_0000000b</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_0000000c</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_0000000d</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_0000000e</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_0000000f</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000010</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000011</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000012</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000013</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000014</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000015</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000016</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000017</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000018</audioTrackUIDRef> 

</audioObject> 

 

<audioObject audioObjectID="AO_1002" audioObjectName="Alternative_Language"> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000001</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000002</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000019</audioTrackUIDRef> 
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  <audioTrackUIDRef>ATU_00000004</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000005</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000006</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000007</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000008</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000009</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_0000000a</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_0000000b</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_0000000c</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_0000000d</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_0000000e</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_0000000f</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000010</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000011</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000012</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000013</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000014</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000015</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000016</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000017</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000018</audioTrackUIDRef> 

</audioObject> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- PACKS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00010009" audioPackFormatName="22.2" 

typeLabel="0001"  typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010002</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010003</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010004</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010007</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010008</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010009</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001000a</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001000b</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001000c</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001000d</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001000e</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001000f</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010010</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010011</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010012</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010013</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010014</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010015</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010016</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010017</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010018</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010019</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001001a</audioChannelFormatIDRef> 

</audioPackFormat> 
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<!-- ############ --> 

<!-- CHANNELS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010001" audioChannelFormatName="FrontLeft"  

typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010001_00000001"> 

    <speakerLabel>M+060</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">60.0</position> 

    <position coordinate="elevation">0.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010002" 

audioChannelFormatName="FrontRight"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010002_00000001"> 

    <speakerLabel>M-060</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">-60.0</position> 

    <position coordinate="elevation">0.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010003" 

audioChannelFormatName="FrontCentre" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010003_00000001"> 

    <speakerLabel>M+000</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">0.0</position> 

    <position coordinate="elevation">0.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010004" audioChannelFormatName="LFE1" 

typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <frequency typeDefinition="lowPass">200</frequency> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010004_00000001"> 

    <speakerLabel>LFE+045</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">45.0</position> 

    <position coordinate="elevation">-30.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010007" audioChannelFormatName="BackLeft"  

typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010007_00000001"> 

    <speakerLabel>M+135</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">135.0</position> 

    <position coordinate="elevation">0.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 
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<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010008" audioChannelFormatName="BackRight"  

typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010008_00000001"> 

    <speakerLabel>M-135</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">-135.0</position> 

    <position coordinate="elevation">0.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010009" 

audioChannelFormatName="FrontLeftCentre"  typeLabel="0001" 

typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010009_00000001"> 

    <speakerLabel>M+030</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">30.0</position> 

    <position coordinate="elevation">0.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_0001000a" 

audioChannelFormatName="FrontRightCentre"  typeLabel="0001" 

typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_0001000a_00000001"> 

    <speakerLabel>M-030</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">-30.0</position> 

    <position coordinate="elevation">0.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_0001000b" 

audioChannelFormatName="BackCentre" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_0001000b_00000001"> 

    <speakerLabel>M+180</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">180.0</position> 

    <position coordinate="elevation">0.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_0001000c" audioChannelFormatName="LFE1" 

typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <frequency typeDefinition="lowPass">200</frequency> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_0001000c_00000001"> 

    <speakerLabel>LFE-045</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">-45.0</position> 

    <position coordinate="elevation">-30.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_0001000d" audioChannelFormatName="SideLeft"  

typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 
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  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010009_00000001"> 

    <speakerLabel>M+090</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">90.0</position> 

    <position coordinate="elevation">0.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_0001000e" audioChannelFormatName="SideRight"  

typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_0001000a_00000001"> 

    <speakerLabel>M-090</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">-90.0</position> 

    <position coordinate="elevation">0.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_0001000f" 

audioChannelFormatName="TopFrontLeft"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_0001000f_00000001"> 

    <speakerLabel>U+045</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">45.0</position> 

    <position coordinate="elevation">45.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010010" 

audioChannelFormatName="TopFrontRight"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010010_00000001"> 

    <speakerLabel>U-045</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">-45.0</position> 

    <position coordinate="elevation">45.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010011" 

audioChannelFormatName="TopFrontCentre"  typeLabel="0001" 

typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010011_00000001"> 

    <speakerLabel>U+000</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">0.0</position> 

    <position coordinate="elevation">45.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010012" audioChannelFormatName="TopCentre"  

typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010012_00000001"> 

    <speakerLabel>T+000</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">0.0</position> 

    <position coordinate="elevation">90.0</position> 
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    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010013" 

audioChannelFormatName="TopBackLeft"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010013_00000001"> 

    <speakerLabel>U+135</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">135.0</position> 

    <position coordinate="elevation">45.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010014" 

audioChannelFormatName="TopBackRight"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010014_00000001"> 

    <speakerLabel>U-135</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">-135.0</position> 

    <position coordinate="elevation">45.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010015" 

audioChannelFormatName="TopSideLeft"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010015_00000001"> 

    <speakerLabel>U+090</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">90.0</position> 

    <position coordinate="elevation">45.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010016" 

audioChannelFormatName="TopSideRight"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010016_00000001"> 

    <speakerLabel>U-090</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">-90.0</position> 

    <position coordinate="elevation">45.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010017" 

audioChannelFormatName="TopBackCentre"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010017_00000001"> 

    <speakerLabel>U+180</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">180.0</position> 

    <position coordinate="elevation">45.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 
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<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010018" 

audioChannelFormatName="BottomFrontCentre"  typeLabel="0001" 

typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010018_00000001"> 

    <speakerLabel>B+000</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">0.0</position> 

    <position coordinate="elevation">-30.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010019" 

audioChannelFormatName="BottomFrontLeft"  typeLabel="0001" 

typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010019_00000001"> 

    <speakerLabel>B+045</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">45.0</position> 

    <position coordinate="elevation">-30.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_0001001a" 

audioChannelFormatName="BottomFrontRight"  typeLabel="0001" 

typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_0001001a_00000001"> 

    <speakerLabel>B-045</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">-45.0</position> 

    <position coordinate="elevation">-30.0</position> 

    <position coordinate="distance">1.0</position> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- STREAMS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010001" 

audioStreamFormatName="PCM_FrontLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010001_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010002" 

audioStreamFormatName="PCM_FrontRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010002</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010002_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010003" 

audioStreamFormatName="PCM_FrontCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010003</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010003_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 
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<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010004" audioStreamFormatName="PCM_LFE1" 

formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010004</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010004_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010007" audioStreamFormatName="PCM_BackLeft" 

formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010007</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010007_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010008" 

audioStreamFormatName="PCM_BackRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010008</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010008_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010009" 

audioStreamFormatName="PCM_FrontLeftCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010009</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010009_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_0001000a" 

audioStreamFormatName="PCM_FrontRightCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001000a</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001000a_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_0001000b" 

audioStreamFormatName="PCM_BackCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001000b</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001000b_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_0001000c" audioStreamFormatName="PCM_LFE2" 

formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001000c</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001000c_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_0001000d" audioStreamFormatName="PCM_SideLeft" 

formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001000d</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001000d_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_0001000e" 

audioStreamFormatName="PCM_SideRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001000e</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001000e_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_0001000f" 

audioStreamFormatName="PCM_TopFrontLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 
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  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001000f</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001000f_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010010" 

audioStreamFormatName="PCM_TopFrontRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010010</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010010_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010011" 

audioStreamFormatName="PCM_TopFrontCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010011</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010011_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010012" 

audioStreamFormatName="PCM_TopCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010012</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010012_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010013" 

audioStreamFormatName="PCM_TopBackLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010013</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010013_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010014" 

audioStreamFormatName="PCM_TopBackRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010014</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010014_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010015" 

audioStreamFormatName="PCM_TopSideLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010015</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010015_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010016" 

audioStreamFormatName="PCM_TopSideRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010016</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010016_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010017" 

audioStreamFormatName="PCM_TopBackCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010017</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010017_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010018" 

audioStreamFormatName="PCM_BottomFrontCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010018</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010018_01</audioTrackFormatIDRef> 
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</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010019" 

audioStreamFormatName="PCM_BottomFrontLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010019</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010019_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_0001001a" 

audioStreamFormatName="PCM_BottomFrontRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001001a</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001001a_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- AUDIO TRACKS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010001_01" 

audioTrackFormatName="PCM_FrontLeft"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010001</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010002_01" 

audioTrackFormatName="PCM_FrontRight"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010002</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010003_01" 

audioTrackFormatName="PCM_FrontCentre"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010003</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010004_01" audioTrackFormatName="PCM_LFE1"  

formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010004</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010007_01" audioTrackFormatName="PCM_BackLeft"  

formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010007</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010008_01" 

audioTrackFormatName="PCM_BackRight"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010008</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010009_01" 

audioTrackFormatName="PCM_FrontLeftCentre"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010009</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_0001000a_01" 

audioTrackFormatName="PCM_FrontRightCentre"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_0001000a</audioStreamFormatIDRef> 
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</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_0001000b_01" 

audioTrackFormatName="PCM_BackCentre"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_0001000b</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_0001000c_01" audioTrackFormatName="PCM_LFE2"  

formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_0001000c</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_0001000d_01" audioTrackFormatName="PCM_SideLeft"  

formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_0001000d</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_0001000e_01" 

audioTrackFormatName="PCM_SideRight"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_0001000e</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_0001000f_01" 

audioTrackFormatName="PCM_TopFrontLeft"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_0001000f</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010010_01" 

audioTrackFormatName="PCM_TopFrontRight"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010010</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010011_01" 

audioTrackFormatName="PCM_TopFrontCentre"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010011</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010012_01" 

audioTrackFormatName="PCM_TopCentre"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010012</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010013_01" 

audioTrackFormatName="PCM_TopBackLeft"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010013</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010014_01" 

audioTrackFormatName="PCM_TopBackRight"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010014</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010015_01" 

audioTrackFormatName="PCM_TopSideLeft"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010015</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 
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<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010016_01" 

audioTrackFormatName="PCM_TopSideRight"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010016</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010017_01" 

audioTrackFormatName="PCM_TopBackCentre"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010017</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010018_01" 

audioTrackFormatName="PCM_BottomFrontCentre"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010018</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010019_01" 

audioTrackFormatName="PCM_BottomFrontLeft"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010019</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_0001001a_01" 

audioTrackFormatName="PCM_BottomFrontRight"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_0001001a</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

 

<!-- ############ --> 

<!-- AUDIO TRACK UIDs --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000001"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010001_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000002"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010002_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000003"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010003_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000004"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010004_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000005"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010007_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 
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<audioTrackUID UID="ATU_00000006"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010008_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000007"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010009_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000008"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001000a_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000009"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001000b_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_0000000a"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001000c_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_0000000b"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001000d_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_0000000c"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001000e_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_0000000d"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001000f_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_0000000e"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010010_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_0000000f"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010011_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000010"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010012_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 
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</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000011"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010013_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000012"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010014_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000013"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010015_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000014"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010016_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000015"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010017_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000016"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010018_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000017"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010019_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000018"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001001a_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000019"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010003_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 
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7.A مثال على استخدام نمط المصفوفة 

1.7.A ملخص العناصر 

 فيما يلي العناصر الواردة يف جزء النسق من الوصف:

 الوصف االسم ID العنصر

audioTrackFormat AT_00010001_01 PCM_FrontLeft يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioTrackFormat AT_00010002_01 PCM_FrontRight يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioTrackFormat AT_00010003_01 PCM_Centre يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioTrackFormat AT_00010004_01 PCM_LFE يعرِّف املسار بداللة PCM 

audioTrackFormat AT_00010005_01 PCM_SurroundLeft  بداللة يعرِّف املسارPCM 

audioTrackFormat AT_00010006_01 PCM_SurroundRight  بداللة يعرِّف املسارPCM 

audioTrackFormat AT_00020003_01 PCM_Lo  بداللة يعرِّف املسارPCM 

audioTrackFormat AT_00020004_01 PCM_Ro  بداللة يعرِّف املسارPCM 

audioStreamFormat AS_00010001 PCM_FrontLeft بداللة فق يعرِّف التدPCM 

audioStreamFormat AS_00010002 PCM_FrontRight  بداللة يعرِّف التدفقPCM 

audioStreamFormat AS_00010003 PCM_Centre  بداللة يعرِّف التدفقPCM 

audioStreamFormat AS_00010004 PCM_LFE  بداللة يعرِّف التدفقPCM 

audioStreamFormat AS_00010005 PCM_SurroundLeft  بداللة يعرِّف التدفقPCM 

audioStreamFormat AS_00010006 PCM_SurroundRight  بداللة يعرِّف التدفقPCM 

audioStreamFormat AS_00020003 PCM_Lo  بداللة يعرِّف التدفقPCM 

audioStreamFormat AS_00020004 PCM_Ro  بداللة يعرِّف التدفقPCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010001 

AB_00010001_00000001 

FrontLeft  يصف قناة على أهنا أمامية يسرى مشفوعًة
 مبوضع ومرجعية جمهار

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010002 

AB_00010002_00000001 

FrontRight  يصف قناة على أهنا أمامية ميىن مشفوعةً مبوضع
 رومرجعية جمها

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010003 

AB_00010003_00000001 

FrontCentre  يصف قناة على أهنا أمامية مركزية مشفوعًة
 مبوضع ومرجعية جمهار

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010004 

AB_00010004_00000001 

LFE  يصف قناة على أهناLFE ع مشفوعًة مبوض
 ومرجعية جمهار

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010005 

AB_00010005_00000001 

SurroundLeft  يصف قناة على أهنا حميطة يسرى مشفوعًة
 مبوضع ومرجعية جمهار

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010006 

AB_00010006_00000001 

SurroundRight وضع أهنا حميطة ميىن مشفوعةً مب يصف قناة على
 ومرجعية جمهار

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00020003 

AB_00020003_00000001 

Lo  يصف قناة على أهنا قناة يسرى حصرًا(Lo) 
 SLو Cو FLمع توليفة مصفوفة قنوات 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00020004 

AB_00020004_00000001 

Ro  ًيصف قناة على أهنا قناة ميىن حصرا(Ro)  مع
 SLو Cو FLتوليفة مصفوفة قنوات 

audioPackFormat AP_00020002 LoRo  يعرِّف كدسةLoRo  اليت حتيل إىل
 مصفوفتني قنوات

audioPackFormat AP_00010003 5.1  قنوات 6اليت حتيل إىل  5.1يعرِّف كدسة 

 اردة يف جزء احملتوى من الوصف:وفيما يلي العناصر الو 



 ITU-R  BS.2076-0 83  التوصية 

 الوصف االسم ID العنصر

audioObject AO_1001 5.1  5.1كائن مزيج 

audioObject AO_1002 5.1_LoRo_Downmix  ملزيج  5.1كائنLo/Ro اخلافض 

2.7.A رسم بياني 
 5.1 عناصر اليت تصف قنواتمن الرسم البياين الي ظهر الرسم البياين كيفية ارتباط العناصر املعرَّفة فيما بينها. ويغطي النصف العلوي 

كيف تقام الصلة بني املسارات وتعاريف النسق. وترد   يف اجلزء املتوسط <chna>اخلافض. وتوضح الكتلة  Lo/Roوقناة مزيج 
ف ، على إحاالت املعر audioObjectعناصر تعريف احملتوى يف أسفل الرسم البياين، حيث حيتوي عنصر الكائن السمعي، 

 .<chna>للمسار إىل املعرف الفريد يف الكتلة  (UID) الفريد
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3.7.A عينة شفرة 

ويغطي املقتطف  .XMLالرئيسي ورأسية  audioFormatExtendedهذه عنصر  XML عينة شفرةتوديًا للوضوح، ال تتضمن 
 األول من الشفرة عناصر النسق اليت ميكن أن ترد ضمن امللف املرجعي املعياري:

 

<!-- ############ --> 

<!-- OBJECTS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioObject audioObjectID="AO_1001" audioObjectName="5.1"> 

    <audioPackFormatIDRef>AP_00010003</audioPackFormatIDRef> 

    <audioTrackUIDRef>ATU_00000001</audioTrackUIDRef> 

    <audioTrackUIDRef>ATU_00000002</audioTrackUIDRef> 

    <audioTrackUIDRef>ATU_00000003</audioTrackUIDRef> 

    <audioTrackUIDRef>ATU_00000004</audioTrackUIDRef> 

    <audioTrackUIDRef>ATU_00000005</audioTrackUIDRef> 

    <audioTrackUIDRef>ATU_00000006</audioTrackUIDRef> 

</audioObject> 

 

<audioObject audioObjectID="AO_1002" audioObjectName="5.1_LoRo_Downmix"> 

    <audioPackFormatIDRef>AP_00020002</audioPackFormatIDRef> 

    <audioTrackUIDRef>ATU_00000007</audioTrackUIDRef> 

    <audioTrackUIDRef>ATU_00000008</audioTrackUIDRef> 

</audioObject> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- PACKS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00010003" audioPackFormatName="5.1" 
typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

    <audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef> 

    <audioChannelFormatIDRef>AC_00010002</audioChannelFormatIDRef> 

    <audioChannelFormatIDRef>AC_00010003</audioChannelFormatIDRef> 

    <audioChannelFormatIDRef>AC_00010004</audioChannelFormatIDRef> 

    <audioChannelFormatIDRef>AC_00010005</audioChannelFormatIDRef> 

    <audioChannelFormatIDRef>AC_00010006</audioChannelFormatIDRef> 

</audioPackFormat> 

 

<audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00020002" audioPackFormatName="LoRo" 
typeLabel="0002" typeDefinition="Matrix"> 

    <audioChannelFormatIDRef>AC_00020003</audioChannelFormatIDRef> 

    <audioChannelFormatIDRef>AC_00020004</audioChannelFormatIDRef> 

</audioPackFormat> 

 

 

<!-- ############ --> 

<!-- CHANNELS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010001" 
audioChannelFormatName="FrontLeft" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

    <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010001_00000001"> 

        <speakerLabel>M+30</speakerLabel> 

        <position coordinate="azimuth">30.0</position> 

        <position coordinate="elevation">0.0</position> 

        <position coordinate="distance">1.0</position> 

    </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010002" 
audioChannelFormatName="FrontRight" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

    <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010002_00000001"> 

        <speakerLabel>M-30</speakerLabel> 

        <position coordinate="azimuth">-30.0</position> 

        <position coordinate="elevation">0.0</position> 

        <position coordinate="distance">1.0</position> 

    </audioBlockFormat> 
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</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010003" 
audioChannelFormatName="FrontCentre" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

    <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010003_00000001"> 

        <speakerLabel>M+00</speakerLabel> 

        <position coordinate="azimuth">0.0</position> 

        <position coordinate="elevation">0.0</position> 

        <position coordinate="distance">1.0</position> 

    </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010004" audioChannelFormatName="LFE" 
typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

    <frequency typeDefinition="lowPass">200</frequency> 

    <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010004_00000001"> 

        <speakerLabel>LFE+00</speakerLabel> 

        <position coordinate="azimuth">0.0</position> 

        <position coordinate="elevation">-20.0</position> 

        <position coordinate="distance">1.0</position> 

    </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010005" 
audioChannelFormatName="SurroundLeft" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

    <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010005_00000001"> 

        <speakerLabel>M+110</speakerLabel> 

        <position coordinate="azimuth">110.0</position> 

        <position coordinate="elevation">0.0</position> 

        <position coordinate="distance">1.0</position> 

    </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010006" 
audioChannelFormatName="SurroundRight" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

    <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010006_00000001"> 

        <speakerLabel>M-110</speakerLabel> 

        <position coordinate="azimuth">-110.0</position> 

        <position coordinate="elevation">0.0</position> 

        <position coordinate="distance">1.0</position> 

    </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00020003" audioChannelFormatName="Lo" 
typeLabel="0002" typeDefinition="Matrix"> 

    <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00020003_00000001"> 

        <speakerLabel>M+30</speakerLabel> 

        <matrix> 

            <coefficient gain="1.0">AC_00010001</coefficient> 

            <coefficient gainVar="clev">AC_00010003</coefficient> 

            <coefficient gainVar="slev">AC_00010005</coefficient> 

        </matrix> 

    </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00020004" audioChannelFormatName="Ro" 
typeLabel="0002" typeDefinition="Matrix"> 

    <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00020004_00000001"> 

        <speakerLabel>M-30</speakerLabel> 

        <matrix> 

            <coefficient gain="1.0">AC_00010002</coefficient> 

            <coefficient gainVar="clev">AC_00010003</coefficient> 

            <coefficient gainVar="slev">AC_00010006</coefficient> 

        </matrix> 

    </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<!-- ############ --> 

<!-- STREAMS --> 

<!-- ############ --> 
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<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010001" 
audioStreamFormatName="PCM_FrontLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

    <audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef> 

    <audioTrackFormatIDRef>AS_00010001_AT_01</audioTrackFormatIDRef>   

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010002" 
audioStreamFormatName="PCM_FrontRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

    <audioChannelFormatIDRef>AC_00010002</audioChannelFormatIDRef> 

    <audioTrackFormatIDRef>AS_00010002_AT_01</audioTrackFormatIDRef>   

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010003" 
audioStreamFormatName="PCM_FrontCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

    <audioChannelFormatIDRef>AC_00010003</audioChannelFormatIDRef> 

    <audioTrackFormatIDRef>AS_00010003_AT_01</audioTrackFormatIDRef>   

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010004" audioStreamFormatName="PCM_LFE" 
formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

    <audioChannelFormatIDRef>AC_00010004</audioChannelFormatIDRef> 

    <audioTrackFormatIDRef>AS_00010004_AT_01</audioTrackFormatIDRef>   

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010005" 
audioStreamFormatName="PCM_SurroundLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

    <audioChannelFormatIDRef>AC_00010005</audioChannelFormatIDRef> 

    <audioTrackFormatIDRef>AS_00010005_AT_01</audioTrackFormatIDRef>   

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010006" 
audioStreamFormatName="PCM_SurroundRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

    <audioChannelFormatIDRef>AC_00010006</audioChannelFormatIDRef> 

    <audioTrackFormatIDRef>AS_00010006_AT_01</audioTrackFormatIDRef>   

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00020003" audioStreamFormatName="PCM_Lo" 
formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

    <audioChannelFormatIDRef>AC_00020003</audioChannelFormatIDRef> 

    <audioTrackFormatIDRef>AS_00020003_AT_01</audioTrackFormatIDRef>   

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00020004" audioStreamFormatName="PCM_Ro" 
formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

    <audioChannelFormatIDRef>AC_00020004</audioChannelFormatIDRef> 

    <audioTrackFormatIDRef>AS_00020004_AT_01</audioTrackFormatIDRef>   

</audioStreamFormat> 

 

 

<!-- ############ --> 

<!-- AUDIO TRACKS --> 

<!-- ############ --> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AS_00010001_AT_01" 
audioTrackFormatName="PCM_FrontLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

    <audioStreamFormatIDRef>AS_00010001</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AS_00010002_AT_01" 
audioTrackFormatName="PCM_FrontRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

    <audioStreamFormatIDRef>AS_00010002</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AS_00010003_AT_01" 
audioTrackFormatName="PCM_FrontCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

    <audioStreamFormatIDRef>AS_00010003</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AS_00010004_AT_01" audioTrackFormatName="PCM_LFE" 
formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

    <audioStreamFormatIDRef>AS_00010004</audioStreamFormatIDRef> 
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</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AS_00010005_AT_01" 
audioTrackFormatName="PCM_SurroundLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

    <audioStreamFormatIDRef>AS_00010005</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AS_00010006_AT_01" 
audioTrackFormatName="PCM_SurroundRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

    <audioStreamFormatIDRef>AS_00010006</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AS_00020003_AT_01" audioTrackFormatName="PCM_Lo" 
formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

    <audioStreamFormatIDRef>AS_00020003</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AS_00020004_AT_01" audioTrackFormatName="PCM_Ro" 
formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

    <audioStreamFormatIDRef>AS_00020004</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000001"/> 

<audioTrackUID UID="ATU_00000002"/> 

<audioTrackUID UID="ATU_00000003"/> 

<audioTrackUID UID="ATU_00000004"/> 

<audioTrackUID UID="ATU_00000005"/> 

<audioTrackUID UID="ATU_00000006"/> 

<audioTrackUID UID="ATU_00000007"/> 

<audioTrackUID UID="ATU_00000008"/> 

 

___________ 
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