
 

 

 اإلشارة السمعيةنموذج تعريف 

 ITU-R  BS.2076-1التوصيـة  
(2017/06) 

 BSالسلسلة 
 الخدمة اإلذاعية )الصوتية(



ii التوصية  ITU-R  BS.2076-1  

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

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

تصاالت صف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االيرد و 
 1  امللققواملشار 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 املوقعR-ITU 1 بالقرار
 االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات               حيث ميكن أيضا   R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITUاإللكرتوين 

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

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

 (en/REC-R/publ/int.itu.www://http                                       )ميكن االطالع عليها أيضا  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 ة وددمة االستدالل الراديوي وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلةاخلدمة املتنقل 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عد                     أنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF ة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتةتقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدم 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

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

 النشر اإللكرتوين
 2018جنيف، 

 
  ITU  2018 

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

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 *BS  R-ITU.2076-1  التوصيـة

 يف اإلشارة السمعيةنموذج تعر 

 (2017-2015) 

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

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

 مصطلحات أساسية
ADM ،منوذج تعريف اإلشارة السمعية ،BW64 ،ملف موجي ت الشرحيةناالبيا ،(Wave) ،WAVE قائم على الكائن، قائم ،

      غام ر ، نسق،XML ،XSD،         جمس د صويتعلى القناة، قائم على املشهد، 

 لالتصاالت،إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل 
 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 سترييوألداء من أجل نظام صويت املعنونة، متطلبات ا 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 مستقسن لتعريف حمتوى مسعي ميكن ألنساق امللف والتدفق  ج(
 مناسب، ه أو أن تصبح متوافقة معه عن طريق سطح بيينأن تعتمد إما

 توصي
 بالنسبة حلاالت االستخدام التالية:

 الكودكات(؛ ذلك يف                                                                                             التطبيقات اليت تتطلب منوذجا  عاما  للبيانات الشرحية، ووصفا  رمسيا ، لألنساق واحملتويات السمعية )مبا •
 لألغراض العامة، مثل برامج حترير النصوص؛ توليد البيانات الشرحية السمعية وتأوليها بأدوات •

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

                                                                                                  احلاجة إىل ملف ميكن أن يقرأه البشر وميكن أن حير ر يدويا  لوصف تشكيالت مسعية )مثل وصف تشكيلة قناة استوديو  •
 ة،املزج( بنسق متسق وقابل للرتمج

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

 

____________________ 
 .R 1-ITU                                           تعديالت صياغية على هذه التوصية طبقا  للقرار  2017أكتوبر لالتصاالت الراديوية يف  6أددلت جلنة الدراسات  *
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 1ق الملح

 
 نموذج تعريف اإلشارة السمعية

 مقدمة 1
ج غامرة وتفاعلية تتطلب استخدام أنساق مسعية أكثر مرونة. وال يكفي هن تتطور اإلشارة السمعية املعدة لإلذاعة والسينما حنو معايشة

                                                                                                                        قائم على قناة ثابتة ليقيط هبذه التطورات، ولذلك جيري تطوير أنساق قائمة على القناة وعلى الكائن وعلى املشهد. ويسل ط 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
                                                                                                             واملتطل ب املركزي للسماح بتوزيع مجيع األمناط املختلفة من اإلشارة السمعية، سواء عن طريق امللفات أو البث املتدفق، يتمثل 

ن كل مسار                                 معية وصفا  كامال . وينبغي أن يكو                                                                    تعايش البيانات الشرحية، أيا  كان نسق امللف/التدفق، كي تصف اإلشارة الس يف
                                                                                                            فردي دادل ملف أو تدفق قابال  لالستخالص أو املعاجلة أو التوزيع بشكل صقيح، وفقا  للبيانات الشرحية املصاحبة. وسي ضمن 

         مفتوحا .                                                               التوافق بني مجيع األنظمة، بكون منوذج تعريف اإلشارة السمعية معيارا  

 الخلفية 2

                                                                                          ا النموذج هو إضفاء الطابع الرمسي على وصف اإلشارة السمعية. وهو ليس نسقا  حلمل اإلشارة السمعية. إن الغرض من هذ
 النموذج. ويساعد هذا التمييز يف فهم

 مقارنة بالطبخ 1.2

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

                                                                                                                ومنوذج تعريف اإلشارة السمعية يشبه جمموعة من القواعد لكتابة قائمة املكونات؛ فهو يقدم وصفا  واضقا  لكل بند، على غرار: 
 السكر. غرام من 200الزبدة، و غرام من 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 اجملس د الصويت.

املبني  BW64 نسق مة على ملف موجي مثلويتوافق منوذج تعريف اإلشارة السمعية بوجه عام مع األنساق القائ
 [4] عاملرج يف االحتاد الدويل لالتصاالت                    على النقو املعر ف من  (BWF) ، ونسق املوجة اإلذاعيةITU-R BS.2088 [7] التوصية يف

 وغريها من األنساق القائمة على املوجة اليت تدعم استخدام الكتل اإلضافية الالزمة.
 تكون شبيهة BS.2088 التوصية كتلة ملففإن   ،ITU-R BS.2088ملف التوصية يف سياق  <chna>                      وعندما ت ستخدم الكتلة 

شفرة اخلطوط العمودية على غالف كل من مكونات الطبخ؛ فتتيح لنا هذه الشفرة البقث عن وصف النموذج لكل بند. ويشابه ب
 السمعية. الذي حيتوي على عينات اإلشارة BS.2088 التوصية ملفالكيس الذي حيتوي على املكونات الفعلية كتلة "بيانات" 

لدينا من شفرات اخلطوط العمودية على كل عنصر  ، ننظر إىل ماITU-R BS.2088التوصية  من ملفات ملفومن منظور 
الكيس. ويتبع كل وصف هيكل النموذج. وقد تكون هناك مكونات مثل  كيسنا، ونستخدمها للبقث عن وصف كل بند يف يف

ز ميكن تقسيمها إىل مكونات داصة هبا )كالدقيق واخلمرية وغريها(؛ وشأهنا يف ذلك شأن وجود كائن مسعي حيتوي على فتات اخلب
 و"اليمىن"(. قنوات متعددة )كاإلشارة السترييو اليت حتتوي القناتني "اليسرى"
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 لمحة موجزة 2.2

 JSON للغات أدرى مث                         ت فهم أيضا  مبا يقابلها يف كلغته للتوصيف، واليت ميكن أن  XMLسيستخدم هذا النموذج يف البداية 
 XML لغةالميكن دمج  هفإن ،ITU-R BS.2088 التوصية ملفات معستخدم    ي  ( إذا لزم األمر. وعندما JavaScript)ترميز كائن 

 لملف.ل <axml> الكتلة يف
يصف  لك فهوتتضمنه اإلشارة السمعية، لذ . ويصف جزء احملتوى ماالنسقوجزء  المحتوىوينقسم النموذج إىل قسمني ميثالن جزء 
 ذلك. إىل أشياء مثل لغة أي حوار، واجلهارة، وما

ويصف جزء النسق الطبيعة التقنية لإلشارة السمعية حبيث ميكن فك شفرهتا أو استخالصها بشكل صقيح. وميكن تعريف بعض 
 اإلشارات. بعد توليد اء احملتوى إالعناصر النسق قبل ورود أي إشارات مسعية، يف حني يتعذر عادة إكمال أجز 

ويف حني يستند هذا النموذج إىل نسق قائم على ملف موجي، فهو النموذج األعم. بيد أن األمثلة تعطى باستخدام 
                                                             ، ألن ذلك يفسر بوضوح أكثر كيف يعمل هذا النموذج. وت توقع أيضا  [7] املرجع للتعريف الوارد يف       وفقا   ITU-R BS.2088 التوصية

 السمعية. إصدارات الحقة هلذا كي تعرب عن التقدم احلاصل يف التكنولوجيا افة معلمات النموذج يفإض

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

 بالنموذج. امللف وكيف تربط املسارات يف BS.2088 التوصية لفمل <chna>                        والنسق. ويبني أيضا  كتلة 
على عدد من مسارات اإلشارة السمعية، تقتضي الضرورة معرفة ماهية كل مسار. وتتضمن  BS.2088 التوصية وحيثما حيتوي ملف

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

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

. ومعر فات  audioTrackFormatID               وي ستخدم معر ف  ليست  audioTrackFormatID                                             للبقث عن تعريف نسق ذلك املسار املعني 
 audioTrackFormatID        معر فات 5ون هناك أزواج سترييو، ستك 5فريدة من نوعها؛ فعلى سبيل املثال، إذا احتوى امللف على 

خمتلفني.  audioTrackFormatID                                                     لوصف القناة "اليمىن". وبالتايل، لن يلزم إال تعريف معر يف  5متطابقة لوصف القناة "اليسرى"، و
لمعرفات ستخدام ل                                                                   فريدة من نوعها، وهي موجودة لتعريف املسار تعريفا  فريدا . ويعين هذا اال audioTrackUID              غري أن معر فات 

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

BS.2076 01-

audioProgramme

audioProgramme ID: char
audioProgrammeName: char
audioProgrammeLanguage: char
audioContent IDRef: char (1..*)
<local attributes
and sub-elements >

audioContent

audioContent ID: char
audioContentName: char
audioContentLanguage: char
audioObject IDRef: char (1..*)
<local attributes
and sub-elements >

audioObject

audioObject ID: char
audioObjectName: char
audioObject IDRef: char (0..*)
audioPackFormat IDRef: char (0..*)
audioTrack UIDRef: char(0..*)
start
duration
<local attributes
and sub-elements >

audioTrack UID

sampleRate: int
bitDepth: int
audioTrackFormat IDRef: char (0..1)
audioPackFormat IDRef: char(0..1)
<local attributes
and sub-elements >

audioPackFormat

audioPackFormat ID: char
audioPackFormatName: char
typeLabel: char
audioChannelFormat IDRef: (1..*)
audioPackFormat IDRef: (0..*)
<local attributes
and sub-elements >

audioChannelFormat

audioChannelFormat ID: char
audioChannelFormatName: char
typeLabel: char
audioBlockFormat: (1...*)
<local attributes
and sub-elements >

audioStreamFormat

audioStreamFormat ID: char
audioStreamFormatName: char 
formatLabel: char
audioChannelFormat IDRef: char (0..1)
audioPackFormat IDRef: char(0..1)
audioTrackFormat IDRef: char(1..*)
<local attributes
and sub-elements >

audioBlockFormat

audioBlockFormat ID: char
rtime
duration
<local attributes
and sub-elements >

audioTrackFormat

audioTrackFormat ID: char
audioTrackFormatName: char
formatLabel: char
audioStreamFormat IDRef: char (0..1)

chna Chunk	 TrackNum	 audioTrack UID	 audioTrackFormat ID	 audioPackFormat ID

Example 	 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
 

 مثال

 BWFملف 

 

 المحتوى
 

 حييل إىل
 هذا ذاك

 
 حييل إىل

 هذا ذاك
 

 مرجع دارجي

 النسق
 

 الفدرة السمعية نسق
 

 نسق مسار سمعي
 

 نسق تدفق سمعي
 

 ةسمعي نسق عدسة
 

 كائن سمعي
 

 معيمحتوى س
 

 برنامج سمعي
 

 معرف فريد لمسار سمعي
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 النسق 1.3

، audioTrackFormatملسار؟" وسيقتوي نسق مسار مسعي، على السؤال "ما هو نسق هذا ا audioTrackFormatID          جييب معر ف 
، ونسق audioTrackFormat، يسمح بتعريف توليفة نسق املسار السمعي، audioStreamFormatID                         أيضا  معرف نسق تدفق مسعي، 

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

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

 (‘X’) مثل (HOA)                                                                                                    املثال، أو كائنا  مسعيا  )كشيء يدعى "القيثارة" متموضع يف املقدمة(، أو مكون صوتيات حميطة من الرتبة العليا
 ية،سيكون هناك مرجع يشري إما إىل نسق القناة السمع audioStreamFormatأو جمموعة من القنوات. ودادل نسق 

audioChannelFormat ،أو إىل نسق الكدسة السمعية ،audioPackFormat فيصف تدفق اإلشارة السمعية. وسيكون هناك ،
 املراجع. واحد فقط من هذه
 ( فإن نسقaudioChannelFormatIDRef)أي  audioChannelFormatمرجع نسق  audioStreamFormat                وإذا احتوى نسق  

audioStreamFormat من عدة أمناط خمتلفة من نسق  هو واحدaudioChannelFormat ونسق .audioChannelFormat  هو
، typeDefinitionهناك نعت تعريف النمط،  audioChannelFormatوصف لشكل موجي واحد من اإلشارة السمعية. ويف نسق 

 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 audioChannelFormatلنمط من نسق هناك جمموعة خمتلفة من العناصر الفرعية لتوصيف معلمات ساكنة مرتبطة بذلك ا

 للقناة. ، لتوزيع جمهار"speakerLabel"عنصر فرعي يدعى وسم اجملهار،  ‘speakerLabel’سبيل املثال، لنمط قناة 
بوصف القنوات الدينامية )أي القنوات اليت تتغري بنقو ما مع مرور الوقت(، فهو يستخدم  audioChannelFormatوللسماح لنسق 

وقت  audioBlockFormat، لتقسيم القناة على طول حمور الزمن. وسيتضمن عنصر audioBlockFormatالفدرة السمعية،  نسق
هناك معلمات  audioBlockFormat( الرئيسي ومدته. وضمن نسق audioObjectالبدء )نسبة إىل وقت بدء الكائن السمعي، 

 .audioChannelFormatسق تعتمد على الوقت وتصف القناة اليت تعتمد على منط ن
حد  فعلى سبيل املثال، لقناة من منط "الكائنات" عناصر فرعية هي "السمت" و"االرتفاع" و"املسافة" لوصف موقع الصوت. وال

لكل عينة إذا كان هناك شيء  audioBlockFormat، فيمكن أن يكون هناك نسق audioBlockFormatلعدد ومدة أنساق 
واحد على األقل كي حتصل  audioBlockFormat                                              م من أن ذلك قد يكون مسرفا  قليال ! وي تطلب نسق يتقرك بسرعة، على الرغ

 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  audioChannelFormat                           معا  واحد أو أكثر من أنساق  audioPackFormat نسق
 بينها. أمر مهم عند استخالص اإلشارة السمعية، فقد حتتاج قنوات ضمن جمموعة للتفاعل فيما

 متعددة من نسق audioChannelFormatاحلاوي على أنساق  audioPackFormatوعادة ما حتدث اإلحالة إىل نسق 
audioStreamFormat  عندما حيتوي نسقaudioStreamFormat على إشارة مسعية غري مشك لة بالتشفري النبضي                                        (PCM)  وحتمل

معظم أنساق  يف audioStreamFormatعادة من نسق  audioPackFormat                                           العديد من القنوات املشفرة معا . ولن حيال نسق 
. وحيث توجد هذه اإلحالة، يتعني اجلمع بني (PCM)                                                       مة على املشهد ذات اإلشارة السمعية املشك لة بالتشفري النبضيالقناة القائ

 االستخالص. ذات االنتماء املشرتك ألغراض audioChannelFormatsوأنساق  audioPackFormatوظيفة نسق 
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؛ audioPackFormatمجيعها أمثلة على نسق ‘ من الرتبة األوىل صوتيات حميطة’و ‘5.1’و‘ سترييو’فعلى سبيل املثال، تشكل نعوت 
أزواج  5                                                                      يقتصر على وصف نسق اإلشارة السمعية. فعلى سبيل املثال، فإن ملفا  حيتوي على  audioPackFormat              علما  بأن نسق 

 audioPackFormat                                               واحدا  فقط لوصف "سرتيو". وميكن الفرز الضمين ألنساق  audioPackFormatسترييو سيقوي نسق 
 إىل جانب أنساق‘ لصوتيات حميطة من الرتبة األوىل’ audioPackFormatنسق ‘ صوتيات حميطة من الرتبة الثانية’فتقوي 

audioChannelFormat  للمكوناتR وS وT وU وV. 

 المحتوى 2.3

من املسارات السمعية هي مسارات حيدد أي  audioTrackFormatأزواج سترييو كمثال، فإن نسق  5                          إذا أدذنا مشهدا  مسعيا  ذا 
، لتقديد audioObject                                                                                            يسرى وأي منها مسارات ميىن، وليس االنتماء املشرتك بينها، وال ما ميث ل فيها. وي ستخدم الكائن السمعي، 

 دور يتاملسارات ذات االنتماء املشرتك ومواضعها يف امللف. ويوصل هذا العنصر البيانات السمعية الفعلية بالنسق، وهنا يأ
 .audioTrackUID      معر ف

                    ، إحالتني إىل معر فات audioObject(، سيتضمن الكائن السمعي، (PCM) فبالنسبة لزوج السترييو )يف التشكيل بالتشفري النبضي
audioTrackUIDق                                                                                              ؛ وبالتايل، فإن هذين املسارين سيتضمنان إشارة سترييو مسعية. وسيتضمن الكائن السمعي أيضا  إحالة إىل نس 

audioPackFormatسترييو. ، الذي حيدد نسق هذين املسارين كزوج 
. وسيقتوي كل واحد منها على نفس اإلحالة audioObjectعناصر  5أزواج سترييو يف هذا املثال، ستدعو احلاجة إىل  5ومبا أن هناك 

، حيث حيمل كل زوج سترييو audioTrackUID                                              السترييوي، ولكنه سيتضمن إحالة خمتلفة إىل معر فات  audioPackFormatإىل نسق 
، ألن تعريف النسق من دالل audioTrackUIDRefs                                                              إشارة مسعية خمتلفة. وال يهم ترتيب اإلحاالت إىل معر ف فريد ملسار مسعي، 

هو الذي  audioPackFormat ونسق audioChannelFormatونسق  audioStreamFormat، ونسق audioTrackاملسار السمعي، 
 مسار. هوية كلحيدد 

. وميثل وقت البدء هذا، الوقت duration، واملدة ،start                       ، أيضا  على نعيت البدء، audioObjectوحيتوي عنصر الكائن السمعي، 
ستبدأ إشارة الكائن ف، ”00:00:10,00000“ هو ،startالذي تبدأ فيه إشارة الكائن يف ملف أو تسجيل. وبالتايل، إذا كان البدء، 

 ثوان على بدء ملف مسعي. 10بعد مضي 
. لذلك، audioObjects، إمكانية الفرز الضمين للكائنات السمعية، audioPackFormatوترتتب على إمكانية الفرز الضمين لنسق 

احلاملني للتدفق،  audioTrackUID                         ، على جمرد إحاالت إىل معر يف audioObjectلن حيتوي الكائن السمعي، الكيان السمعي، 
 .2,0 وواحد من أجل 5,1، واحد من أجل audioObjectsإحاالت إىل كائنني مسعيني،          بل أيضا  

                                       ، الذي يقدم وصفا  للمقتوى السمعي وميتلك audioContent، باحملتوى السمعي، audioObjectوحيال إىل الكائن السمعي، 
سب بعض قي م 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’                     ، معا  ويدجمها للقيام audioContent، كل مكونات احملتوى السمعي، AudioProgrammeوجيمع الربنامج السمعي، 

       فمثال :
 ؛‘اخللفية ملوسيقى’وآدر ‘ للراوي’، audioContentي، ، على حمتوى مسعaudioProgrammeقد حيتوي الربنامج السمعي،  -
 ‘fr-حوار’ ، تدعىaudioContents، لفرنسا على حمتويات مسعية، audioProgrammeقد حيتوي الربنامج السمعي،  -

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

، يف متثيل شجرة واحدة لنموذج تعريف اإلشارة audioProgrammeوميكن تعريف عناصر متعددة للربنامج السمعي، 
                                                                                  . وهذا يسهل وصف عرض ميثل عددا  حمددا  مسبقا  من عمليات املزج اجملدية اليت ميكن للمستخدمني XMLبلغة  (ADM) السمعية
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، أن حييل إىل جمموعة فرعية فقط audioProgrammeالدتيار من بينها. وميكن لكل عنصر من عناصر الربنامج السمعي، ا
. وميثل ذلك أحد أساليب XML ، من شجرة منوذج تعريف اإلشارة السمعية بلغةaudioContentعناصر احملتوى السمعي،  من

 شخصي. شارة مسعية ذات طابعلوصف إ (ADM)متكني منوذج تعريف اإلشارة السمعية 
       فمثال :

، ميكن أن حتتوي شجرة واحدة لنموذج تعريف اإلشارة السمعية audioProgrammeباتباع املثال السابق لربنامج مسعي،  -
 السواء. العناصر الفرنسية واإلجنليزية للربنامج السمعي على XMLبلغة 

                                                  اليت تصف برناجما  رياضيا  أن حتتوي على عناصر الربنامج  XML وميكن لشجرة منوذج تعريف اإلشارة السمعية بلغة -
، للفريق املضيف والفريق الزائر. وميكن أن حيتوي الربنامج السمعي للفريق املضيف على audioProgrammeالسمعي، 

ميكن  يماف‘. أجواء املكان’، وأدرى تعرب عن ‘لتعليق منقاز للفريق املضيف’، audioContentعناصر احملتوى السمعي، 
، ‘لتعليق منقاز للفريق الزائر’، audioContentأن حيتوي الربنامج السمعي للفريق الزائر على عناصر احملتوى السمعي، 

 نفسها. ‘ألجواء املكان’و

 1اجلدول 
 الخالئط البديلة

 تعليق محايد أجواء المكان 
 تعليق منحاز

 للفريق المضيف
 تعليق منحاز
 للفريق الزائر

     مزج مبدئي

     الفريق املضيف

     الفريق الزائر

 المشتركةاألنساق  4
يف كثري من احلاالت، وداصة يف العمل القائم على القناة واملشهد، تكون العديد من األنساق املطلوبة مشرتكة. فعلى سبيل املثال، 

كل مرة يتعني فيها  ومحلها يف XML ءة بتوليد كتلةولن تتققق الكفا مشرتكةمجيعها تعاريف  5,1للقنوات األحادية والسترييو و
 .ITU-R BS.2094 [8] يف التوصية املشرتكةهذه التعاريف  وصف    وت  . وصف أحد هذه األنساق

امللف املرجعي يف ملف  هذا . ولن يلزم تضمنيمرفق هبا XMLملف ك  ITU-R BS.2094 [8]متاحة يف التوصية وهذه اجملموعة 
مل  للنسق إذا XMLلغة لا                                                                     شارة السمعية، بل متكن اإلحالة إليه دارجيا . وبالتايل لن حيتاج امللف إىل محل يستخدم منوذج تعريف اإل

، audioContentواحملتوى السمعي،  ،audioProgramme                                  أما عندما ي ستخدم الربنامج السمعي،  .تستخدم إال األنساق املشرتكة
مل يف امللف شفرة                  ، أو ت طلب تعاريف audioObjectوالكيان السمعي،  لنموذج تعريف  XML                                            غري معيارية، فيلزم حينها أن حت 

 السمعية. ةاإلشار 

 اصر نموذج تعريف اإلشارة السمعيةعن 5

 يرد يف األقسام الفرعية التالية وصف كل من العناصر ضمن منوذج تعريف اإلشارة السمعية.

 (audioTrackFormat)نسق المسار السمعي  1.5

 واسطة ، يقابل جمموعة واحدة من العينات أو البيانات يف مسار واحد يفaudioTrackFormatسار السمعي، إن عنصر نسق امل
                                                                                                          ختزين. وهو يستخدم لوصف ماهية نسق البيانات، فيتيح للمجس د الصويت فك شفرة اإلشارات على الوجه الصقيح. وحيال إليه 

 بنجاح. ليفة املسارات املطلوبة لفك تشفري بيانات املسارالذي يستخدم لتقديد تو  audioStreamFormatمن عنصر نسق 
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 audioTrackFormatإىل نسق  audioStreamFormat، سيقيل نسق (PCM)                                             وبالنسبة إىل إشارة مسعية مشك لة بالتشفري النبضي 
 audioTrackFormat                                                                                       واحد وبذلك يصف العنصران نفس الشيء فعليا . وبالنسبة إىل إشارة مسعية مشفرة، سيتعني مجع أنساق 

 تشفريها. واحد لتوليد بيانات ميكن فك audioStreamFormatمتعددة يف نسق 
. وإلتاحة هذه املرونة، audioStreamFormatأو  audioTrackFormat                                                 وميكن للربجميات اليت تؤو ل النموذج أن تبدأ من أي نسق 

. إال أن استخدام هذا املرجع ينطوي على شرط audioStreamFormat                    أن حييل أيضا  إىل نسق  audioTrackFormatميكن لنسق 
نفسه الذي يرد باإلحالة إىل  audioStreamFormatأن حييل إىل نسق  audioTrackFormatصارم حيتم على نسق 

 .audioTrackFormat نسق

 2الشكل 
 (audioTrackFormat)نسق المسار السمعي 

 

 النعوت 1.1.5
 2اجلدول 

 (audioTrackFormat) ينسق المسار السمع نعوت
 مطلوب مثال الوصف النعت

audioTrackFormatID  متثل األرقام 6لمسار، انظر الفقرة اهلوية ل      معر ف .yyyy 
نوع الصوت  AT_yyyyxxxx_nnللمسار السمعي 

 yyyyxxxx أرقام تطابقتاملضمن يف املسار. وينبغي أن 
 yyyyxxxx نسق التدفق السمعيأرقام مع 

AT_00010001_01 نعم 

audioTrackFormatName اسم املسار PCM_FrontLeft نعم 

formatLabel ادتياري 0001 واصف النسق 

formatDefinition وصف النسق PCM ادتياري 

 العناصر الفرعية 2.1.5

 3اجلدول 
 (audioTrackFormat)العناصر الفرعية لنسق المسار السمعي 

 الكمية مثال الوصف العنصر

audioStreamFormatIDRef  إحالة إىل نسقaudioStreamFormat AS_00010001 0 1 أو 

BS.2076 02-

audioTrackFormat

	 audioTrackFormat ID
type ID

	 audioTrackFormatName
type string

	 formatLabel
type string

	 formatDefinition
type string

Attributes

AudioStreamFormat efIDR
type IDREF
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 عينة شفرة 3.1.5

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010001_01" 

audioTrackFormatName="PCM_FrontLeft" formatDefinition="PCM" formatLabel="0001"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010001</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 (audioStreamFormat)نسق التدفق السمعي  2.5

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

audioPackFormatحيث جيب اجلمع  ،                            فرة غري مشك لة بالتشفري النبضي. ويتمثل استخدامه الرئيسي يف التعامل مع مسارات مش
 audioChannelFormat كي متثل إشارة ميكن فك تشفريها وتغطي عدة أنساق  audioTrackFormatبني واحد أو أكثر من أنساق 

 (.audioPackFormatحالة إىل نسق )باإل

 3الشكل 
 (audioStreamFormat)نسق التدفق السمعي 

 

 النعوت 1.2.5
 4اجلدول 

 (audioStreamFormat)نسق التدفق السمعي  نعوت

 مطلوب مثال الوصف النعت
audioStreamFormatID  متثل األرقام 6، انظر الفقرة التدفقهوية       معر ف .yyyy 

نوع الصوت املضمن  AS_yyyyxxxxالسمعي  للتدفق
مع  yyyyxxxx أرقام تطابقت. وينبغي أن التدفق يف
  ةالسمعي القناةنسق ل xxxx رقاماأل

AS_00010001 نعم 

audioStreamFormatName  التدفقاسم PCM_FrontLeft نعم 

formatLabel* ادتياري 0001 واصف النسق 

formatDefinition* وصف النسق PCM ادتياري 

BS.2076 03-

audioStreamFormat

	 audioStreamFormat ID
type ID

	 audioStreamFormatName
type string

	 formatLabel
type string

	 formatDefinition
type string

Attributes

audioChannelFormat efIDR
type IDREF

audioPackFormat efIDR

type IDREF

audioTrackFormat efIDR
type IDREF

0:
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 العناصر الفرعية 2.2.5
 5اجلدول 

 (audioStreamFormat) نسق التدفق السمعيالعناصر الفرعية ل
 الكمية مثال الوصف العنصر

audioChannelFormatIDRef إحالة إىل نسق audioChannelFormat AC_00010001 0  1أو 
audioPackFormatIDRef إحالة إىل نسق audioPackFormat AP_00010003 0 أو   1 

audioTrackFormatIDRef إحالة إىل نسق audioTrackFormat AT_00010001_01 1*... 

      معا .وليس كليهما ، فقط audioTrackChannelFormatIDRefأو  audioPackFormatIDRef إما يستخدم يف نفس العنصر
 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

                                                                            ، تتابعا  واحدا  من العينات السمعية اليت ميكن القيام ببعض اإلجراءات حياهلا، مثل audioChannelFormatميثل نسق القناة السمعية، 
 .audioBlockFormats                                                                                              حركة كيان جمس د صوتيا  يف مشهد. ويقس م هذا النسق فرعيا  يف امليدان الزمين إىل واحد أو أكثر من أنساق 

 4الشكل 
 (audioChannelFormat)نسق القناة السمعية 

 BS.2076 04-

AudioChannelFormat

	 audioChannelFormatName
type string

	 audioChannelFormatID
type ID

	 typeLabel
type string

	 typeDefinition
type string

Attributes

1:

0:2

Attributes frequency
extends int

	 typeDefinition
type string

audioBlockFormat
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 النعوت 1.3.5
 6اجلدول 

 (audioChannelFormat)نسق القناة السمعية نعوت 
 مطلوب مثال الوصف النعت

audioChannelFormatName اسم القناة FrontLeft نعم 

audioChannelFormatID  عر ف بشأن استخدام امل 6                          معر ف القناة، انظر الفقرة     
audioChannelFormatID ل متث. يف تشكيالت القناة النمطية

نوع الصوت  AC_yyyyxxxx للقناة السمعية yyyyاألرقام 
 xxxxاألرقام  xxxx األرقام . وينبغي أن تطابقالقناةاملضمن يف 

 .xxxx نسق التدفق السمعي يف

AC_00010001 نعم 

typeLabel* ادتياري 0001 واصف منط القناة 

typeDefinition* وصف منط القناة DirectSpeakers ادتياري 

، لنمط اإلشارة السمعية الذي يصفه، وحيدد audioChannel، نسق القناة السمعية، typeDefinition                   يوص ف تعريف النمط، 
 لديه. audioBlockFormat                                         أيضا  أي من املعلمات ت ستخدم ضمن فروع نسق 

 ، خمتلفة:typeDefinition                            وتوجد حاليا  مخسة تعاريف منط، 
 7اجلدول 

 تعاريف النمط
 الوصف واصف نمط القناة تعريف النمط

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

Matrix مصفوفة()   0002 
، من قبيل         ات معا                                                    القائمة على القناة، حيث ت نشأ مصفوفة تضم كل القنو  لإلشارة السمعية

 القناة الوسطى، اليسرى/اليمىن

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

 اإلشارة السمعية، حبيث تشمل املعلومات املوضعية

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

 وصوتيات حميطة من الرتبة العليا 

Binaural 
 مساع بكلتا األذنني()

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

User Custom Fxxx  User Customمناط أل 1xxx إىل 

 العناصر الفرعية 2.3.5
 8اجلدول 

 (audioChannelFormat)سق القناة السمعية العناصر الفرعية لن
 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 ض" = "مترير منخف

 "مترير مرتفع" أو
0...2 

                                                                                                                 تسمح معلمة الرتدد االدتيارية بتوصيف املدى الرتددي لإلشارة السمعية. وميكن أن يكون ذلك متريرا  منخفضا  أو متريرا  مرتفعا ، 
ددات                                                                                                       من دالل اجلمع بينهما معا  لتققيق مترير نطاق أو وقف نطاق. وي ستخدم ذلك أكثر ما ي ستخدم يف قنوات مؤثرات الرت  أو

 (.Hz 200حيث ميكن حتديد تردد التمرير املنخفض )مثل  (LFE)املنخفضة 
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 عينة شفرة 3.3.5
<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010001" 

audioChannelFormatName="FrontLeft" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat ...> 

    ... 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 (audioBlockFormat) نسق الفدرة السمعية 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
 9اجلدول 

 (audioBlockFormat)سق الفدرة السمعية ننعوت 
 مطلوب مثال الوصف النعت

audioBlockFormatID معرف فدرة AB_00010001_00000001 نعم 

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

 ادتياري 00:00:00000,00

duration )دتياريا 00:00:00000,05 مدة فدرة )املدة 

 للفدرة األوىل. 00000001مؤشر الفدرة دادل القناة، بدءا من  audioBlockFormatIDاألدرية يف نسق عشرية  ةالست األرقامتتضمن 
 ، فإن الفدرة تستغرق كامل مدة القناة. (duration) واملدة (rtime) الوقت احلقيقيإذا مل يستخدم و 
، typeLabelالنمط،  سم، أو واtypeDefinitionعلى تعريف النمط،  audioBlockFormatتعتمد العناصر الفرعية دادل نسق و 

 ، الرئيسية.audioChannelFormatلعنصر نسق القناة السمعية، 
 ، خمتلفة:typeDefinition                      حاليا  مخسة تعاريف منط،  ددوحت

 10اجلدول 
 تعاريف النمط

 الوصف واسم النمط تعريف النمط

DirectSpeakers 0001 القائمة على القناة، حيث تغذي كل قناة اجملهار مباشرة ارة السمعيةلإلش 

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

 الوسطى، اليسرى/اليمىن

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

 كلتا األذنني، حيث االستعراض عرب مساعات رأسيةموجهة إىل   إلشارة مسعية 0005
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 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 == "DirectSpeakersفي حال  1.3.4.5

                                                                                                                    يف األنظمة القائمة على القناة، هذه هي البيانات الشرحية اليت ت ستخدم لوصف القناة. فإذا اجتهت النية لتشغيل القناة عرب جمهار 
وضع ا لعناصر امل، لبيان وسم ذلك اجملهار. ورغم توفر كل من القيم القصوى والدنيspeakerLabel، وسم اجملهار              معني، ي ستخدم، 

 .ملالزماالثالثة )باستخدام النعت املالزم(، ينبغي جتنبها ألن املوضع الدقيق ينبغي حتديده عادة حبذف النعت 

 5الشكل 
 audioBlockFormat ،(DirectSpeakers) نسق الفدرة السمعية،

BS.2076 05-

audioBlockFormat

	 audioBlockFormat ID
type ID

	 rtime
type timecodeType

	 duration
type time codeType

Attributes

0:

Attributes

speakerLabel
extends string

	 coordinate
type string

	 bound
type string

	 screenEdgeLock
type string

0:

position
extends float

 

 11اجلدول 
 (DirectSpeakers)للمجاهير المباشرة  (audioBlockFormat) معيةالفدرة السالعناصر الفرعية لنسق 

النعت  النعت العنصر
 الكمية مثال الوحدات الوصف المالزم

speakerLabel  إحالة إىل وسم موضع اجملهار         غري مطب ق – 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 موقع االرتفاع الدقيق للصوت  "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             مقي سة بقيمة املنشأ                          املسافة املقي سة الدقيقة من  "coordinate="distance املوضع

شأاملن                         املسافة املقي سة القصوى من ىاألقص "coordinate="distance املوضع  1 أو 0 0,8 1             مقي سة بقيمة 

 1 أو 0 0,9 1             مقي سة بقيمة نشأامل                         املسافة املقي سة الدنيا من األدىن "coordinate="distance املوضع

 املوضع
screenEdgeLock   يعر ف موضع جمهار عند                    

 شاشة حافة
يسار، ميني، 
 2 ... 0 يسار أعلى، أسفل
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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 موضع اجملهار فيهابسلسلة تبني أي حافة ينبغي افرتاض كون 
حال                                              كي يتضح البعد الذي ي ضبط، ولتقدمي موضع بديل يف                                                          "ميني" أو "أعلى" أو "أسفل". ويظل إدراج نعت اإلحداثية واجبا   أو

 الشاشة. عدم وجود الشاشة أو أن عدم توفر معلومات عن مقاس
درجة  29,0-أدناه كيف ميكن تعريف جمهار متموضع يف احلافة اليمىن للشاشة )مع موضع بديل هو  XMLرة ويوضح مثال شف

 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> 

)من أجل زوايا الشاشة(، فيجب أن تستعمل  (screenEdgeLock) إلمساك حبافة الشاشةلكان من املطلوب إتاحة موقعني   إذاو 
تسمح  ال XMLكما هو مبني يف املثال أدناه. ويرجع ذلك إىل أن اللغة   (ADM)ة لسمعيمنوذج تعريف اإلشارة اعناصر موفعي 

 متعددة لنفس االسم دادل العنصر الواحد. بنعوت
  <position coordinate="azimuth" screenEdgeLock=”right”>-29.0</position> 

  <position coordinate="elevation" screenEdgeLock=”top”>15.0</position> 

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

(؛ ويوصف هذا ’Z‘و ’Y‘و ’X‘دام نظام اإلحداثيات الديكارتية باستخدام نعوت إحداثيات خمتلفة )                   ولكن ميكن أيضا  استخ
 .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

ة على قائمة ألمين. وحيتوي عنصر املصفوفتتناول هذه احلالة قنوات مصفوفة قائمة على القناة، مثل اجلانب املتوسط واأليسر/ا
                 هذه القائمة معا   معامل العناصر الفرعية اليت حييل كل منها إىل قنوات أدرى وعامل ضرب. وينبغي أن تضاف مجيع املعامالت يف

 املصفوفة. لتوليد معادلة
 وفة املباشرة:: مصفوفة التشفري ومصفوفة فك التشفري واملصفاملصفوفاتميكن حتديد ثالثة أنواع من و 
  اإلشارات الصوتية صفوفاتم                                                        عادة  لوصف الكيفية اليت مت هبا تشفري اإلشارات الصوتية لتوليد مصفوفة التشفريتستخدم. 
  إشارات  مصفوفات من اإلشارات الصوتيةحتويل هبا  ميكن                              التشفري عادة  لوصف الكيفية اليت فك تستخدم مصفوفة

لتشفري ملصفوفة التشفري أن حتيل إىل مصفوفة لفك اوميكن  .)أي "جماهري مباشرة"( قناةالعلى  درج قائمصوتية إىل 
 أجل توصيل املصفوفات املعنية. من
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  مثل اخلليط املخفض ألي ميكن( مصفوفة مباشرة أن تقوم بعملية التقويل مباشرة من قناة إىل قناةdownmixing) 

ادلية وتتيح اإلحاالت املرجعية التب                        عية جتم ع قنوات املصفوفاتعناصر فر ( 4.5.5)انظر الفقرة  audioPackFormatويتضمن نسق 
 بني مصفوفات التشفري وفك التشفري.

 6الشكل 
 )مصفوفة( audioBlockFormatنسق الفدرة السمعية، 

 

 ’Left‘ شري إىلي 0,5على عنصرين فرعيني للمعامل، واحد بقيمة  ’Side‘قناة  تشفري على سبيل املثال، حيتوي عنصر مصفوفةو 
 .Side=0,5*Left-0,5*Right؛ وهذا يعطي: *Rightيشري إىل  0,5-* واآلدر بقيمة

 درج قائم على قناة.إىل ’Left‘، حيث يتقول Left=0,5*Mid+0,5*Side: على مصفوفة لفك التشفريويف ما يلي مثال 
 حيث  LoRo downmix<-5,1 ما يلي مثال على مصفوفة مباشرة: ويف

Lo=Left+0,7071*Centre+0,7071*LeftSurround & 
 Ro=Right+0,7071*Centre+0,7071*RightSurround 

 (gainVar) وميكن أن تكون قيم الكسب وانزياح الطور إما ثابتة )باستخدام الكسب والطور( أو متغرية )باستخدام الكسب املتغري
 ت يف القيمة، رمبا عن طريق مصدر آدر للبيانات الشرحية.                               ( على حنو يتيح للمجس د الصويت الب(phaseVar)والطور املتغري 

BS.2076 06-

audioBlockFormat

	 audioBlockFormatID
type ID

	 rtime
type timecodeType

	 duration
type time codeType

Attributes

outputChannelFormatI...
type IDREF

	 gainVar
type string

1:

coefficient
extends IDREF

Attributes

	 gain
type float

	 phase
type float

	 phaseVar
type string

matrix

	 delay
type float

	 delayVar
type string
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 12اجلدول 
 للمصفوفة (audioBlockFormat) الفدرة السمعيةالعناصر الفرعية لنسق 

 الكمية الوصف العناصر الفرعية العنصر

outputChannel 
FormatIDRef* 

– 
سق نمن أجل حتديد مصفوفة لفك التشفري أو مصفوفة مباشرة، فإن 

 جملاهري املباشرةرج نوع اخل (AudioChannelFormat) اة السمعيةالقن

(‘DirectSpeakers’  هو الذي حيدد القناة اليت يفك التشفري إليها 
 1أو 0

 1 حتتوي على معامالت للجمع بني القنوات األدرى معامل مصفوفة

                           ستعمل دطأ  يف النسخة األصلية التسمية كان ت ه، ألن هذoutputChannelIDRef فلم يعد يسمىهذا العنصر  على تسمية صياغيأددل تعديل *
 من                          قد يرد يف بعض امللفات بدال   outputChannelIDRef أن العنصر ADM ينبغي أن تراعي برجميات التقليل اللغوي لنموذج. وبالتايل BS.2076-1 للتوصية

audioChannelFormatIDRef ءة الصيغتني.ات قادرة على قرايوينبغي أن تكون هذه الربجم 

 13اجلدول 
 العناصر الفرعية للمصفوفة 

 الكمية مثال الوحدات الوصف النعت العنصر الفرعي

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

 clev *...0 نسبة .ةمتغري قيمة عامل الضرب يف قناة أدرى.  gainVar معامل

 0...* 90 درجات ناة أدرى. قيمة ثابتة.انزياح الطور يف ق طور معامل

 ph *...0 درجات .ةمتغري قيمة انزياح الطور يف قناة أدرى.  phaseVar معامل

 0...* 10,5 (عائمة) ميللي ثانية .قيمة ثابتةأدرى.  الزمين لقناةالتأدر  delay معامل

 del *...0 (عائمة) ميللي ثانية .ةمتغري قيمة أدرى.  الزمين لقناةالتأدر  delayVar معامل

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

 عينة شفرة 1.2.3.4.5

<audioBlockFormat ...> 

  <outputChannelIDRef>AC_00010001</outputChannelIDRef> 

  <matrix> 

    <coefficient gain="0.5">AC_00021001</coefficient> 

    <coefficient gain="0.5">AC_00021002</coefficient> 

  </matrix> 

</audioBlockFormat> 

 "audioChannelFormat.typeDefinition == "Objects في حال 3.3.4.5

                                                                                                             تتناول هذه احلالة إشارة مسعية قائمة على الكائن حيث ميكن أن يتغري موضع الكائن السمعي ديناميا . وفضال  عن اإلحداثيات 
                                                                             ئن، هناك معلمات تعرب  عن مقاس الكائن، وعما إذا كان صوتا  منتثرا  أو متماسكا .القطبية للكا

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

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

يب داثيات األويل هو نظام اإلحداثيات القط                                                                  وتستخدم عناصر املوضع نعت اإلحداثيات لتقديد أي حمور ي ستخدم. ونظام اإلح
 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
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 .15و 14 على نظام اإلحداثيات املستخدم، لذلك يرد وصف كل منها يف اجلدولني تعتمد تعاريف معلمات املوضع ومقاس الكائن

 يف نظام اإلحداثيات القطيب/الكروي:
 14اجلدول 

 للكائنات )القطبية( (audioBlockFormat) الفدرة السمعيةالعناصر الفرعية لنسق 
 القيمة المبدئية الكمية مثال الوحدات الوصف النعت العنصر الفرعي

 =coordinate وضعامل

"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  االرتفاع

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

                                              ، اليت تكون فيه قيم املوضع واحلجم مقي سة باملكعب:يف نظام اإلحداثيات الديكاريت
 15اجلدول 

 للكائنات )الديكارتية( (audioBlockFormat) الفدرة السمعيةالعناصر الفرعية لنسق 
 القيمة المبدئية الكمية مثال الوحدات الوصف النعت العنصر الفرعي

  1 −0,2             وحدات مقي سة              ب عد أيسر/أمين "coordinate="X املوضع

  1 0,1             وحدات مقي سة                ب عد دلفي/أمامي "coordinate="Y املوضع

 0,0 1 أو 0 −0,5             وحدات مقي سة               ب عد سفلي/علوي "coordinate="Z املوضع

 0,0 1 أو 0 0,03             وحدات مقي سة Xعرض   العرض

 0,0 1 أو 0 0,05             وحدات مقي سة Yعرض   العمق

 0,0 1 أو 0 0,07             وحدات مقي سة Zعرض   االرتفاع

 .1.3.4.5 لفقرةا ، الذي يوصف يفالموضع               ، مزودا  بعنصر screenEdgeLock                                    ويوجد أيضا  نعت اإلمساك حبافة الشاشة، 
 واملعلمات التالية مستقلة عن نظام اإلحداثيات املستخدم:

 16اجلدول 
 للكائنات (audioBlockFormat) الفدرة السمعيةالعناصر الفرعية لنسق 

 القيمة المبدئية الكمية مثال الوحدات الوصف النعت العنصر الفرعي

                                حيدد نظام اإلحداثيات، فإذا أ سندت   ديكاريت
                         إىل الع ل م، است خدم نظام  1قيمة 

خدم      يست  الديكاريت، وإال  اإلحداثيات
 نظام اإلحداثيات الكروي.

 0 1 أو 0 1 1/0      ع ل م 

على اإلشارة السمعية  يطبق كسب  كسب
 كائن يف

 1,0 1 أو 0 0,5 قيمة كسب دطي

 audioObjectيصف انتثارية   منتثر
                                      )ما إذا كان صوتا  منتثرا  أو مباشرا (

 0 1 أو 0 0,5 1,0 إىل 0,0
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 (تابع) 16اجلدول 
 القيمة المبدئية الكمية مثال الوحدات الوصف النعت العنصر الفرعي

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

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

maxDistance الدتياري نصف ا
قطر الكرة حول موضع الكائن. 

حال وجود جمهار واحد أو أكثر  ويف
يف الكرة احملددة أو على سطقها، 
ميسك الكائن بأقرب جمهار. وإن 

ة                             يعر ف نعت، ت فرتض قيمة الالهناي مل
                                 مبدئيا ، مبعىن أن الكائن ميسك بأقرب 

 channelLockجمهار إليه )
 مشروط(. غري

 رللعنص 1/0      ع ل م 
channelLock، 
وقيمة عائمة 

للنعت 
maxDistance 
يف مدى يرتاوح 

 2,0و 0,0بني 

 ،(chanelLock) 0 1 أو 0 1,0 ،1
infinity 

(maxDistance) 

objectDiverg- 

ence 

azimuthRange  يضبط التوازن بني املوضع احملدد
للكائن واملوضعني اآلدرين احملددين 

)املتناظر  azimuthRangeبقيمة 
كال جانيب الكائن يف موضعه على  

+/– azimuthRange وتفيد قيمة .)
 objectDivergenceللعنصر  0

 بانعدام االحنراف.

 1,0و 0بني 
 objectللعنصر 

Divergence، 
 0,0)الزاوية( بني 

للنعت  180,0و
azimuthRange 

 45,0 ،0,0 1 أو 0 60,0 ،0,5

 PositionRange وازن بني املوضع احملدد يضبط الت
ن دادحيلكائن وموضعني آدرين ل
 positionRangeقيمة الب
على كال جانيب الكائن  متجانسان)

 positionRange –+/يف موضعه 
 (. Xور احملعلى 

للعنصر  0قيمة الوتفيد 
objectDivergence  بانعدام

 االحنراف.

 0,1و 0بني 
 objectللعنصر 

Divergence، 

 0,1و 0,0 بني
للنعت 

positionRange 

 0,0، 0,0 1 أو 0 0,25، 0,5

 القفز عن املوضع
jumpPosition 

طول االستكمال 
 الدادلي

Interpolation 

Length 

 

للقفز عن  1قيمة ال           إذا أ سندت 
را من يتغري فو املوضع، فإن املوضع س

              . وإذا أ سندتلفدرةاملوضع السابق ل
، سيستغرق االستكمال 0قيمة ال

كامل طول الفدرة.   للموضع الدادلي
نعت طول االستكمال عمل      است  إذا و 

الدادلي وكانت قيمة القفز عن 
، فإن االستكمال 1املوضع هي 

مدة القيمة  سيستغرقالدادلي 
طول كون احملددة. وينبغي أن ي

االستكمال الدادلي أقصر من مدة 
 .الفدرة

 للعنصر 1/0      ع ل م 
jumpPosition 

 (5d.p)ثوان 
للنعت 

interpolation 
Length 

 1 أو 0 0,05125، 1
يف 

jumpPo

sition 

0 

zoneExclusion 
)عناصر فرعية من 

 "منطقة"(

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

انظر عناصر فرعية 
 من "منطقة"

  1 أو 0 
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 (تتمة) 16اجلدول 
 القيمة المبدئية الكمية مثال الوحدات الوصف النعت العنصر الفرعي

 )عنصر فرعيمنطقة 
من 

zoneExclusion) 

minX 
maxX 
minY 
maxY 
minZ 
maxZ 

حيدد نقاط زوايا متوازي املستطيالت 
                               الذي سي ستبعد من التجسيد الصويت 

اثيات لإلحد يف الفضاء ثالثي األبعاد
وميكن استخدام عناصر  .الديكارتية

منطقة متعددة لتقديد أشكال 
                      استبعاد أكثر تعقيدا .

 1,0-تعومي من 
 كلل 1,0 إىل

 نعت ديكاريت.
 لوسمسلسلة 

لوصف منطقة 
 االستبعاد

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

 "النصف اخللفي"

*..1  

minElevation 

maxElevation 

minAzimuth 

maxAzimuth 

اإلسقاط الدائري على الكرة  حيدد
كروية. وميكن الإلحداثيات ا يف

منطقة متعددة  استخدام عناصر
 .                                  لتقديد أشكال استبعاد أكثر تعقيدا  

إىل  180تعومي من 
لنعت  180

السمت الكروي 
 90- وتعومي من

لنعت  90إىل 
االرتفاع الكروي. 

 لوسمسلسلة 
لوصف منطقة 

 االستبعاد

maxElevation

=30 

minElevation=

-30 

minAzimuth=-

30 

maxAzimuth=

30 

“Centre front” 

 )مركز أمامي(

*..1  

screenRef   يبني ما إذا كان الكائن على صلة
( أم ال 1                       بالشاشة )الع ل م يساوي 

 (.0               )الع ل م يساوي 

 0 1 أو 0 0 1/0      ع ل م 

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

 التقديد. وجه

 10 1 أو 0 10 10 إىل 0
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 7الشكل 
 )كائنات( audioBlockFormatنسق الفدرة السمعية، 

 BS.2076 07-

audioBlockFormat

		audioBlockFormatID

	type ID

		rtime

	type timecodeType

		duration

	type timecodeType

0:

Attributes

1:

cartesian

type boolean

position

extends  float

Attr ibutes

		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

extends boolean

Attr ibutes

		maxDistance
	type float

objetDivergence

extends  float

Attr ibutes

jumpPosition
extends boolean

		azimuthRange

	type float

		interpolationLength

	type float

zoneExclusion

screenRef

type boolean

importance

type int

zone

extends string

Attributes

		minX
	type float

		maxX

	type float

		minY

	type float

		maxY
	type float

		minZ

	type float

		maxZ

	type float

		positionRange

	type float

Attr ibutes

		minAzimuth
	type float

		maxAzimuth

	type float

		minElevation

	type float

		maxElevation
	type float
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 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

هذه هي  تامالإشارات املعو  .تجموعة من إشارات املعامالمب صويتيتم متثيل مشهد الصوتية القائمة على املشهد،  اإلشاراتيف 
ميكن بعد ذلك و دائرية(. الروية أو كال اتالتوافق داالتاألساسية املتعامدة املكانية )على سبيل املثال ،  للداالتاألوزان اخلطية 

نفصل إنتاج يو أو مساعات الرأس.  املستهدفة تشكيالت مكربات الصوت علىهذه  تإشارات املعامال بعرضإعادة إنتاج املشهد 
ملستهدفة. ا مكربات الصوتالنظر عن عدد وموضع  صرفمادة برنامج خمتلطة ب باستقداثويسمح  إعادة اإلنتاجالربنامج عن 

 .على املشهد ةالقائم يةالصوت اإلشارات علىهي مثال  (HOA)يطة من الرتبة العليا احملتيات صو وال
 (اتاملشهد )أو املكون على القائمة املعامالتإلشارات  ”audioChannelFormat.typeDefinition == “HOAتعريف ال        ي ستعملو 

 والتقييس قيم الدرجة والرتبة من إما بتوليفةصف كل مكون ميكن و و . (HOA)يطة من الرتبة العليا احملصوتيات اليت تستعمل ال
 .مبعادلة أو
والرتبة  الدرجةمواصفات  وتبني. قييسحسب قيم الدرجة والرتبة والت HOA الصوتيات مكونات حتدد، أي معادلة تعطىعندما ال و 

 .10والتقييس يف الفقرة 
 C النمط ويوصى باستخدام الرتميز الرياضي من. قييسوالدرجة والتعلى حقول الرتبة األسبقية ، إن وجد، كون حلقل املعادلةتو 

 HOA الصوتيات وصف مكوناتالتمكني من الغرض من هذا العنصر هو و . املثال( على سبيل ‘cos(A)*sin(E)’) لعنصر املعادلة
 .قييستمعلمات الرتبة والدرجة وال باالقتصار على استعمالأو التجريبية اليت ال ميكن وصفها  املنسقة

 

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

BS.2076 08-

AudioBlockFormat

	 audioBlockFormatID
type ID

Attributes

equation
type string

	 rtime
type timecodeType

	 duration
type timecodeType

degree
type int

order
type int

nfcRefDist
type float

ScreenRef
type int

normalization
type string
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 17اجلدول 
 (HOA)صوتيات محيطة من الرتبة العليا ل (audioBlockFormat) الفدرة السمعيةالعناصر الفرعية لنسق 

 يةالكم مثال الوحدات الوصف العنصر
القيمة 

 مطلوب االفتراضية

  1أو  HOA  cos(A)*sin(E) 0معادلة لوصف مكون  معادلة

ادتياري وله 
األسبقية على 
الرتبة والدرجة 

 والتقييس

 ادتياري  1أو  HOA  1 0مكون  رتبة رتبة

 ادتياري  1أو  HOA  1- 0درجة مكون  درجة

 HOAيشري إىل خمطط تقييس مكون  تقييس
(N3D ،SN3D ،FuMa.)  N3D 0  1أو SN3D ادتياري 

nfcRefDist 

 ةاملرجعية بني تشكيليشري إىل املسافة 
لقريب ا اجملالمكربات الصوت للتعويض يف 

(NFC).  للعنصر وإذا مل حيدد أي حقل
nfcRefDist فإن 0 أو كانت قيمته ،
        روريا  ض لن يكونالقريب  اجملالالتعويض يف 

 ادتياري 0 1أو  0 2 مرت 

screenRef  على صلة بالشاشة  املكونيبني ما إذا كان
 ادتياري 0 1أو  0 0 1/0     ع لم  (0                      ( أم ال )الع ل م يساوي 1               )الع ل م يساوي 

 عينة شفرة 1.4.3.4.5

<audioBlockFormat ...> 

  <degree>1</degree> 

  <order>1</order> 

  <normalization>N3D</normalization> 

</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، audioChannelFormat                                                          واليمىن، فهو بسيط نوعا  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.2076 09-

AudioBlockFormat

	 audioBlockFormat ID
type ID

Attributes

	 rtime
type timecodeType

	 duration
type timecodeType
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 عينة شفرة 6.3.4.5

<audioBlockFormat .../> 

 audioPackFormatالسمعية،  نسق الكدسة 5.5

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

                                                                 لألنساق القائمة على القناة. وميكن أن حتتوي أيضا  على إحاالت إىل كدسات  "5.1""سرتيو" و audioPackFormatومن أمثلة أنساق 
كدسة. وجيب أن يتطابق  ، لتقديد منط القنوات املوضقة يفtypeDefinition                                      ح بالفرز الضمين. وي ستخدم تعريف النمط، أدرى للسما 

وتتوقف  إليها. احملال audioChannelFormatأنساق  مع ما يقابلهما يف typeLabelالنمط،  واسم/typeDefinitionتعريف النمط، 
 .audioPackFormatق نسالعنصر لعلى تعريف النمط أو واسم النمط  audioPackFormatالعناصر الفرعية دادل نسق 

 10الشكل 
 (audioPackFormat)نسق الكدسة السمعية 

 

 النعوت 1.5.5
 18اجلدول 

 (audioPackFormat)نسق الكدسة السمعية نعوت 
 مطلوب مثال الوصف النعت

audioPackFormatID  ام نسق بشأن استخد 6معرف الكدسة، انظر الفقرة
audioPackFormatID ام متثل األرق. تشكيالت قناة منطية يف

yyyy يف AP_yyyyxxxx نوع الصوت الذي حتتويه الكدسة 

AP_00010001 نعم 

audioPackFormatName  نعم سترييو الكدسةاسم 
typeLabel ادتياري 0001 واصف منط القناة* 

typeDefinition وصف منط القناة DirectSpeakers ادتياري* 

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

 ادتياري 10

 .واحد أو واسم منط واحد تعريف منطعلى األقل  يلزم *

BS.2076 10-

audioPackFormat

	 typeLabel

type string

0:

Attributes

0: audioChannelFormatIDRef

type IDREF

audioPackFormatIDRef

type IDREF

	 audioPackFormatID

type ID

	 audioPackFormatName

type string

	 typeDefinition
type string

	 importance

type int

absoluteDistance

type float
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 ، خمتلفة:typeDefinitionوتوجد مخسة تعاريف منط، 
 19دول اجل
 (typeDefinitions)تعاريف النمط 

typeDefinition typeLabel الوصف 

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

Matrix ()0002 مصفوفة 
يل القناة ن قب                                                           القائمة على القناة، حيث ت نشأ مصفوفة تضم كل القنوات معا ، 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

 العناصر الفرعية 2.5.5
 20اجلدول 

 (audioPackFormat)الكدسة السمعية  العناصر الفرعية لنسق
 الكمية لمثا 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 

، audioBlockFormat                                                      ن استخدامها مع معلمات املسافة املقي سة املوص فة مع أنساق وهناك معلمة املسافة املطلقة اإلمجالية اليت ميك
 إلعطاء مسافات مطلقة لكل فدرة.

 عينة شفرة 3.5.5

<audioPackFormat audioPackFormatID="AP_000010002" audioPackFormatName="stereo" 

typeLabel="0001"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010002</audioChannelFormatIDRef> 

</audioPackFormat> 

 ”audioPackFormat.typeDefinition == “Matrixفي حال  4.5.5

للسماح متاحة عية إضافية ، فهناك عناصر فر Matrixقيمة على ال audioPackFormat للنسق TypeDefinition ضبط التعريفذا إ
املصفوفة ( و يسار/ميني إىل/جانب وسط مثلفك التشفري )مثل يسار/ميني إىل وسط/جانب( ومصفوفة التشفري ) ةمصفوفبتعريف 

 (.(Lo/Ro)                         اليسار حصرا /اليمني حصرا  مثل باشرة )امل
على  الددل القائمكدسة   مصفوفة التشفري    و لحتأو مصفوفة مباشرة.  تشفري مصفوفة فكتشفري أو مصفوفة  إما قد تكون املصفوفةو 
صفوفة طة املبواس شفرةامل الكدسةتأدذ مصفوفة فك التشفري و مشفرة بواسطة املصفوفة.  كدسةإىل   )"DirectSpeakers"(قناة ال

 .املعنيةفرة التشفري وفك الشمصفوفات هناك إحاالت مرجعية متبادلة بني ناة. وقد تكون قالعلى  قائمدرج  كدسةوحتوهلا إىل  
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" مصفوفة Stereo إىل Mid / Side" والتقويل من تشفري" مصفوفة Mid/Side إىل Stereo" التقويل من كونيعلى سبيل املثال، سف
 تشفري.فك 

، التشفريفك مصفوفة التشفري ومصفوفة  يف audioPackFormat نسقال العالقات بني عناصر 11 يف الشكل املخططيوضح و 
 .للددل واخلرج audioChannelFormat واألنساق audioPackFormat قانسكذلك يف األو 

 11الشكل 
 العالقات بين مصفوفة التشفير/مصفوفة فك التشفير

BS.2076 11-

Input pack

audioPackFormat
audioChannelFormatIDRefs

Encoding matrix

audioPackFormat

inputPackFormatIDRef
decodePackFormatIDRef
audioChannelFormatIDRefs

audioChannelFormat

matrix
- coefficients(audioChannelFormatIDRef)

Ouput pack

audioPackFormat
audioChannelFormatIDRefs

Decoding matrix

audioPackFormat

outputPackFormatIDRef
encodePackFormatIDRef
audioChannelFormatIDRefs

audioChannelFormat

matrix
- coefficients(audioChannelFormatIDRef)

 

 audioPackFormatsنساق واألمصفوفة مباشرة يف  audioPackFormatنسق  العالقة بني 12يف الشكل  املخططيوضح و 
 .للددل واخلرج audioChannelFormats األنساقو 
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 12الشكل 

 العالقات في مصفوفة مباشرة

BS.2076 12-

Input pack

audioPackFormat
audioChannelFormatIDRefs

Ouput pack

audioPackFormat
audioChannelFormatIDRefs

Direct matrix

audioPackFormat

inputPackFormatIDRef
outputPackFormatIDRef
audioChannelFormatIDRefs

audioChannelFormat

matrix
- coefficients(audioChannelFormatIDRef)

 

 .audioPackFormatنسق لل Matrix املصفوفة هيكل صيغة 13يرد يف الشكل و 

 13الشكل 
 audioPackFormatنسق لل Matrix المصفوفة صيغة

BS.2076 13-

audioPackFormat

	 audioPackFormat ID
type ID

	 audioPackFormatName
type string

	 typeLabel
type string

Attributes

audioChannelFormat efIDR
type IDREF

audioPackFormat efIDR
type IDREF

decodePackFormat efIDR
type IDREF

0:

	 typeDefinition
type string

	 importance
type int

0:

0:

0: encodePackFormat efIDR
type IDREF

inputPackFormat efIDR
type IDREF

outputPackFormat efIDR
type IDREF

 

 العناصر الفرعية للمصفوفة 1.4.5.5
    ا  ضتوي أيحتميكن أن و قناة. العلى  قائمة ددل كدسةإىل   حييل inputPackFormatIDRefعلى عنصر  التشفريحتتوي مصفوفة 

 التشفري املقابلة. فك إىل مصفوفات اليت حتيل decodePackFormatIDRefعناصر العلى قائمة ب
توي حتميكن أن و قناة. القائمة على  درج كدسةإىل   حييل outputPackFormatIDRef حتتوي مصفوفة فك التشفري على عنصرو 

 إىل مصفوفات التشفري املقابلة. اليت حتيل encodePackFormatIDRefعناصر العلى قائمة ب       أيضا  
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نصر ععلى          ي أيضا  وحتتو  قناةالقائمة على  ددل كدسةإىل   حييل inputPackFormatIDRefحتتوي املصفوفة املباشرة على عنصر و 
outputPackFormatIDRef قناةالقائمة على  درج كدسةإىل   حييل. 

 20اجلدول 
 للمصفوفة audioPackFormat نسقلالعناصر الفرعية ل

 الكمية مثال الوصف العنصر

encodePackFormatIDRef 
 نسقالتشفري إىل مصفوفة  اإلحالة

audioPackFormat  تشفريمصفوفة فك من 
AP_00020001 *...0 

decodePackFormatIDRef 
نسق التشفري  فك إىل مصفوفة اإلحالة

audioPackFormat من مصفوفة تشفري 
AP_00020101 *...0 

inputPackFormatIDRef 
لددل قائم  audioPackFormat نسقإىل  اإلحالة

 (DirectSpeaker)على القناة 
AP_00010002 0  1أو 

outputPackFormatIDRef 
املشفر  audioPackFormatنسق الإىل اإلحالة 

 (DirectSpeakers)مبصفوفة قائمة على القناة 
AP_00010002 0  1أو 

 شفرة عينة 2.4.5.5
<audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00021001" 

audioPackFormatName="MidSide_Encode" typeLabel="0002" 

typeDefinition="Matrix"> 

  <decodePackFormatIDRef>AP_00021101</decodePackFormatIDRef> 

  <inputPackFormatIDRef>AP_00010002</inputPackFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00021001</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00021002</audioChannelFormatIDRef> 

</audioPackFormat> 

 

<audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00021101" 

audioPackFormatName="MidSide_Decode" typeLabel="0002" 

typeDefinition="Matrix"> 

  <encodePackFormatIDRef>AP_00021001</encodePackFormatIDRef> 

  <outputPackFormatIDRef>AP_00010002</outputPackFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00021101</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00021102</audioChannelFormatIDRef> 

</audioPackFormat> 

 ”audioPackFormat.typeDefinition == “HOAفي حال  5.5.5
، فيمكن تعريف العناصر الفرعية (HOA)من الرتبة العليا" يطة احملصوتيات الط "منمن  audioPackFormat نسقال إذا كان عنصر

 audioChannelFormat نسقالاريف تع تقابل audioBlockFormat نسقال ملعلمات بالتغيبالتالية. توفر هذه املعلمات قيما 
 HOA تياتالصو  إشارات/مكوناتأن تتقاسم كدسة من الشائع و هذا.  audioPackFormat نسقال دادل عنصر HOAنمط ال من

نسق ال شاشة. ومع ذلك، عند حتديد املعلمات دادل عنصرالروابط مع الأو /و (NFC) اجملال القريبتعويض /أو نفس التقييس و
audioBlockFormatنسقال ، تتجاوز هذه القيم تلك املقدمة يف عنصر audioPackFormat. 
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 14الشكل 
 audioPackFormatنسق اللعنصر  HOA الصوتيات صيغة

BS.2076-14

nfcRefDist

type float

	 audioPackFormat ID

type ID

	 audioPackFormatName

type string

	 typeLabel

type string

	 typeDefinition

type string

	 importance
type int

0:

0:

Attributes

audioPackFormat

audioChannelFormat efIDR

type IDREF

audioPackFormat efIDR

type IDREF

normalization

type string

screenRef
type int

 

 HOA العناصر الفرعية للصوتيات 1.5.5.5
 21اجلدول 

  HOA للصوتيات audioPackFormat نسقللالعناصر الفرعية 
 مطلوب بالتغيبالقيمة  الكمية مثال الوحدة الوصف العنصر

 تقييس
يشري إىل خمطط تقييس حمتوى 

 HOA الصوتيات
(N3D, SN3D, FuMa)  

 N3D 0 1 أو SN3D ادتياري 

nfcRefDist 

املرجعية بني يشري إىل املسافة 
مكربات الصوت للتعويض  تشكيلة

. وإذا مل (NFC)القريب  اجملاليف 
أو   nfcRefDist حيدد أي حقل

تعويض ، فإن ال0كانت القيمة هي 
 .    يا  ور ضر  لن يكونالقريب  اجملاليف 

 ادتياري 0 1أو  0 2 مرت 

screenRef 
ة على صل احملتوىان يبني ما إذا ك

( أم ال 1             لع ل م يساوي )ا بالشاشة
 (0             لع ل م يساويا)

 1أو  0 0 0/1    ل م ع
 ادتياري 0

 audioObjectالكائن السمعي،  6.5

العالقة بني املضمون والنسق عن طريق كدسات اإلشارة السمعية، وبني املضمون واألصول  audioObjectيقيم الكائن السمعي 
                                  ضمنيا  حبيث ميكنها اإلحالة إىل كائنات  ،audioObjectملسار الفريدة. وميكن فرز الكائنات السمعية، باستخدام معرفات ا

 أدرى. مسعية
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 15الشكل 
 audioObjectالكائن السمعي، 

 

 النعوت 1.6.5
 22اجلدول 

 audioObject السمعي الكائن نعوت
 مطلوب مثال الوصف النعت

audioObjectID معرف الكائن AO_1001 نعم 
audioObjectName اسم الكائن dialogue_stereo نعم 

Start )ادتياري 00:00:00,00000                                    وقت بدء الكائن نسبة  إىل بدء الربنامج )البدء 
duration )ادتياري 00:02:00,00000 مدة الكائن )مدة 
dialogue )؛ وإذا كانت 0                                          إن مل تكن اإلشارة السمعية حوارا  ت ضبط قيمة  )حوار

؛ وإذا كانت حتتوي على  1                          ي على حوار فقط ت ضبط قيمة حتتو 
 .2                  كليهما ت ضبط قيمة 

 ادتياري 0

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

 ادتياري 10

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

 ادتياري 1

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

 ادتياري 0

BS.2076 15-

audioObject

Attributes

0:

audioObejctinteraction

gainInteractionRange

extends float

	 audioObjectID
type ID

	 audioObjectName

type string

	 start
type timecodeType

	 duration

type timecodeType

	 dialogue

type int

	 importance
type int

	 interact

type boolean

	 disableDucking
type boolean

0:

0:

0:

Attributes

	 onOffInteract

type boolean

	 gainInteract
type boolean

	 positionInteract
type boolean

audioPackFormatID Ref
type IDREF

audioObjectIDRef

type IDREF

audioComplementaryObjectRef

type IDREF

audioTrackUIDRef

type IDREF

0:2

0:6

Attributes

Attributes

	 bound

type string

positionInteractionRange

extends float

	 bound

type string

	 coordinate

type string



  ITU-R  BS.2076-1  التوصية 30

 

 العناصر الفرعية 2.6.5
 23اجلدول 

 audioObjectالسمعي العناصر الفرعية للكائن 
 الكمية مثال الوصف العنصر

audioPackFormatIDRef 
إحالة إىل كدسة مسعية، 

audioPackFormatلوصف النسق ، 
AP_00010001 

*...0 

audioObjectIDRef 
، audioObjectكائن مسعي،   إحالة إىل

 آدر
AO_1002 

*...0 

audioComplementaryObjectIDRef 
، audioObjectكائن مسعي،   إحالة إىل

ئن، كوصف لغات آدر مكمل للكا
 يستبعد بعضها اآلدر.

AO_1003 

*...0 

audioTrackUIDRef 

 audioTrackUIDإحالة إىل معرف 
)عند استخدام ملف  [7]املرجع  وفق

BW64 ي درج ذلك يف            <chna> 

chunk) 

ATU_00000001 

*...0 

audioObjectInteraction 
توصيف إمكانية تفاعل املستخدم مع 

  الكائن.
 1أو  0

امللف، بل تشري  تشري إىل مسار يف ، فهي عندئذ الATU_00000000مبقدار  audioTrackUIDRefددت قيمة اإلحالة        إذا ح  
خدم                               تستخدم بعض القنوات، وهكذا ي ست فارغ. وميكن أن يستفاد من ذلك ألنساق متعددة القنوات حيث ال إىل مسار صامت أو

 امللف.                                 لصفر يف امللف، وبالتايل يوف ر حيز يف                                           هذا املسار الصامت بدال  من ختزين عينات بقيمة ا
3.6.5 audioComplementaryObjectIDRef 

، آدر مكمل للكائن السمعي audioObjectعلى إحالة إىل كائن مسعي،  audioComplementaryObjectIDRefحيتوي عنصر 
                                 لوصف حمتويات يستبعد بعضها بعضا ،   audioComplementaryObjectIDRefالرئيسي. وبالتايل، ميكن أن تستخدم قائمة مراجع 

 (."XOR"كمسارات لغة حتتوي على احلوار نفسه بدبلجات خمتلفة )عالقة 
       ي در ج  ، ينبغي أالaudioObjectلعدة كائنات مسعية،  audioComplementaryObjectIDRefولتجنب تشابك اإلحاالت بني مراجع 

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

 اآلدر. النسخة املبدئية من جمموعة احملتويات اليت يستبعد بعضها
 audioObjectInteractionلتفاعل الكائن السمعي، العنصر الفرعي  4.6.5

، audioObject، أي تفاعل ممكن للمستخدم مع الكائن السمعي، audioObjectInteractionيصف عنصر تفاعل الكائن السمعي، 
احلالة  يف . أما1قيمة ب                                                                                                   الرئيسي املقابل. وينبغي أن يقتصر حضوره على احلالة اليت ي ضبط فيها نعت "التفاعل" للكائن السمعي الرئيسي 

. وينبغي أن audioObjectInteraction، فينبغي جتاهل أي عنصر 0                                                         اليت ي ضبط فيها نعت "التفاعل" للكائن السمعي الرئيسي بقيمة 
 التالية. ، النعوت والعناصر الفرعيةaudioObjectInteractionميتلك عنصر تفاعل الكائن السمعي، 
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 24اجلدول 
 audioObjectInteraction السمعيتفاعل الكائن نعوت 

 مطلوب  مثال الوصف النعت

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

 دالف ذلك. 0وبقيمة 
 نعم  1

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

 ادتياري 1

positionInteract 
 0إذا أمكن للمستخدم تغيري موضع الكائن، وبقيمة  1            ي ضبط بقيمة 
 دالف ذلك.

 ادتياري 0

 25اجلدول 
 audioObjectInteraction تفاعل الكائن السمعيالعناصر الفرعية ل

 مثال الوحدات الوصف النعت المالزم نعت اإلحداثية العنصر

g
ai

n
In

te
ra

ct
io

n
R

an
g

e
 

 األدىن         غري مطب ق

 امل الكسب األدىن إلمكانية تفاعلع
 gainMin = gain)كسب املستخدم 

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

 0,5 قيمة كسب دطي

 األقصى         غري مطب ق

 إلمكانية تفاعل األقصىعامل الكسب 
 gainMax = gain)كسب املستخدم 

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

 1,5 قيمة كسب دطي

p
o
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o
n
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n

R
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g
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 األدىن السمت
قيمة ختالف السمت األدىن إلمكانية تفاعل 

 املستخدم موضع
 –30,0 درجات

 األقصى السمت
إلمكانية تفاعل  األقصىقيمة ختالف السمت 
 املستخدم موضع

 30,0+ درجات

 األدىن االرتفاع
األدىن إلمكانية تفاعل  رتفاعاالقيمة ختالف 

 املستخدم موضع
 –15,0 درجات

 األقصى االرتفاع
إلمكانية تفاعل  االرتفاع األقصىقيمة ختالف 

 املستخدم موضع
 15,0+ درجات

 الدنيا املسافة
                                    املسافة املقي سة الدنيا إلمكانية تفاعل 

 املستخدم موضع
 0,5 1 إىل 0

 القصوى املسافة
إلمكانية تفاعل  القصوىسة              املسافة املقي  

 املستخدم موضع
 0,5 1 إىل 0

p
o
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n

R
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g
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X األدىن 
إلمكانية تفاعل  Xقيمة التخالف األدىن على حمور 

 موضع املستخدم
 –0,5             وحدات مقي سة

X األقصى 
إلمكانية  Xعلى حمور  األقصىقيمة التخالف 

 تفاعل موضع املستخدم
 0,5+             وحدات مقي سة

Y األدىن 
إلمكانية تفاعل  Yقيمة التخالف األدىن على حمور 

 موضع املستخدم
 –0,2             وحدات مقي سة

Y األقصى 
إلمكانية  Yعلى حمور  األقصىقيمة التخالف 

 تفاعل موضع املستخدم
 0,0             وحدات مقي سة

Z األدىن 
إلمكانية تفاعل  Zقيمة التخالف األدىن على حمور 

 موضع املستخدم
 0,1      قي سةوحدات م

Z األقصى 
إلمكانية تفاعل  Zعلى حمور  األقصىقيمة التخالف 

 موضع املستخدم
 0,4             وحدات مقي سة
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 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> 

من حدود ض ضبطهميكن للمستخدم  نعتبالتفاعل، فيجب أن يكون التغيري إىل يسمح  audioObject كان الكائن السمعيإذا  
 تفاعلال قبلحالة ما بني  دتالفاال"التغيري" هو يكون يف هذا السياق، و . audioObject الكائن السمعيبالتفاعل اخلاص  مدى

 .هبعدما و 
 audioBlockFormat نعوت العناصر الفرعية للموضع والكسب للنسق در الصوت هو اجلمع بنيملص الناجتان املوضع والكسب

 .audioBlockFormat النسق إىل يلاليت حت audioObjects اخلاص بالكائنات الرتاتبيف  وكل التغيريات الناجتة عن تفاعالت
 عينة شفرة 5.6.5

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

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010001</audioPackFormatIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000001</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000002</audioTrackUIDRef> 

</audioObject> 

 (audioContent)المحتوى السمعي  7.5

، حمتوى مكون واحد لربنامج )مثل موسيقى اخللفية(، وحييل إىل الكائنات السمعية، audioContentمعي، يصف عنصر احملتوى الس
audioObject، .لربط احملتوى بنسقه. ويشمل هذا العنصر البيانات الشرحية للجهارة 
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 16الشكل 
 (audioContent)المحتوى السمعي 

 

 النعوت 1.7.5
 26اجلدول 

 audioContentنعوت المحتوى السمعي 
 مطلوب مثال الوصف النعت

audioContentID معرف احملتوى ACO_1001 نعم 
audioContentName نعم موسيقى اسم احملتوى 

audioContentLanguage ادتياري اإلنكليزية لغة احملتوى 

 العناصر الفرعية 2.7.5
 27اجلدول 

 audioContentالعناصر الفرعية للمحتوى السمعي 
 الكمية مثال صفالو  العنصر

audioObjectIDRef إىل الكائن السمعي، إحالة audioObject AO_1001 *...1 

loudnessMetadata 1  3.7.5 انظر الفقرة أو   0 

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

؛ وإذا كانت حتتوي على  1                             حتتوي على حوار فقط ت ضبط قيمة 
 .2                 ليهما ت ضبط قيمة ك

0 
1 أو   0 
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audioContent

0:

	 audioContentID

type ID

	 audioContentLanguage

type language

Attributes

integratedLoudness
type float

	 audioContentName
type string

audioObject efIDR

type IDREF

	loudnessMethod

type string

loudnessMetada

Attributes

	loudnessRecType
type string

	loudnessCorrectionType

type string

dialogue
extends int

Attributes

	nonDialogueContentKind

type int

	dialogueContentKind
type int

	mixedContentKind

type int

loudnessRange

type float

maxTruePeak

type float

maxMomentary
type float

maxShortTerm
type float

dialogLoudness

type float
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 الحوار 3.7.5

، الرئيسي. وميكن لعنصر احلوار الفرعي أن audioContentنوع احملتوى املدرج يف احملتوى السمعي،  االدتياري هذا العنصر      يوص ف 
ة            قوائم معر ف                                               )أصوات خمتلطة(. وله نعت يوص ف منط احملتوى باستخدام  2)حوار صرف( أو  1)ال حوار( أو  0 يتخذ قيمة

 احملتوى. )معددات( ألمناط
 ويعتمد النعت على قيمة عنصر احلوار.

 28اجلدول 
 dialogueنعوت الحوار 

 مثال الوصف النعت قيمة الحوار

0 nonDialogueContentKind 
 معرف نوع احملتوى الوارد

 )املعدد، انظر التوصيف أدناه(
0 

1 dialogueContentKind 
 لواردمعرف نوع احملتوى ا

 )املعدد، انظر التوصيف أدناه(
0 

2 mixedContentKind 
 معرف نوع احملتوى الوارد

 )املعدد، انظر التوصيف أدناه(
0 

 29اجلدول 
 dialogueأنماط الحوار 

nonDialogueContentKind الوصف 

         غري معر ف 0

 موسيقى 1

 مؤثر صويت 2

dialogueContentKind الوصف 

         غري معر ف 0

 وار )حبكة الرواية(ح 1

 معلومات حمكية 2

 ترمجة حمكية 3

                        وصف مسعي/للمعوقني بصريا   4

 تعليق 5

 إنذار حبالة طوارئ 6

mixedContentKind الوصف 

         غري معر ف 0

 احملتوى الرئيسي الكامل 1

 حمتوى خمتلط 2

               للمعوقني مسعيا  حمتوى  3
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 نعوت الجهارة وعناصرها الفرعية 4.7.5
 30 اجلدول

 الجهارةنعوت 

 مثال الوصف النعت

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

loudnessRecType  يبني نعتRecType  أي من املمارسات اإلقليمية املوصى هبا يـ ت بع                                         
 تصقيح جهارة اإلشارة السمعية يف

"R128" 

loudnessCorrectionType صقيح املستخدم لبيان ماهية تصقيح اإلشارة السمعية، ومثال ذلك منط الت
                                           إذا كان قائما  على امللف أو يف الوقت الفعلي. ما

 "قائم على امللف"

. تصقيحل                                                                                                                  ميكن قياس اإلشارة السمعية بوسائل خمتلفة، تتعلق خبوارزمية اجلهارة، وما ي تب ع من املمارسات اإلقليمية املوصى هبا، وماهية منط ا
، أو دوارزمية اجلهارة، ولكن ميكن أن تظهر loudnessMethodمن أسلوب اجلهارة،  BS.1770                                  وعادة ما ي ستخدم ما جاء يف التوصية 

                                                            ، املمارسات اإلقليمية املوصى هبا اليت ات بعت كسلسلة أحرف وأرقام، RecTypeأساليب أحدث يف املستقبل. ويبني نعت منط التوصية، 
،  CorrectionType                     . ويوص ف منط التصقيح، "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

 31اجلدول 
 loudnessالعناصر الفرعية للجهارة 

 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− 

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

 ينة شفرةع 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

، audioContent، إىل جمموعة من واحد أو أكثر من احملتويات السمعية، audioProgrammeحييل عنصر الربنامج السمعي، 
مع بينها إلنشاء الربنامج السمعي الكامل وهو حيتوي على  اليت خدامهما للمواءمة تلربنامج اللذين ميكن اسابدء وانتهاء وقت                                                     جي 
 الربنامج.                                                                    الفيديو. وت در ج أيضا  البيانات الشرحية للجهارة للسماح بتسجيل جهارة أوقاتمع 
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 17الشكل 
 (audioProgramme)البرنامج السمعي 

 

  

BS.2076 17-

audioProgramme

	audioProgrammeID*

	type ID

0:

Attributes

integratedLoudness

type float

azimuth

	type float

audioContentIDRef

type IDREF

		 audioProgrammeName

	type s tring

		 audioProgrammeLanguage

	type language

		 strart

	type timecodeType

		 end

	type timecodeType

		 maxDuckingDepth

	type float

loudnessMetadata

audioProgrammeReferenceScreen

loudnessRange

type float

maxTruePeak

type float

maxMomentary

type float

maxShortTerm

type float

dialogLoudness

type float

elevation

	type float

distance

	type float

x

	type float

y

	type float

z

	type float

aspectRatio

type float

Attr ibutes

screenCentrePosition

extends  float

Attr ibutes

azimuth

	type float

x

	type float

screenWidth

extends  float

Attr ibutes

	 loudnessMethod

type s tring

	 loudnessRecType

type s tring

	 loudnessCorrectionType

type s tring
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 النعوت 1.8.5
 32اجلدول 

 audioProgramme البرنامج السمعي نعوت
 مطلوب مثال الوصف النعت

audioProgrammeID  الربنامجمعرف APR_1001 نعم 

audioProgrammeName نعم  اسم الربنامج 

audioProgrammeLanguage ادتياري الفرنسية لغة احلوار 

Start )بدء( 

عدد  ال يقللربنامج. جيب أابدء وقت 
ب أن جيو . 5عن  العشرية للثواين اخلانات

العشرية  اخلاناتمن  عدد كافوجد ي
 .ةلعينلتوقيت ادقيق لضمان ضبط 

00:00:00000,10 

 ادتياري

End )انتهاء( 

دد ع ال يقلجيب أانتهاء الربنامج. وقت 
ب أن جيو . 5عن  العشرية للثواين اخلانات

العشرية  اخلاناتمن  عدد كافوجد ي
 .لعينةلتوقيت ادقيق لضمان ضبط 

00:10:00000,00 

 ادتياري

maxDuckingDepth  يبني القدر األقصى من التعرف التلقائي
ح ى كل كائن مسعي بالتشبيه عليه. ويرتاو عل

 dB 62-و 0املدى بني 

 ادتياري 

 العناصر الفرعية 2.8.5
 33اجلدول 

 audioProgramme للبرنامج السمعيالعناصر الفرعية 
 الكمية مثال الوصف العنصر

audioContentIDRef احملتوى إحالة إىل ACO_1001 *...1 

loudnessMetadata 1أو  0  5.8.4 انظر الفقرة 
audioProgrammeReferenceScreen  توصيف مرجع/إنتاج/مقاس شاشة مراقبة الربنامج

. 3.8.5، انظر الفقرة audioProgrammeالسمعي، 
                   املرجعي، يعر ف مقاس  وإذا مل يعط مقاس الشاشة

 (.7.9                              شاشة مبدئي ضمنا  )انظر الفقرة

 1أو  0 

 (audioProgrammeReferenceScreen)شاشة البرنامج السمعي المرجعية  3.8.5

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

 34اجلدول 
 audioProgrammeReferenceScreen عنصر شاشة البرنامج السمعي المرجعيةنعوت 

 مثال الوصف النعت

aspectRatio ))1,6 ،1,78 النسبة الباعية للشاشة )عالقة طردية بني عرضها وارتفاعها )فيما يتعلق بأبعاد الصورة 
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 35اجلدول 
 audioProgrammeReferenceScreen عنصر شاشة البرنامج السمعي المرجعيةل العناصر الفرعية

 مثال الوحدات الوصف داثيةنعت اإلح العنصر

sc
re

en
C

en
tr

eP
o

si
ti

o
n

 

 30,0+ درجات زاوية السمت من مركز الشاشة السمت

 −15,0 درجات زاوية االرتفاع من مركز الشاشة االرتفاع

 املسافة
 .إىل مركز الشاشة        املقي سة املسافة

 1,0القيمة املبدئية هي 
 سة           وحدات مقي  

 (1,0 إىل 0,0)
1,0 

X ركز الشاشة على حمور إحداثية مX 
             وحدات مقي سة

(abs(X) ≤ 1) 
0,3− 

Y  إحداثية مركز الشاشة على حمورY 
             وحدات مقي سة

(abs(Y) ≤ 1) 
0,2− 

Z  إحداثية مركز الشاشة على حمورZ 
             وحدات مقي سة

(abs(Z) ≤ 1) 
1,0 

screenWidth 

 السمت
 عرض الشاشة يف اإلحداثيات القطبية

 ثيتا( )زاوية فتقة السمت
 درجات

(0 < theta ≤180) 
أو  58,0+

96,0+ 
X 

 عرض الشاشة يف اإلحداثيات الديكارتية
 (X)عرض الشاشة على حمور 

0 < X <= 2 0,8 

 نعوت الجهارة وعناصرها الفرعية 4.8.5
 36اجلدول 

 نعوت الجهارة

 مثال الوصف النعت

loudnessMethod جلهارة.األسلوب أو اخلوارزمية املستخدمة حلساب ا "ITU-R BS.1770" 

loudnessRecType 
                                         أي من املمارسات اإلقليمية املوصى هبا يـ ت بع  RecTypeيبني نعت 

 تصقيح جهارة اإلشارة السمعية يف
"EBU R128" 

loudnessCorrectionType 
منط التصقيح املستخدم لبيان ماهية تصقيح اإلشارة السمعية، ومثال ذلك 

 ى امللف أو يف الوقت الفعلي.                    ما إذا كان قائما  عل
 "قائم على امللف"

 

                                                                                                                 ميكن تصقيح أو تقييس اإلشارة السمعية بوسائل خمتلفة، تتعلق خبوارزمية اجلهارة، وما ي تب ع من املمارسات اإلقليمية املوصى هبا، 
من أسلوب اجلهارة،  "ITU-R BS.1770 [5] "ITU-R BS.1770                                                     وماهية منط التصقيح. 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"                                                              املمارسات اإلقليمية املوصى هبا اليت ات بعت كسلسلة أحرف وأرقام، مثل 

عملية قائمة على امللف  ، كيف ارتبطت اإلشارة السمعية: يفCorrectionType                     . ويوص ف منط التصقيح، "FreeTV OP59"أو 
 الفعلي. دارج شبكة اإلنرتنت أم يف الوقت
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 37اجلدول 
 loudnessالعناصر الفرعية للجهارة 

 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
 الوحدات يف كال املعيارين، ال يتطلب النموذج التعبري عن الوحدات يف البيانات الشرحية.

 عينة شفرة 5.8.5

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

  <audioContentIDRef>ACO_1001</audioContentIDRef> 

  <audioContentIDRef>ACO_1002</audioContentIDRef> 

</audioProgramme> 

 (audioTrackUID)المعرف الفريد لمسار سمعي  9.5

                                                          بتعريف مسارا  أو أصال  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 أيضا  على العناصر الفرعية اليت تسمح باستخدام 

، MXF د استخدام النموذج مع ملفات. وعنchna> chunk>عن طريق أداء وظيفة  BW64النموذج يف التطبيقات املغايرة لنسق 
)الذي حيتوي على عناصر فرعية لإلحالة إىل املقومات اجلوهرية لإلشارة السمعية  audioMXFLookUp                      ي ستخدم العنصر الفرعي 

 امللف(. يف

 18الشكل 
 (audioTrackUID)المعرف الفريد لمسار سمعي 

 BS.2076 18-

audioTrackUID

UID

type ID

Attributes

package efUIDR

type Package ypeIDT

track efIDR
type ameNCN

channel efIDR

type ameNCN

	 sampleRate

type int

	 bitDepth
type int

audio ookUpMXFL

audioTrackFormat efIDR

type IDREF

audioPackFormat efIDR

type IDREF
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 النعوت 1.9.5
 38اجلدول 

 audioTrackUID عيالمعرف الفريد لمسار سمنعوت 

 مطلوب مثال الوصف النعت
UID  قيمة املعرف الفريد(UID) الفعلية ATU_00000001 نعم 

sampleRate  معدل عينات املسار بوحدةHz 48000 ادتياري 

bitDepth ادتياري 24 عمق بتات املسار بالبتات 

 العناصر الفرعية 2.9.5

 39اجلدول 
 audioTrackUIDلمسار سمعيلمعرف الفريد لالعناصر الفرعية 

 الكمية مثال الوصف العنصر
audioMXFLookUp 1أو  0  3.9.5 انظر الفقرة 

audioTrackFormatIDRef  إحالة إىل وصف نسق
audioTrackFormat 

AT_00010001_01 0  1أو 

audioPackFormatIDRef إحالة إىل وصف نسق 
audioPackFormat 

AP_00010002 0  1أو 

 (MXF)وري المتآلف                            ناصر الفرعية للمرشاح البل  الع 3.9.5
إلشارة منوذج تعريف ا معاين خمتلفة إىل مصطلقي "املسار" و"القناة" حسب استخدامهما يف (MXF)وري املتآلف                   يسند املرشاح البل  

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

 40اجلدول 
 (MXFوري المتآلف )                             لعناصر الفرعية للمرشاح البل  ا

 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
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 العناصر الفرعية 1.10.5
 41اجلدول 

 audioFormatExtended لنسق السمعي الموسعلالعناصر الفرعية 
 الوصف العنصر

audioProgramme لربنامج السمعي، وصف اaudioProgramme.كله ، 

audioContent .وصف حمتوى بعض اإلشارة السمعية ضمن الربنامج 

audioObject .االرتباط بني املسارات السمعية الفعلية ونسقها 

audioPackFormat . وصف لكدسة القنوات اليت تتصل معا                                 

audioChannelFormat .وصف قناة مسعية 

audioStreamFormat .وصف تدفق مسعي 

audioTrackFormat .وصف مسار مسعي 

audioTrackUID .املعرف الفريد ملسار مسعي فعلي 

 نعوت 2.10.5
 مطلوب مثال الوصف النعت

version 
وذج تعريف اإلشارة اسم إصدار من

 .(ADM) السمعية
“ITU-R_BS.2076-1” 

 ادتياري

يفرتض أن يكون فإنه ، متاح" غري version" نعتإذا كان الو . ADMمنوذج  من اإلصدار املستعمل لبيان اإلصداراسم  يستعمل
". version" نعتتوي على حيال  ADMا اإلصدار من منوذج ، ألن هذITU-R BS.2076-0التوصية اخلاص بهو  ADMالنموذج 

 .قابل لهم املاالسمع  ADMمجيع اإلصدارات الالحقة من منوذج  يف "version" وينبغي احلرص على إدراج نعت

 ".ITU-R_BS.2076-1للتوصية هو " اخلاص إن اسم إصدار هذا التقديث
 عينة شفرة 3.10.5

<audioFormatExtended version=”ITU-R_BS.2076-1”> 

  ... 

</audioFormatExtended> 

 (ID)استخدام المعرفات  6

 تعريف ماح للعناصر باإلحالة إىل بعضها البعض، وتقدميلنعوت املعرف يف كل عنصر من العناصر ثالثة أهداف رئيسية هي: الس
فريد لكل عنصر من عناصر حمددة، وتقدمي متثيل عددي منطقي حملتويات العنصر. وتتبع معرفات كل عنصر من العناصر 

 التايل: النسق
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 42اجلدول 
 العناصر معرفاتأنساق 

 (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 حاليا  typeLabel، النمطط العنصر باستخدام قيم وسم هو عدد ست عشري من أربع دانات رقمية ميثل من yyyyواجلزء 
 :وميكن حتديد أمناط مكيفة حسب رغبة املستعملني                      قيم معر فة لوسم النمط 5

 43اجلدول 
 (typeDefinitions)تعاريف النمط 

typeDefinition typeLabel الوصف 

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

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

 الوسطى، اليسرى/اليمىن

Objects ()0003 كائنات 
ارة ء من كائنات( اإلشالقائمة على الكائن، حيث متثل القنوات كائنات )أو أجزا 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()

 الستعراض عرب مساعات رأسيةموجهة إىل كلتا األذنني، حيث ا إلشارة مسعية 0005

مكيف حسب رغبة 
 املستعمل 

User Custom 
1xxx  إىلFxxx  لألمناط املكيفة حسب رغبة املستعمل 

جز القيم الواقعة يف xxxxواجلزء   0FFF-0001املدى                                                                                هو عدد ست عشري من أربع دانات رقمية حيدد الوصف ضمن منط معني. وحت 
أما القيم الواقعة  .ITU-R BS.2094 [8]وترد التعاريف الشائعة يف التوصية  )سترييو(". Stereoأو " "FrontLeft"مثل  الشائعللتعريف 

                                                                                     فت قجز لتعاريف حسب الطلب، وست ستخدم بوجه داص يف اإلشارة السمعية القائمة على الكائن حيث  FFFF-1000املدى  يف
 خمصصة. يكون لكل الكائنات تعاريف

لتوصية ا يفوترد                                                القناة  فيما يتعلق بوسم القناة وتشكيلة القناة.  0FFF-0001يف املدى  audioChannelFormatID           وتوص ف قيم 
[8] ITU-R BS.2094  احملددة لعنصر  الشائعة التعاريفجمموعةaudioChannelFormatID وترد  النمطية. اجملاهري ملواضع

 الشائعة. التعاريفأمثلة على هذه  44 اجلدول يف
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 44اجلدول 
 تعريف شائع على وسوم قناة أمثلة

 وسم المجهار اسم القناة معرف القناة النعت
audioChannelFormatID AC_00010001 FrontLeft M+030 

audioChannelFormatID AC_00010002 FrontRight M-030 

audioChannelFormatID AC_00010003 FrontCentre M+000 

audioChannelFormatID AC_00010004 LowFrequencyEffects LFE 

audioChannelFormatID AC_00010005 SurroundLeft M+110 

audioChannelFormatID AC_00010006 SurroundRight M-110 

احملددة  الشائعة التعاريفجمموعة  ITU-R BS.2094 [8]يف التوصية وترد تشكيلة القناة.  audioPackFormatID            ويوص ف معرف 
 الشائعة. التعاريفأمثلة على هذه  45وترد يف اجلدول  النمطية. اجملاهري ملواضع audioChannelFormatIDلعنصر 

 45اجلدول 
 audioPackFormat للنسق شائعة تعاريفعلى أمثلة 

 اسم الكدسة معرف الكدسة النعت

audioPackFormatID AP_00010002 Stereo_(0+2+0) 

audioPackFormatID AP_00010003 5.1_(0+5+0) 

دانات رقمية يعمل كمؤشر/عداد للفدر دادل  8                 عددا  ست عشري من  zzzzzzzz، يكون اجلزء audioBlockFormatويف نسق 
قيم معرف نسق القناة السمعية،  yyyyxxxxوينبغي أن تطابق قيم  .الفدرة األوىل يف 1 املؤشر بقيمة هذا وينبغي أن يبدأ. القناة

audioChannelFormat، .الرئيسي 
                                                           عددا  ست عشري من دانتني رقميتني يعمل كمؤشر/عداد للمسارات ضمن  zzيكون اجلزء  audioTrackFormatويف نسق 

 املرجعي. audioStreamFormatقيم معرف  yyyyxxxxالتدفق. وينبغي أن تطابق قيم 
منط ولذلك  audioObjectي، ، والكائن السمعaudioContent، واحملتوى السمعي، audioProgrammeوليس للربنامج السمعي، 

املدى الست عشري  يف wwwwهلذه العناصر يف البداية، ستقع قيم  شائعة                                  . ونظرا  النعدام النية لوضع تعاريف yyyyفليس هلا قيم 
1000-FFFF  للقيم  الشائع                                                                ألهنا ستكون دائما  قيما  خمصصة. ولكن قد يستفاد مستقبال  من وضع املدى(0-0000FFF)   جانبا       

 املثال. على سبيل EBU R 123لوقت الراهن؛ إذ ميكن أن تستخدمها تشكيالت ا يف
ينبغي أن تظل غري  اليت اهلها أوجت ينبغيألهنا حمجوزة للعناصر اليت  تعاريفقيمة صفرية يف أي اليت هلا عرفات           ت ستعمل املجيب أال و 

جتاهله. ينبغي ليس له تعريف و الذي  audioTrackFormat لنسقل AT_00000000_00جز املعرف حي. على سبيل املثال، معرفة
مسارات حيتوي على  8ملف ذي  مثليف حالة امللفات الصوتية اليت حتتوي على مسارات غري مستخدمة )        مفيدا   وقد يكون هذا
 حقول النسقيف  AT_00000000_00إىل ميكنه أن حييل  <chna>، وبالتايل فإن مقطع نوات(ق 5من إشارة صوتية 

audioTrackFormat املستعملةلمسارات غري ل. 

عرفات          ت عامل امللذلك . و قراءة املعرفات عند (A-Fو a-fاألحرف الصغرية والكبرية ) ذوات اخلانات الرقمية الست عشريةجيب دعم و 
 ،      فمثال   .وإن كانت األحرف تكتب كتابة خمتلفة يف الصغر والكرب، بنفس الطريقة حتتوي على نفس اخلانات الرقميةاليت 

AC_0001000a وAC_0001000A متماثلنيني      معر ف يكونان. 
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 chna> (Chunk)>الكتلة  7

املبني  BW64                                                   صمم ليكون منوذجا  عاما ، من املهم توضيح عالقته مع ملف (ADM)لئن كان منوذج تعريف اإلشارة السمعية 
 نات الشرحية لنموذج تعريف اإلشارة السمعيةإىل البيا BW64يلي وصف لكيفية نفاذ ملف  . وفيماITU-R BS.2088التوصية  يف

 اجلديدة. . وترد هنا حملة عامة عن هذه الكتلة<chna> جديدة تدعى RIFF عرب كتلة
كدسة مسعية،   ونسق audioTrackFormatباستخدام عناصر نسق  BW64ويرتبط منوذج تعريف اإلشارة السمعية مبلف 

audioPackFormat ،والكائن السمعي ،audioObject   عرب املعر(           فaudioTrackUID .)ملف عرفوي BW64   كتلة جديدة
يل إىل عناصر، حت امللف. وهذه املعرفات إما على جمموعة معرفات لكل مسار يف حتتوي(، "ختصيص قناة")خمتصر  <chna>تدعى 

 عنصر. أو حيال إليها من
 وحيوي كل مسار يف كتلة املعرفات التالية:

• audioTrackFormatID - عرف وصف عنصر معني يف نسق مaudioTrackFormat ومبا أن نسق .
audioTrackFormat  ،حييل أيضا  إىل نسق التدفق السمعي                                audioStreamFormat ،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 ختص ص بنسقaudioChannelFormatالسمعية، 

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

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

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

 46اجلدول 
 chna> chunk> مثال على الكتلة

 audioTrackUID audioTrackFormatID audioPackFormatID رقم المسار

1 00000001 00010001_01 00010001 

2 00000002 00031001_01 00031001 

2 00000003 00031002_01 00031002 

املخصصة له  audioPackFormatوأنساق  audioTrackFormat، ألن أنساق audioTrackUID                             وهنا، للمسار رقم اثنني معر فا 
، اليت تغطي audioObject العثور على أوقات التوزيع لتفقد عناصر الكائن السمعي،                                    ت ستخدم يف أوقات خمتلفة يف امللف. ويتعني

النغمة االفتتاحية اليت تستمر طيلة الدقيقة األوىل من  2و 1تلك. ومثال ذلك برنامج حيوي فيه املساران  audioTrackUID        معر فات
أن  وقت الحق. ومبا فيهما بعض الكائنات السمعية من منت الربنامج يف                                                     امللف. ويشغر هذان املساران بعد الدقيقة األوىل، لذلك ختز ن 

 خمتلفة. audioTrackUID                                                                                     النغمة االفتتاحية والكائنات السمعية لديها أنساق وحمتويات خمتلفة متاما  فهي تتطلب معر فات 

 نظام اإلحداثيات 8

 نعت اإلحداثيات لكل من "اجملاهري املباشرة" توصيف حماور خمتلفة يف audioBlockFormatتتيح عناصر املوضع يف نسق 
"DirectSpeakers"  و"كائنات" تعريف النمطtypeDefinition. السمت واالرتفاع  يستعملقطيب إحداثيات نظام  ويستخدم
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عية القائمة " يف حالة اإلشارة السمequation                                                      أن ي ستخدم السمت وزاوية االرتفاع من أجل العنصر الفرعي "            وميكن أيضا   واملسافة.
ولضمان االتساق عند حتديد املواضع، ينبغي أن يستند كل من احملاور القطبية إىل هذه  (.4.3.4.5شهد )انظر الفقرة املعلى 

 التوجيهية: املبادئ
حيث تتققق الفعالية القصوى )رغم أن الفعالية القصوى ال تتققق يف بعض األنظمة مع  ،يقع المنشأ في المركز •

 املكان(.  لذلك ينبغي افرتاض مركزموضع معني، 
درجة باالجتاه األمامي مباشرة، وزوايا إجيابية باجتاه اليسار )أو عكس  0زاوية يف املستوي األفقي قدرها  - السمت •

 فوق. عقارب الساعة( عندما ينظر اليها من
        صعودا . وزوايا إجيابية                           درجة أفقيا  باالجتاه األمامي، 0زاوية يف املستوي العمودي قدرها  - االرتفاع •
 للكرة. هو نصف القطر املبدئي 1,0                           مسافة مقي سة، حيث يفرتض كون  - المسافة •

 كنعوت إحداثية.  Zو Yو X باستخدامعلى كائن،  القائمةللملفات السمعية                   اليت تستعمل أيضا   ديكارتيةالحداثيات اإل وتدعم
 املكعب. على سطح املكعب، ويقع املنشأ يف مركز 1,0-و 1,0                                             ويوصى باستخدام قيم مقي سة هنا، حيث تقع قيمتا

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

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

 19الشكل 
 للكائنات. المستعمالناإلحداثيات  نظاما
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                                                                                                    وإن است خدمت املسافات املقي سة يف نظام اإلحداثيات، متكن مقايستها إىل مسافة مطلقة بضرهبا مبعلمة مسافة مطلقة، 
absoluteDistanceكدسة مسعية،   ، يف نسقaudioPackFormat. 

 اإلحداثيات القطبية اإلحداثيات الديكارتية
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                                                                     ، يكون نظام اإلحداثيات قائما  أيضا  على إحداثيات ديكارتية، ولكن احملاور يف حالة اإلشارات السمعية القائمة على مشهدو 
الصوتيات وير تط إىل تقليد موروث يف ويعزى سبب االدتالف يف احملاور يف اإلشارات السمعية القائمة على مشهدخمتلفة. تكون 
 يف هذه احلالة، يكون اجتاه كل حمور كما يلي:و  .       دائما   هذه احملاور ، اليت كانت تستعملاحمليطة

• X - .من األمام إىل اخللف، مع كون القيم املوجبة إىل األمام 
• 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’بني هذا النظام وبني النظام الديكاريت اآلدر، يوصى بتسمية احملاور ولتجنب اخللط 
معلومات عن اإلحداثيات، والغرض من هذه املعلومات  (HOA)يستبعد أن تتضمن تعاريف مكون صوتيات حميطة من الرتبة العليا 

 الصقيح.يف املقام األول هو ضمان التجسيد الصويت على الوجه 
 أدناه: 20                شهد وفقا  للشكل امللإلشارات السمعية القائمة على  ةنظام اإلحداثيات الكروي         وي ستعمل 

 20الشكل 
 (HOA)محيطة من الرتبة العليا الصوتيات الكما هو مستخدم في   ةوالديكارتي ةنظام اإلحداثيات الكروي

BS.2076-20
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 ة على الكائنأوصاف المعلمة القائم 9
1.9 gain )كسب( 

                                                                                     كسبا  دطيا  وتتقكم يف مستوى اإلشارات اإلشارة السمعية يف الكائن. ويف التجسيد الصويت، سي ضرب   الكسبمتثل معلمة 
 السمعية.                            ، لذلك ال يعد ل مستوى اإلشارة1,0                                                                 مستوى اإلشارة بقيمة الكسب. وإن مل ت ضبط معلمة الكسب، ت فرتض هلا قيمة 

(، 1,0 لىعاملبني يف املستوى املرغوب، حىت يستغىن عن معلمة الكسب )أو تضبط  املوجة شكلاحلاالت، ينبغي أن يكون  ويف أفضل
 االعتماد على معلمة الكسب لضبط املستويات.  من     بدال  

2.9 diffuse )منتثر( 

صوت  إىل( بالتغيب)القيمة  0,0القيمة  شريت، حيث انتثار اإلشارة السمعية 1,0و 0,0بني اليت ترتاوح  ،diffuseقيمة منتثر،  تصف
 صوت منتثر بشكل كامل. إىل 1,0 القيمة فيما تشريمباشر غري منتثر 
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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 
 األولوية إىل                                       يكون املوقع الدقيق للكائن حرجا ، بل توىل يث املوضع ثالثي األبعاد(. ويتمثل التطبيق النمطي لذلك عندما ال)من ح

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

                                                                                                            الكرة احملددة أو على سطقها، ميسك الكائن بأقرب جمهار. وإن مل يعر ف نعت، ت فرتض قيمة الالهناية مبدئيا ، مبعىن أن الكائن  يف
 غري مشروط(. channelLockميسك بأقرب جمهار إليه )

 (interpolationLength)وطول االستكمال الداخلي  (jumpPosition)القفز عن الموضع  4.9
                                                        فإن اجملسد الصويت سيستكمل دادليا  كائنا  متقركا  بني املواضع  0، بقيمة jumpPositionالموضع،                       إذا ض بط علم القفز عن 
طول االستكمال الداخلي، خدم نعت    ت  وإذا اس                             فسيقفز فورا  إىل املوضع اجلديد.  1                وإذا ض بط بقيمة دالل كامل مدة الفدرة. 
interpolationLengthالموضع، علم القفز عن  أدذما ي، عندjumpPosition، تضبط  فرتة االستكمال الدادلي، فإن 1قيمة ال

 .أطول من فرتة الفدرة االستكمال الداخليطول ال ينبغي أن يكون . و طول االستكمال الداخليقيمة  على
قرك على مدى فرتة زمنية باالستكمال الدادلي لكائن مت interpolationLengthطول االستكمال الداخلي، وتسمح معلمة 

                                                                                                                 أقصر من موعد التقديث القادم. وهذا يسمح بالتقكم يف اخلبو املتقاطع للكائنات الذي قد يكون مرغوبا  جراء معاجلة الكائنات. 
 فز عن                          در ج هذا النعت عند ضبط الق                                                                              وإذا ض بطت القيمة إىل الصفر سيقفز الكائن عن املوضع دون استكمال دادلي. وإذا مل ي  

 .0                                    ، سي ضبط طول االستكمال الدادلي بقيمة1، بقيمة jumpPositionوضع، امل
لكائنات  interpolationLengthعلمة امل لتفادي استخدام audioBlockFormat لنسقصغرية مبا يكفي  ادتيار أحجامب ويوصى

 تتقرك بسالسة.
                         املخطط التايل تسلسال  ألنساق ظهري، interpolationLengthو jumpPosition معلميتتوضيح كيفية تفسري وللمساعدة على 

audioBlockFormats ضبط ت عندما، 21الشكل ، يف ويعرض املثال األولة مبرور الوقت. معلمة ديناميأي  قيمة تتغريكيف   ويبني
امتداد لى ع        دادليا  يف هذه احلالة(  xاملعلمة )ستكمل ت(، حبيث ا)أو عدم استخدامه صفر القيمةعلى  jumpPosition علمةامل

 فدرةوال تسبقها يف صفر  قيمتها jumpPositionهلا معلمة  األوىل الفدرة مبا أنو . بالكامل audioBlockFormat نساقاألفرتة 
 قبل ذلك.تكون معرفة وال  الفدرةيف هناية  إالتعرف ال  xأدرى، فإن القيمة 

 21الشكل 
 jumpPosition بدون معلمة االستكمال الداخلي

BS.2076-21

1.0

audioBlockFormat 1
rtime = 0.0

duration = 1.0

x = 0.2

jumpPosition = 0

audioBlockFormat 2
rtime = 1.0

duration = 1.0

x = 0.8

jumpPosition = 0

audioBlockFormat 3
rtime = 2.0

duration = 1.0

x = 0.6

jumpPosition = 0

2.0rtime: 0.0

x = 0.2

x = 0.8
x = 0.6
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أي قيمة  مع عدم حتديد 1 على jumpPosition علمةتضبط قيمة املعندما  xقيمة  تتغريكيف   22 املثال الثاين يف الشكل ويعرض
 ةللفدر أن       يضا  أ ويبني ذلك. وحيتفظ هبذه القيمة طوال فرتة الفدرة الفدرةيف بداية  xقيمة  وتضبط. interpolationLengthمعلمة لل

 األوىل الفدرةيف  1على القيمة  jumpPosition وهذا يوضح سبب التوصية بضبط املعلمةالبداية،  ذمن    ا  حمدد    ا  األوىل موضع
 .تسلسل ألي

 22الشكل 
 jumpPositionقيمة للمعلمة  مع ضبطاالستكمال الداخلي 

BS.2076-22

1.0

audioBlockFormat 1
rtime = 0.0
x = 0.2
jumpPosition = 1

audioBlockFormat 2
rtime = 1.0
x = 0.8
jumpPosition = 1

audioBlockFormat 3
rtime = 2.0
x = 0.6
jumpPosition = 1

2.0rtime: 0.0

x = 0.2

x = 0.8
x = 0.6

 

هذا  يفو . اتالفدر عرب تسلسل  xيغري قيمة  interpolationLength نعتالاستخدام  نكيف أ  23 يف الشكل الثالثاملثال ويوضح 
ثانية األوىل من  0,3 املدة دالل        دادليا   xقيمة  تستكمل حبيث 0,3على القيمة  ،interpolationLengthنعت  يضبط كلاملثال، 
ثانية  0,3 املدة دالل xغري للمت ةقيمة غري حمددلفدرة األوىل لو . ملا تبقى من فرتة الفدرة احملددةالقيمة  تقفل على ، وبعد ذلكالفدرة

 .فرتهتااألوىل من 

 23الشكل 
 jumpPositionلمعلمة مع ا interpolationLength النعتاالستكمال الداخلي في حالة استخدام 

BS.2076-23

1.0

audioBlockFormat 1

rtime = 0.0

x = 0.2

jumpPosition = 1
interpolationLength = 0.3

2.0rtime: 0.0

x = 0.2

x = 0.8
x = 0.6

audioBlockFormat 2

rtime = 1.0

x = 0.8

jumpPosition = 1
interpolationLength = 0.3

audioBlockFormat 3

rtime = 2.0

x = 0.6

jumpPosition = 1
interpolationLength = 0.3

0.3 1.3 2.3

 

           سمح أيضا  تبيد أهنا ، املوضع بقفزة يفللقيام ذات طول صفري  اتر فد ميكن استخدام كيف  24 يف الشكل الرابعاملثال ويوضح 
 .               وضع أويل دائما  مبطول صفري، ميكن التأكد من وجود  أوىل فدرةمن دالل وجود  استكمال دادلي         مباشرة   بأن يعقبها
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 24الشكل 
 ذات الطول الصفري اتاالستكمال الداخلي باستمعال الفدر 

BS.2076-24

1.0

audioBlockFormat 2

rtime = 0.0
duration = 1.0

x = 0.2

jumpPosition = 0

2.0rtime: 0.0

x = 0.2

x = 0.8 x = 0.6

audioBlockFormat 4

rtime = 1.0
duration = 1.0

x = 0.2

jumpPosition = 0

audioBlockFormat 6

rtime = 2.0
duration = 1.0

x = 0.6

jumpPosition = 0

x = 0.2

x = 0.8x = 0.8

audioBlockFormat 1
rtime = 0.0

duration = 0.0

x = 0.8

jumpPosition = 1

audioBlockFormat 3
rtime = 1.0

duration = 0.0

x = 0.8

jumpPosition = 1

audioBlockFormat 5
rtime = 2.0

duration = 0.0

x = 0.8

jumpPosition = 1

 

)بغض  لفدرةالطول الكامل لاألوىل  الفدرةاألوىل، يغطي املوضع احملدد يف  من الفدرة حمددسلوك غري أي  صدور تجنبل         وضمانا  
 (.interpolationLengthالنعت و  jumpPosition دواص املعلمةالنظر عن 

 .objectdivergence الكسبو  ثاراالنتو  قالعمو االرتفاع و  العرضو املوضع  :        دادليا   املعلمات التالية           أن ت ستكملميكن و 

 .طوال فرتة الفدرةأن تظل ثابتة نبغي وي        دادليا   audioBlockFormat نسقاليف املعلمات األدرى         ت ستكملال ينبغي أن و 

 (zoneExclusion)استبعاد منطقة  5.9

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

وقت واحد عناصر                                                                                         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، zoneExclusionمتعددة ضمن  لمناطقفرعية 

                                                                             لواحد أو أكثر من املناطق املشار إليها، "ت سك ت" تلك املناطق دالل االستعراض الصويت.  zoneExclusion             وعندما ي ضبط 
 املستطيالت. ديد إحداثيات املنطقة يف وحدة متوازيالعنصر الفرعي لتق منطقة         وت ستخدم 

توازي العنصر الفرعي من دالل حتديد النقاط الركنية لوحدة م منطقةيف نظام اإلحداثيات الديكاريت باستعمال               وتعر ف املناطق 
الكروي، داثيات نظام اإلحويف  .minX ،maxX ،minY ،maxY ،minZ ،maxZاملستطيالت يف الفضاء ثالثي األبعاد بواسطة: 

 .minAzimuth, maxAzimuth, minElevation, maxElevation                     تعر ف املناطق بواسطة: 
 .اخللفي اجلدار minX= −1,0 maxX=1,0 minY= −1,0 maxY= –1,0 minZ= −1,0 maxZ=1,0فعلى سبيل املثال: حتدد العالقة 

 دارت املتعاقبة.تفادي تغري هذه املعلمة عرب الف ينبغيو 

 (objectDivergence)حراف الكائن ان 6.9

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

، azimuthRangeالكائن األصلي وينبغي أن حيفظ القدرة عرب الكائنات االفرتاضية والكائن األصلي. ويسمح نعت مدى السمت، 
روية، أو مسافة عندما الكزاوية عندما تستعمل اإلحداثيات  هذه القيمةوقد تكون لكائنات االفرتاضية. املواضع النسبية ل بتقديد

درجة أن تضع الكائنات االفرتاضية  45قيمة من شأن فاإلحداثيات الكروية،  ات الديكارتية. فعندما تستخدماإلحداثيتستخدم 
عندما تستخدم و  درجة. 45                                                                             درجة على يسار وميني الكائن احملدد. وإن مل ي ستخدم هذا النعت، تكون الزاوية املبدئية  45بزاوية 
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ت إذا كان x+0,5,y,z و x-0,5,y,z عند املوضعتضع الكائنات االفرتاضية أن  0,5قيمة من شأن فاإلحداثيات الديكارتية، 
 .0,5واملسافة املبدئية هي موضع الكائن احملدد.  zو yو x حداثيات متثلاإل

 على النقو التايل: objectDivergence انحراف الكائن،وينبغي أن تفسر قيم 
 47اجلدول 

 objectDivergence قيم انحراف الكائن
 الوصف القيمة

 ال احنراف مع حضور الكائن األصلي فقط. 0

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

 (LR)                                   مباشرة ، يوص ف كائنا اليسار، اليمني (C)ز للمجاهري ومتوضع الكائن يف املرك (LCR)مثال: يف تشكيلة يسار، مركز، ميني 
 objectDivergence                         املسن دة إىل احنراف الكائن،  0 درجة. وتبني قيمة 30، قدره azimuthRangeاالفرتاضيان باستخدام مدى مست، 

       فتشغ ل  1 قيمة على قدم املساواة، وأما مجيعها (LCR)                    فتشغ ل اجملاهري الثالثة 0,5                                             عدم احنرافه، فال يشغ ل إال جمهار املركز. أما قيمة
 املساواة. على قدم (R) واألمين (L) اجملهارين األيسر

 (screenRef)مرجعية الشاشة  7.9

 ال. أم ، لإلشارة إىل ما إذا كان الكائن على صلة بالشاشةscreenRef                             ي ستخدم ع ل م مرجعية الشاشة، 
، للقيام مبعاجلة داصة جلميع الكائنات املتصلة بالشاشة مع األدذ screenRef وميكن 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 صوتيا  حاليا  مبثابة الشاشةaudioProgrammeة اإلنتاج للربنامج السمعي، شاش
الربنامج السمعي،  ، يفaudioProgrammeReferenceScreen                                                              وإذا ض بط الع ل م دون إدراج عنصر شاشة الربنامج السمعي املرجعية، 

audioProgramme مرجعية شاشة اإلنتاج/املراقبة ضمنيا  على أساس التوصية                                   ، املقابل اجملسد صوتيا  حاليا ، تعر ف                                                   ITU-R BT.1845 
املعنونة: مبادئ توجيهية بشأن القياسات الواجب استعماهلا عند تكييف برامج التلفزيون للتطبيقات اإلذاعية عند مستويات خمتلفة من 

 .[6] حيث نوعية الصورة ومقاسات عرضها والنسب الباعية
 48اجلدول 

 م المبدئي للشاشةالحج
 29,0º مست الركن السفلي األيسر للشاشة

 17,5º− ارتفاع الركن السفلي األيسر للشاشة

 1,78 (16:9) النسبة الباعية

 عرض الشاشة
58º 

 (x 2160 3840 )كما هو معرف يف نظام الصورة
 

                               عن طريق نقل القيم أعاله أوال  إىل  1,0ة قدرها وميكن نقل هذه القيم الكروية إىل اإلحداثيات الديكارتية بافرتاض مسافة مرجعي
                                                                         درجة يقع أمام األذن اليمىن، وتع د القيم املوجبة عكس اجتاه عقارب الساعة؛ ويقع  0صطالح السمت/االرتفاع "املعياري" )مست إ

ثية للقصول على                    ت ستخدم الدوال املثل                                                                            درجة فوق الرأس مباشرة، وتع د القيم املوجبة هبوطا  حنو اجلهة األمامية املقابلة( مث  0ارتفاع 
 (:8 الفقرة ويؤدي ذلك إىل القيم التالية )اجتاه حماور اإلحداثيات الديكارتية كما يف اإلحداثيات الديكارتية.
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 49اجلدول 
 الحجم المبدئي للشاشة باإلحداثيات الديكارتية

 X 0,0إحداثية مركز الشاشة على حمور 

 Y 0,8341ر إحداثية مركز الشاشة على حمو 

 Z 0,0إحداثية مركز الشاشة على حمور 

 1,78 النسبة الباعية
 0,9428 عرض الشاشة

 (importance) أهميةالمعلمة  8.9
هو الرقم األكثر  10للمجسد الصويت جتاهل كائنات دون مستوى معني من األمهية، حيث  ،importance، تتيح معلمة أمهية

 .عرب الفدرات املتعاقبةاملعلمة  هذه ينبغي جتنب تغري .أمهية هو الرقم األقل 0أمهية، و

 أوصاف المعلمة القائمة على مشهد 10
1.10 order وdegree )الرتبة والدرجة( 

 :ات الكروية ذات القيمة احلقيقيةلتوافقلعلى التعريف التايل  degreeو orderيعتمد معىن القيمتني 

𝑌𝑛
𝑚(θ, ϕ) =  𝑁𝑛

|𝑚|
𝑃𝑛

|𝑚|(cos(θ)) {
√2 cos(𝑚ϕ),       for 𝑚 > 0 
1,                           for 𝑚 = 0

−√2 sin(𝑚ϕ) ,   for 𝑚 < 0

 

 حيث:
 𝑛 هي قمية الرتبة، و𝑚 هي قيمة الدرجة، وϕ هي السمت، وθ  االرتفاعزاوية هي 

 𝑁𝑛
|𝑚| تنييناملعدرجة الرتبة و لمعلمة التقييس ل 

 𝑃𝑛
|𝑚|  املعنيتنيدرجة اللرتبة و ل ذات الصلةليجندر دالة. 

𝑃𝑛 ذات الصلةليجندر            تعر ف دوال 
𝑚(𝑥)  :كما يلي 

𝑃𝑛
𝑚(𝑥) =  (1 − 𝑥2)

𝑚
2

d𝑚

dx𝑚
𝑃𝑛(𝑥), 𝑚 ≥ 0 

 Condon-Shortley (−1)𝑚 الطوروبدون عامل  𝑃𝑛(𝑥)مع دالة ليجندر املتعددة احلدود 

 التقييس 2.10
  املعادلة التالية: تعطى ،N3D التقييسعندما تساوي معلمة 

𝑁N3D𝑛
|𝑚| = √(2𝑛 + 1)

(𝑛 − |𝑚|)!

(𝑛 + |𝑚|)!
. 

𝑛) الرتبة األعلى ملكونات، ميكن أن تكون N3Dتقييس الجمموعة دوال أساسية تعامدية. ويف  N3Dتقييس الوينتج  ≥ طاقة  (0
𝑛 كونطاقة املأعلى من  =  .قيقةصبرت عندما تكون البيانات السمعية خمزنة يف أنساق عينات  تشوهات، مما قد يسبب يف 0
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  املعادلة التالية: تعطى ،SN3Dالتقييس  وعندما تساوي معلمة

𝑁SN3D𝑛
|𝑚| = √

(𝑛 − |𝑚|)!

(𝑛 + |𝑚|)!
. 

𝑛 حبيث ال تتجاوز الطاقة طاقة املكون الرتبة حبسب         ترجيقا   HOA على مكونات SN3Dوتطبق معلمة التقييس  = 0. 
وقد صمم  .Furse-Malham (FuMa) الرتجيحبنظام زنت                          فهذا يعين أن اإلشارة قد د  ، FuMa التقييسمعلمة تساوي عندما و 

 dB −3 مقداره ترجيح       أيضا   . ولدى النظاممسح بانوراميأي يف  1                                                   نظام الرتجيح هذا حىت ال تتجاوز املعام الت القيمة املطلقة
𝑛للمكون  =  3.الرتبة  معرف فقط حىتوهو . 0

 50اجلدول 
 FuMa HOAالتقييس 

 (|𝑚|)الدرجة  (𝑛)الرتبة 
𝑁FuMa𝑛 التقييس

|𝑚| 

𝑁SN3D𝑛)حبسب 
|𝑚|) 

0 0 
1

√2
 𝑁SN3D𝑛

|𝑚|
 

1 0 𝑁SN3D𝑛
|𝑚|

 

1 1 𝑁SN3D𝑛
|𝑚|

 

2 0 𝑁SN3D𝑛
|𝑚|

 

2 1 2

√3
𝑁SN3D𝑛

|𝑚|
 

2 2 
2

√3
𝑁SN3D𝑛

|𝑚|
 

3 0 𝑁SN3D𝑛
|𝑚|

 

3 1 √
45

32
𝑁SN3D𝑛

|𝑚|
 

3 2 3

√5
𝑁SN3D𝑛

|𝑚|
 

3 3 √
8

5
𝑁SN3D𝑛

|𝑚|
 

 
 . وبسبب النطاق الدينامي األكربهو اخليار املبدئي SN3Dتقييس ، يكون الالصقيقةالبرت يف أنساق العينات  خماطرللقد من و 

 للبرت. خماطرأي              توجد عمليا  ، حيث ال ، فإنه يوصى به يف حالة أنساق عينات النقطة العائمةN3Dللتقييس 
3.10 nfcRefDist 
ميكن و هد. شامل علىمسعية قائمة رة أثناء إنتاج إشا         است عملتإىل املسافة املرجعية )باألمتار( اليت  nfcRefDistعنصر اليشري 

 .[9] (NFC)اجملال القريب للتعويض يف  نتاج اإلشارة الصوتيةإأثناء املرجعية استخدام هذه املسافة 
فلن تكون هناك نية إلنتاج اإلشارة الصوتية للتعويض القيمة صفر،  ضبط علىأو إذا  nfcRefDistعنصر الإذا مل يتم تعريف و 

 .اجملال القريب يف
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 (screenRef)مرجعية الشاشة  4.10
 ال. على صلة بالشاشة أم الربنامج القائم على املشهد، لإلشارة إىل ما إذا كان screenRef                             ي ستخدم ع ل م مرجعية الشاشة، 

 مراعاةمع شهد املعلى  للمقتوى القائمداصة  مبواءمة، للقيام screenRefوميكن جملسد صويت استخدام علم مرجعية الشاشة، 
 اإلنتاج. قاس شاشة االستنساخ احمللية مقارنة مع مقاس شاشةم

 .للمزيد من املعلومات عن معلمة مقاس شاشة اإلنتاج 7.9انظر الفقرة 

 ترقيم قنوات الصوتيات المحيطة  5.10
 بةلرتا يستخدم يف معظم األحيان لرتتيب القنوات حبسب مكوين اصطالحهو  ACN (Ambisonics Channel Number) الرقم

"order الدرجة " و"degree." 

ACN =  𝑛2 + 𝑛 + 𝑚. 

 :ACNمن الرقم            " انطالقا  degree" و"orderاملكونني "       حساب   بسهولةميكن و 

𝑛 = ⌊√ACN⌋, 

𝑚 = ACN − 𝑛2 − 𝑛. 

 المراجع 11
 إطار ألنظمة اإلذاعة السمعية املقبلة – ITU-R BS.2266التقرير  [1]

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

 متقدمة من أجل إنتاج الربامجاألنظمة الصوتية ال - ITU-R BS.2051التوصية  [3]
لى عوالبيانات الشرحية الربامج السمعية مواد أنساق امللفات من أجل تبادل  - ITU-R BS.1352التوصية  [4]

 املعلوماتوسائط تكنولوجيا 
 السمعي دوارزميات لقياس جهارة الربامج السمعية والذروة احلقيقية للمستوى - ITU-R BS.1770التوصية  [5]
مبادئ توجيهية بشأن القياسات الواجب استعماهلا عند تكييف برامج التلفزيون  - ITU-R BT.1845التوصية  [6]

 ت خمتلفة من حيث نوعية الصورة ومقاسات عرضها والنسب الباعيةللتطبيقات اإلذاعية عند مستويا

 شرحية مع بيانات واد الربامج السمعيةمل الدويل تبادللل الطويلة نسق امللفات - ITU-R BS.2088التوصية  [7]
 (ADM)تعاريف مشرتكة لنموذج تعريف اإلشارة السمعية  - ITU-R BS.2094التوصية  [8]
[9] Daniel J. Spatial sound encoding including near field effect: Introducing distance coding 

filters and a viable, new ambisonic format. In 23rd International AES Conference: Signal 
Processing in Audio Recording and Reproduction 2003 
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 2الملحق 
 (ي)إعالم

 
 (ADM)وذج تعريف اإلشارة السمعية أمثلة على استخدام نم

                                                                                                جمموعة من األمثلة عن البيانات الشرحية اليت تستخدم منوذج تعريف اإلشارة السمعية. وهي إذ ت عرض للمساعدة  2 امللققحيوي 
 يف توضيح كيفية استخدام منوذج تعريف اإلشارة السمعية، ينبغي أال تعترب مراجع لتعاريف اإلشارة السمعية.

 م على القناةمثال قائ 1

نة. ، حيث ميثل كل من املسارات دادل ملف قناة مسعية ساكعلى القناة                                                          ال يزال االستخدام األكثر شيوعا  لإلشارة السمعية هو ذلك القائم
ة بالتشفري ل                                                                                                                ويوضح هذا املثال كيفية تعريف مسارين وتدفقني وقناتني، وكدسة للسترييو. وترد تعاريف املسار والتدفق لإلشارة السمعية املشك  

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

. ويف املمارسة من التعاريف مشرتكةلة بالنسق يف هذا املثال جمموعة فرعية صغرية من جمموعة مرجعية ومتثل العناصر ذات الص
. فكل ما يلزم هو كتلة BWFولن يلزم تضمينها يف ملف  مشرتك                       هذه جزءا  من ملف مرجعي  XMLالعملية، تشكل شفرة 

<chna>  مع إحاالت إىل أنساقaudioTrackFormat  وأنساقaudioPackFormat  وأي شفراتXML  إضافية مطلوبة للكائن
 .audioProgrammeوالربنامج السمعي،  audioContentواحملتوى السمعي،  audioObjectالسمعي، 

 ملخص العناصر 1.1

 فيما يلي العناصر الواردة يف جزء النسق من الوصف:
 51اجلدول 

 أمثلة على عناصر النسق في مثال قائم على قناة
 الوصف سماال ID العنصر

audioTrackFormat AT_00010001_01 PCM_FrontLeft يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioTrackFormat AT_00010002_01 PCM_FrontRight يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00010001 PCM_FrontLeft يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioStreamFormat AS_00010002 PCM_FrontRight يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat 
 audioBlockFormatو

AC_00010001 
AB_00010001_00000001 

FrontLeft   يصف قناة على أهنا أمامية يسرى مشفوعة                                     
 مبوضع ومرجعية جمهار

audioChannelFormat 
 audioBlockFormatو

AC_00010002 
AB_00010002_00000001 

FrontRight   يصف قناة على أهنا أمامية ميىن مشفوعة                                   
 مبوضع ومرجعية جمهار

audioPackFormat AP_00010002 Stereo (سترييو) يعر ف كدسة سترييو حتيل إىل قناتني                              
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 وفيما يلي العناصر الواردة يف جزء احملتوى من الوصف:
 52اجلدول 

 على قناة مثال قائمأمثلة على عناصر المحتوى في 
 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 

 العالقات بين العناصر 2.1
                                                                                                                   ي ظهر الرسم البياين كيفية ارتباط العناصر املعر فة فيما بينها. ويغطي النصف العلوي من الرسم البياين العناصر اليت تصف نسق 

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

 .<chna>للمسار إىل املعرفات الفريدة يف الكتلة 

 25الشكل 
 لمثال قائم على قناة مخطط

BS.2076 25-

audioProgramme

Documentary
APR_1001

audioContent

Music
ACO_1001

audioContent

Speech
ACO_1002

audioObject

Speech
AO_1002
UID: ATU_00000003

UID: ATU_00000004

audioObject

Music
AO_1001
UID: ATU_00000001

UID: ATU_00000002

audioPackFormatID

AP_00010002

audioTrackFormatIDUIDTrack No.

AP_00010002

AP_00010002

AP_00010002

AT_00010001_01

AT_00010002_01

AT_00010001_01

AT_00010002_01

ATU_00000001

ATU_00000002

ATU_00000003

ATU_00000004

1

2

3

4

audioPackFormat

Stereo
AP_00010002

audioBlockFormat

AB_00010002_00000001

Start: N/A

Duration: N/A

audioChannelFormat

FrontRight
AC_00010002

audioBlockFormat

AB_00010001_00000001

Start: N/A

Duration: N/A

audioChannelFormat

FrontLeft
AC_00010001

audioStreamFormat

PCM_FrontLeft
AS_00010001

audioStreamFormat

PCM_FrontRight
AS_00010002

audioTrackFormat

PCM_FrontLeft
AS_00010001_01

audioTrackFormat

PCM_FrontRight
AS_00010002_01

 chna
chunk
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 عينة شفرة 3.1

 .XML الرئيسي ورأسية audioFormatExtendedهذه عنصر  XML                                 توديا  للوضوح، ال تتضمن عينة شفرة 
 :املشرتكةللتعاريف  ويغطي املقتطف األول من الشفرة عناصر النسق اليت ميكن أن ترد ضمن امللف املرجعي

 

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

<!-- 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> 

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

<!-- 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 در ج 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> 

  <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="00:00:00.00000"> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010002</audioPackFormatIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000001</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000002</audioTrackUIDRef> 

</audioObject> 

 

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

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010002</audioPackFormatIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000003</audioTrackUIDRef> 
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  <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> 

 مثال قائم على الكائن 2

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

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

 ملخص العناصر 1.2

 فيما يلي العناصر الواردة يف جزء النسق من الوصف:
 53اجلدول 

 عناصر النسق في مثال قائم على كائن أمثلة على
 الوصف االسم ID العنصر

audioTrackFormat AT_00031001_01 PCM_Car1 يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00031001 PCM_Car1 يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00031001 

AB_00031001_00000001 

AB_00031001_00000002 

AB_00031001_00000003 

Car1  دراتثالث فيصف قناة كنمط كائن حيتوي على 
 منها. كل ببيانات شرحية موضعية خمتلفة يف

audioPackFormat AP_00031001 Car )إىل قناة واحدة.               يعر ف كدسة حتيل )سيارة 
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 :وفيما يلي العناصر الواردة يف جزء احملتوى من الوصف
 54اجلدول 

 أمثلة على عناصر المحتوى في مثال قائم على كائن

 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  "CarsSounds"برنامج 

 "سيارات"

 العالقات بين العناصر 2.2
ة                                                                                                                        ي ظهر الرسم البياين كيفية ارتباط العناصر املعر فة فيما بينها. ويغطي النصف العلوي من الرسم البياين العناصر اليت تصف كائن قنا

لة بني مسار واحد وتعاريف النسق. كيف تقام الص  يف اجلزء املتوسط <chna>وتوضح الكتلة  .ثالث فدراتعلى واحدة حيتوي 
، 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

 26الشكل 
 لمثال قائم على كائن مخطط

BS.2076 26-

audioProgramme

CarsSounds
APR_1001

audioContent

Cars
ACO_1001

audioObject

Car
AO_1001
UID: ATU_00000001

audioPackFormatID

AP_00031001

audioTrackFormatIDUIDTrack No.

AT_00031001_01ATU_000000011

audioPackFormat

Car
AP_00031001

audioBlockFormat

AB_00031001_00000001

Start: 00:00.00

Duration: 00:05.00

audioChannelFormat

Car1
AC_00031001

audioStreamFormat

PCM_Car1
AS_00010001

audioTrackFormat

PCM_Car1
AS_00010001_01

 chna
chunk

audioBlockFormat

AB_00031001_00000002

Start: 00:05.00

Duration: 00:10.00

audioBlockFormat

AB_00031001_00000003

Start: 00:15.00

Duration: 00:20.00
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 عينة شفرة 3.2

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

 

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

<!-- 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 --> 

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

 

<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> 
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  </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> 

 مثال قائم على المشهد 3

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

وهي تشكيلة  (N3D التقييسباستخدام . ويبني هذا املثال تشكيلة صوتيات حميطة من الرتبة األوىل )audioBlockFormatنسق  يف
  مشرتكملف مرجعي                                                        وعلى غرار النهج القائم على القناة، تعر ف عناصر النسق يف .مسارات أربعةقنوات تقابلها  أربعتستعمل 

 نفسه. BWFيستغىن يف املمارسة العملية عن إدراجها يف ملف  كي
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 ملخص العناصر 1.3

 فيما يلي العناصر الواردة يف جزء النسق من الوصف:
 55اجلدول 

 أمثلة على عناصر النسق في مثال قائم على مشهد
 الوصف االسم ID صرالعن

audioTrackFormat AT_00041001_01 PCM_N3D_ACN_0 يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioTrackFormat AT_00041002_01 PCM_N3D_ACN_1 يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioTrackFormat AT_00041003_01 PCM_N3D_ACN_2 يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioTrackFormat AT_00041004_01 PCM_N3D_ACN_3 يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00041001 PCM_N3D_ACN_0 يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioStreamFormat AS_00041002 PCM_N3D_ACN_1 يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioStreamFormat AS_00041003 PCM_N3D_ACN_2 يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioStreamFormat AS_00041004 PCM_N3D_ACN_3 يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00040101 
AB_00040101_00000001 N3D_ACN_0  يصف قناة كمكونACN0 HOA 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00040102 
AB_00040102_00000001 N3D_ACN_1  يصف قناة كمكونACN1 HOA 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00040103 
AB_00040103_00000001 N3D_ACN_2  يصف قناة كمكونACN2 HOA 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00040104 
AB_00040104_00000001 N3D_ACN_3  يصف قناة كمكونACN3 HOA 

audioPackFormat AP_00040011 3D_order1_N3D_ACN 
 من الرتبة األوىل HOA           يعر ف كدسة 

 األربع ACNإىل قنوات 

 وفيما يلي العناصر الواردة يف جزء احملتوى من الوصف:
 56اجلدول 

 أمثلة على عناصر المحتوى في مثال قائم على مشهد
 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(

 )اخللفية( ‘Background’حملتوى 

 اصرالعالقات بين العن 2.3
قنوات  4                                                                                                               ي ظهر الرسم البياين كيفية ارتباط العناصر املعر فة 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 
عاريف النسق. وترد عناصر تعريف احملتوى يف أسفل الرسم البياين، حيث حتتوي عناصر الكائن السمعي، املسارات األربعة وت

audioObject على إحاالت املعرف الفريد ،(UID) للمسار إىل املعرفات الفريدة يف الكتلة <chna>. 
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 27الشكل 
 لمثال قائم على مشهد مخطط

BS.2076 27-

audioProgramme

HOADemo
APR_1001

audioContent

Background
ACO_1001

audioObject

BackgroundHOA
AO_1001
UID: ATU_00000001

UID: ATU_00000002

UID: ATU_00000003

UID: ATU_00000004

audioPackFormatID

AP_00040011

audioTrackFormatIDUIDTrack No.

AP_00040011

AP_00040011

AP_00040011

AT_00040101_01

AT_00040102_01

AT_00040103_01

AT_00040104_01

ATU_00000001

ATU_00000002

ATU_00000003

ATU_00000004

1

2

3

4

audioPackFormat

3D_order1_N3D_ACN
AP_00040011

audioBlockFormat

AB_00040101_00000001

audioChannelFormat

N3D_ACN_0

AC_00040101

audioStreamFormat

PCM_N3D_ACN_0

AS_00040101

audioStreamFormat

PCM_N3D_ACN_1

AS_00040102

audioTrackFormat

PCM_N3D_ACN_0
AT_00040101_01

audioTrackFormat

PCM_N3D_ACN_1

AT_00040102_01

 chna
chunk

audioStreamFormat

PCM_N3D_ACN_2

AS_00040103

audioTrackFormat

PCM_N3D_ACN_2

AT_00040103_01

audioStreamFormat

PCM_N3D_ACN_3
AS_00040104

audioTrackFormat

PCM_N3D_ACN_3
AT_00040104_01

audioBlockFormat

AB_00040102_00000001

audioChannelFormat

N3D_ACN_1

AC_00040102

audioBlockFormat

AB_00040103_00000001

audioChannelFormat

N3D_ACN_2

AC_00040103

audioBlockFormat

AB_00040104_00000001

audioChannelFormat

N3D_ACN_3
AC_00040104

 

 ة شفرةعين 3.3

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

 

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

<!-- PACKS --> 

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

 

<audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00040011" 

audioPackFormatName="3D_order1_N3D_ACN" typeLabel="0004"  typeDefinition="HOA"> 

  <normalization>N3D</normalization> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00040101</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00040102</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00040103</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00040104</audioChannelFormatIDRef> 

</audioPackFormat> 

 

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

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

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00040101" 

audioChannelFormatName="N3D_ACN_0" typeDefinition="HOA"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00040101_00000001"> 

    <degree>0</degree> 

    <order>0</order> 

    <normalization>N3D</normalization> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00040102" 

audioChannelFormatName="N3D_ACN_1" typeDefinition="HOA"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00040102_00000001"> 

    <degree>1</degree> 

    <order>-1</order> 

    <normalization>N3D</normalization> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00040103" 

audioChannelFormatName="N3D_ACN_2" typeDefinition="HOA"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00040103_00000001"> 

    <degree>1</degree> 

    <order>0</order> 

    <normalization>N3D</normalization> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00040104" 

audioChannelFormatName="N3D_ACN_3" typeDefinition="HOA"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00040104_00000001"> 

    <degree>1</degree> 

    <order>1</order> 

    <normalization>N3D</normalization> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

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

<!-- STREAMS --> 

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

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00040101" 

audioStreamFormatName="PCM_N3D_ACN_0" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00040101</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00040101_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00040102" 

audioStreamFormatName="PCM_N3D_ACN_1" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00040102</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00040102_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 
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<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00040103" 

audioStreamFormatName="PCM_N3D_ACN_2" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00040103</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00040103_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00040104" 

audioStreamFormatName="PCM_N3D_ACN_3" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00040104</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00040104_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

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

<!-- AUDIO TRACKS --> 

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

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00040101_01" 

audioTrackFormatName="PCM_N3D_ACN_0" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00040101</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00040102_01" 

audioTrackFormatName="PCM_N3D_ACN_1" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00040102</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00040103_01" 

audioTrackFormatName="PCM_N3D_ACN_2" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00040103</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00040104_01" 

audioTrackFormatName="PCM_N3D_ACN_3" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00040104</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

 :BWFمن ملف  <axml>                                                           ويغطي املقتطف الثاين جزء احملتوى الذي من شأنه أن ي در ج 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> 
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</audioContent> 

 

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

<!-- OBJECTS --> 

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

 

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

  <audioPackFormatIDRef>AP_00040011</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_00040101_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00040011</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000002"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00040102_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00040011</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000003"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00040103_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00040011</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000004"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00040104_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00040011</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

 مثال عن تقابل نسق تبادل المواد 4

                                        صبح نسق ملف مرن متعدد القنوات، بل أيضا  ، ليس فقط بأن تBW64                                                ص مم منوذج تعريف اإلشارة السمعية للسماح مللفات نسق 
، الذي حيمل اإلشارة الفيديوية (SMPTE 377M - (MXF))                                                            بأن تتضمنها أنساق ملفات أدرى. وحاليا ، ميتلك نسق تبادل املواد 

 (MXF)ف آلوري املت                                                                                           والسمعية على السواء، قدرة حمدودة نوعا  ما من حيث توصيف نسقه السمعي. وميكن مللفات املرشاح البل  
 السمعية. يتيح وصف نسق شامل لإلشارة مبا BW64استخدام منوذج تعريف اإلشارة السمعية بطريقة مشاهبة للملفات بنسق 

)"توزيع املسار السمعي  1123R EBUوري املتآلف تشكيالت املسار السمعي وفق معيار                                     وكثريا  ما تستخدم ملفات املرشاح البل  
 16و 2 يرتاوح بني ذاعات األوروبية"(. وهي جمموعة من توزيعات املسار القائمة على القناة واملصفوفة، ملالتبادل امللفات لدى احتاد اإل

____________________ 
1 ExchangeEBU Audio Track Allocation for File  –123  R EBU. 
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معينة بنموذج لتعريف اإلشارة السمعية  R123                                                                 من ملفات أو تدفقات املسار. وسيبني هذا املثال كيف ميكن أن متث ل تشكيلة 
 املتآلف. وري                   يناسب املرشاح البل  

 مسارات:  4بنموذج لتعريف اإلشارة السمعية. وتستخدم هذا التشكيلة  4a R123                           ثال كيف ميكن أن متث ل تشكيلة وسيبني هذا امل
 57اجلدول 

 MXFتشكيل مسارات مثال 
 المجموعة استخدام المسار رقم المسار

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

3 MCA (نسق )متعدد القنواتمشفر تدفق مسعي  مسعي مشفر 
4 MCA (نسق )مسعي مشفر 

 ملخص العناصر 1.4

 فيما يلي العناصر الواردة يف جزء النسق من الوصف:
 58اجلدول 

 MXFعناصر نسق مثال 
 الوصف االسم ID العنصر

audioTrackFormat AT_00010001_01 PCM_FrontLeft ر بداللة          يعر ف املسا PCM 

audioTrackFormat AT_00010002_01 PCM_FrontRight يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioTrackFormat AT_10011001_01 CodedAudio1 ةمشفر احتوائه على بيانات                   يعر ف املسار بداللة 

audioTrackFormat AT_10011001_02 CodedAudio2 ةمشفر يانات احتوائه على ب                  يعر ف املسار بداللة 

audioStreamFormat AS_00010001 PCM_FrontLeft يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioStreamFormat AS_00010002 PCM_FrontRight يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioStreamFormat AS_10011001 CodedAudio_5.1   كبيانات مشفرة              يعر ف التدفق 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010001 

AB_00010001_00000001 
FrontLeft 

                                          يصف قناة على أهنا أمامية يسرى مشفوعة  مبوضع 
 ومرجعية جمهار

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010002 

AB_00010002_00000001 
FrontRight 

                                        يصف قناة على أهنا أمامية ميىن مشفوعة  مبوضع 
 جمهار ومرجعية

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010003 

AB_00010003_00000001 
FrontCentre 

                                            يصف قناة على أهنا أمامية مركزية مشفوعة  مبوضع 
 ومرجعية جمهار

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010004 

AB_00010004_00000001 
LFE 

             مشفوعة  مبوضع  LFEيصف قناة على أهنا 
 جمهار عيةومرج

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010005 

AB_00010005_00000001 
SurroundLeft 

                                        يصف قناة على أهنا أمامية ميىن مشفوعة  مبوضع 
 جمهار ومرجعية

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010006 

AB_00010006_00000001 
SurroundRight 

                       أمامية ميىن مشفوعة  مبوضع  يصف قناة على أهنا
 جمهار ومرجعية

audioPackFormat AP_00010002 Stereo يعر ف كدسة سترييو حتيل إىل قناتني                              

audioPackFormat AP_00010003 5,1  قنوات ستحتيل إىل  1,5           يعر ف كدسة 
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 وفيما يلي العناصر الواردة يف جزء احملتوى من الوصف:
 59اجلدول 

 MXFل عناصر محتوى مثا
 الوصف االسم ID العنصر

audioObject AO_1041 R123_4a  كائن تشكيلةR123 4a 

audioObject AO_1002 R123_Stereo كائن سترييو 

audioObject AO_1004 R123_5,1 5.1 كائن 

 العالقات بين العناصر 2.4
تصف نسق سترييو ذا  لعناصر اليتا املخططلعلوي من                                                       كيفية ارتباط العناصر املعر فة فيما بينها. ويغطي النصف ا  املخطط      ي ظهر 

، حييل نسقا مسار السمعي املشفرنسق الويف شطر  .قنوات ستذا  5,1السمعي املشفر نسق ال                              قناتني املشك ل بالتشفري النبضي و ال
ب اجلمع بني تطلي السمعي املشفرنسق ال، واحد، ألن audioStreamFormatإىل نسق تدفق مسعي،  audioTrackFormatمسعي 

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

(5,1 audioPackFormat)  مسعية،  أنساق قناة ستةهذا إىلaudioChannelFormatقناة. ، تصف كل 
( 5,1و ( وحييل إىل كائنني مسعيني آدرين )جملموعيت سترييو"R123_4a"، )امسه audioObjectبكائن مسعي،  R123 4a               ومتث ل التشكيلة 

 .audioObject للكائنات السمعية، الفرز الضمين. ويبني ذلك ميزة audioTrackUID                         يتضمنان إحاالت إىل معر فات 
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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 28الشكل 
 MXF ابل نسق تبادل الموادتقمخطط لمثال 

BS.2076 28-

audioObject

R123_Stereo
AO_0002
UID: ATU_00000001

UID: ATU_00000002

audioPackFormat

stereo
AP_00010002

audioBlockFormat

AB_00010001_00000001

Start: N/A
Duration: N/A

audioChannelFormat

FrontLeft

AC_00010001

audioStreamFormat

PCM_FrontLeft
AS_00010001

audioStreamFormat

PCM_FrontRight

AS_00010002

audioTrackFormat

PCM_FrontLeft
AT_00010001_01

audioTrackFormat

PCM_FrontRight

AT_00010002_01

audioTrackFormat

CodedAudio1

AT_10011001_01
audioStreamFormat

CodedAudio

AT_10011001
audioTrackFormat

CodedAudio2
AT_10011001_02

audioChannelFormat and audioBlockFormat definitions

for  and FrontRight, FrontCentre, LFE SurroundLeft

audioChannelFormat

SurroundRight
AC_00010006

audioBlockFormat

AB_00010006_00000001

Start: N/A

Duration: N/A

audioPackFormat

5.1
AP_00010003

audioObject

R123_5.1
AO_0004
UID: ATU_00000003

UID: ATU_00000004

audioTrackUID

ATU_00000001
MXF Channel 1

AT_00010001_01

AP_00010002

audioTrackUID

ATU_00000002
MXF Channel 2

AT_00010002_01

AP_00010002

audioTrackUID

ATU_00000003
MXF Channel 3

AT_10011001_01

audioTrackUID

ATU_00000004
MXF Channel 3

AT_10011001_02

audioObject

R123_4a
AO_0041

 

 عينة شفرة 3.4

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

 

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

<!-- 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> 

 

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

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

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010001" 

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

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010001_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_00010002" 

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

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010002_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_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="LFE" 

typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <frequency typeDefinition="lowPass">120</frequency> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010004_00000001"> 

    <speakerLabel>LFE</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> 

 

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

<!-- STREAMS --> 

<!-- ############ --> 
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<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_10011001" 

audioStreamFormatName="CodedAudio_5.1" formatLabel="1001" 

formatDefinition="CodedAudio"> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010003</audioPackFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_10011001_01</audioTrackFormatIDRef>  

  <audioTrackFormatIDRef>AT_10011001_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_10011001_01" 

audioTrackFormatName="CodedAudio1" formatLabel="1001" formatDefinition="data"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_10011001</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_10011001_02" 

audioTrackFormatName="CodedAudio2" formatLabel="1001" formatDefinition="data"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_10011001</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

، audioTrackUID           ، ومعر فات audioObjectعية، ويغطي املقتطف الثاين )أدناه( جزء احملتوى، وهو يف هذه احلالة الكائنات السم
، على عناصر audioTrackUID                                   . وحتتوي املعر فات الفريدة ملسار مسعي، MXFوالذي ينبغي أن حيتوى ضمن ملف 

audioMXFLoopUp  اليت حتدد موقع املقومات اجلوهرية ضمن ملفMXF. 
 

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

<!-- OBJECTS --> 

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

 

<audioObject audioObjectID="AO_1041" audioObjectName="R123_4a"> 

  <audioObjectIDRef>AO_1002</audioObjectIDRef> 

  <audioObjectIDRef>AO_1004</audioObjectIDRef> 

</audioObject> 

 

<audioObject audioObjectID="AO_1002" audioObjectName="R123_Stereo"> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010002</audioPackFormatIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000001</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000002</audioTrackUIDRef> 

</audioObject> 

 

<audioObject audioObjectID="AO_1004" audioObjectName="R123_5.1coded"> 
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  <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.

8ce5f4e3.5b72c985</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.

8ce5f4e3.5b72c985</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.

8ce5f4e3.5b72c985</packageUIDRef> 

    <trackIDRef>MXFTRACK_3</trackIDRef> 

    <channelIDRef>MXFCHAN_1</channelIDRef> 

  </audioMXFLookUp> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_10011001_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000004"> 

  <audioMXFLookUp> 

<packageUIDRef>urn:smpte:umid:060a2b34.01010105.01010f20.13000000.540bca53.41434f05.

8ce5f4e3.5b72c985</packageUIDRef> 

    <trackIDRef>MXFTRACK_3</trackIDRef> 

    <channelIDRef>MXFCHAN_1</channelIDRef> 

  </audioMXFLookUp> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_10011001_02</audioTrackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

                               ارة سمعية مفص لة على مقاس شخصيمثال إش 5
يلي مثال                                                                                                لبيان كيف ميكن استخدام منوذج تعريف اإلشارة السمعية لوصف إشارة مسعية مفص لة على مقاس شخصي، يرد فيما

ق.    ل  يستخدم توليفة من اإلشارة السمعية القائمة على قناة ألجواء املكان/سرير واإلشارة السمعية القائمة على كائن لكائنات املع
، متثل مخس عمليات مزج مسبق خمتلفة لربنامج audioProgrammeويستخدم هذا املثال عناصر متعددة من الربنامج السمعي، 
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                                                                                                                   رياضي: مزيج مبدئي، ووقائع املباراة فقط، وتعليق متجر د، والفريق املضيف، والفريق الزائر. وتتضمن شجرة منوذج تعريف اإلشارة 
، لالدتيار من بينها: audioContent( املقابلة أربعة عناصر خمتلفة من احملتوى السمعي، ADM XML )شجرة XMLالسمعية بلغة 

 أجواء املكان، والتعليق الرئيسي، والتعليق املنقاز للفريق املضيف، والتعليق املنقاز للفريق الزائر.
 60اجلدول 

                                      مثال إشارة سمعية مفص لة على مقاس شخصيخالئط 

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

التعليق المنحاز 
 للفريق الزائر

      مزيج مبدئي

      وقائع املباراة فقط

                  تعليق متجر د

      الفريق املضيف

      الفريق الزائر

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

 61اجلدول 
                                      مثال إشارة سمعية مفص لة على مقاس شخصيعناصر نسق 

 الوصف االسم ID العنصر

audioTrackFormat AT_00010001_01 PCM_FrontLeft يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00010001 PCM_FrontLeft يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat  
& 

audioBlockFormat 

AC_00010001 

AB_00010001_00000001 

FrontLeft   يصف قناة على أهنا أمامية يسرى مشفوعة                                     
 مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010002_01 PCM_FrontRight يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00010002 PCM_FrontRight ق بداللة           يعر ف التدف PCM 

audioChannelFormat  
& 

audioBlockFormat 

AC_00010002 

AB_00010002_00000001 

FrontRight   يصف قناة على أهنا أمامية ميىن مشفوعة                                   
 مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010003_01 PCM_FrontCentre يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00010003 PCM_FrontCentre يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat  
& 

audioBlockFormat 

AC_00010003 

AB_00010003_00000001 

FrontCentre   يصف قناة على أهنا أمامية مركزية مشفوعة                                       
 مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010004_01 PCM_LFE يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00010004 PCM_LFE يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat  
& 

audioBlockFormat 

AC_00010004 

AB_00010004_00000001 

LFE  يصف قناة على أهناLFE  مشفوعة  مبوضع             
 ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010005_01 PCM_SurroundLeft داللة             يعر ف املسار ب PCM 

audioStreamFormat AS_00010005 PCM_SurroundLeft يعر ف التدفق بداللة                   PCM 
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 (تتمة) 61اجلدول 
 الوصف االسم ID العنصر

audioChannelFormat  
& 

audioBlockFormat 

AC_00010005 

AB_00010005_00000001 

SurroundLeft   يصف قناة على أهنا حميطة يسرى مشفوعة                                   
 جعية جمهارمبوضع ومر 

audioTrackFormat AT_00010006_01 PCM_SurroundRight يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00010006 PCM_SurroundRight يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010006 

AB_00010006_00000001 

SurroundRight  على أهنا حميطة ميىن مشفوعة  يصف قناة                        
 مبوضع ومرجعية جمهار

audioPackFormat AP_00010003 5.1  حتيل إىل ست قنوات 5.1           يعر ف كدسة 

audioTrackFormat AT_00031001_01 PCM_Main_Comm1 يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00031001 PCM_Main_Comm1 يعر ف 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 يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00031002 PCM_Main_Comm2 يعر ف 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 يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00031003 PCM_Home_Comm يعر ف التدفق بداللة                   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 يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00031004 PCM_Away_Comm يعر ف 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 يعر ف كدسة حتيل إىل قناة واحدة                             

audioPackFormat AP_00031002 MainComm2 يعر ف كدسة حتيل إىل قناة واحدة                             

audioPackFormat AP_00031003 HomeComm يعر ف كدسة حتيل إىل قناة واحدة                             

audioPackFormat AP_00031004 AwayComm  قناة واحدة                  يعر ف كدسة حتيل إىل 
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 62اجلدول 
                                      مثال إشارة سمعية مفص لة على مقاس شخصيعناصر محتوى 

 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 حمتوى
’Ambience‘ و’Main_Comm‘ 

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

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

audioProgramme APR_1004 HomeTeam  برنامج’HomeTeam‘  الذي يتضمن حمتوى
’Ambience‘ و’Home_Comm‘ 

audioProgramme APR_1005 AwayTeam  برنامج’AwayTeam‘ الذي يتضمن حمتوى 
’Ambience‘ و’Away_Comm‘content 

 العالقات بين العناصر 2.5
                                                                                                                      ي ظهر الرسم البياين كيفية ارتباط العناصر املعر فة فيما بينها. ويغطي النصف العلوي من الرسم البياين العناصر اليت تصف كائنات 

كيف تقام الصلة بني املسارت   يف اجلزء املتوسط <chna>كائنات أحادية. وتوضح الكتلة   4ألجواء املكان/سرير و 5,1سق قناة ن
، على audioObjectوتعاريف النسق. وترد عناصر تعريف احملتوى يف أسفل الرسم البياين، حيث حيتوي عنصر الكائن السمعي، 

 .<chna>املعرف الفريد يف الكتلة للمسار إىل  (UID)إحاالت املعرف الفريد 
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 29الشكل 
                                      مثال إشارة سمعية مفص لة على مقاس شخصيل مخطط

BS.2076 29-

audioProgramme

Defaut Mix
APG_1001

audioContent

Ambience
ACO_1001

audioObject

Ambience
AO_1001
UID: ATU_00000001

UID: ATU_00000002
UID: ATU_00000003

UID: ATU_00000004

UID: ATU_00000005

UID: ATU_00000006

audioPackFormatID

AP_00010003

audioTrackFormatIDUIDTrack No.

AT_00010001_01ATU_00000001

ATU_00000002

ATU_00000003

ATU_00000004

1

2

3

4

audioPackFormat

5.1
AP_00010003

 chna
chunk

audioStreamFormat

PCM_AwayComm

AS_00031004

audioTrackFormat

PCM_AwayComm

AT_00031004_01

audioBlockFormat

AB_00031004_00000001
Start: 00:00.00

Duration: 05:00.00

audioChannelFormat

AwayComm
AC_00031004

5

6

7

8

9

10

ATU_00000005

ATU_00000006

ATU_00000007

ATU_00000008

ATU_00000009

ATU_0000000a

AP_00010003AT_00010002_01

AP_00010003AT_00010003_01

AP_00010003AT_00010004_01

AT_00010005_01

AT_00010006_01

AP_00031001AT_00031001_01

AP_00031002AT_00031002_01

AP_00031003AT_00031003_01

AP_00031004AT_00031004_01

AP_00010003

AP_00010003

audioProgramme

AwayTeam
APR_1005

audioContent

MainComm 1
ACO_1002

audioContent

AwayComm
ACO_1004

audioObject

MainComm 1
AO_1002

UID: ATU_00000007

audioObject

AwayComm
AO_1005

UID: ATU_0000000a

audioStreamFormat

PCM_MainComm1

AS_00031001

audioTrackFormat

PCM_MainComm1

AT_00031001_01

audioBlockFormat

AB_00031001_00000001

Start: 00:00.00

Duration: 05:00.00

audioChannelFormat

MainComm1

AC_00031001

audioStreamFormat

PCM_FrontLeft

AS_00010001

audioTrackFormat

PCM_FrontLeft

AT_00010001_01

audioBlockFormat

AB_00010001_00000001

Start: N/A

Duration: N/A

audioChannelFormat

FrontLeft

AC_00010001

audioStreamFormat

PCM_SurroundRight

AS_00010006

audioTrackFormat

PCM_SurroundRight

AT_00010006_01

audioBlockFormat

AB_00010006_00000001
Start: N/A

Duration: N/A

audioChannelFormat

SurroundRight

AC_00010006

audioPackFormat

MainComm1
AP_00031001

audioPackFormat

AwayComm
AP_00031004
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 عينة شفرة 3.5

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

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

<!-- 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>ACO_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"> 
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  <audioObjectIDRef>AO_1005</audioObjectIDRef> 

  <loudnessMetadata> 

    <integratedLoudness>-23.0</integratedLoudness> 

  </loudnessMetadata> 

</audioContent> 

 

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

<!-- OBJECTS --> 

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

 

<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"> 
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  <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 --> 

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

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010001" 

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

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010001_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_00010002" 

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

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010002_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_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="LFE" 

typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

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

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010004_00000001"> 

    <speakerLabel>LFE</speakerLabel> 

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

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

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

 

<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> 
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  </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> 

 

<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> 
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<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> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00031004_01" 

audioTrackFormatName="PCM_AwayComm" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00031004</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 
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<!-- ############ --> 

<!-- 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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 متعدد القنوات مع مثال على حوار البديل 2.22برنامج  6
 ملخص العناصر 1.6

 فيما يلي العناصر الواردة يف جزء النسق من الوصف:
 63اجلدول 

 2.22برنامج ناصر نسق مثال ع
 الوصف االسم ID العنصر

audioTrackFormat AT_00010018_01 PCM_FrontLeftWide يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00010018 PCM_FrontLeftWide يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010018 

AB_00010018_00000001 

FrontLeftWide  يصف قناة على أهنا أمامية يسرى
                          مشفوعة  مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010019_01 PCM_FrontRightWide يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00010019 PCM_FrontRightWide يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010019 

AB_00010019_00000001 

FrontRightWide  يصف قناة على أهنا أمامية ميىن
                          مشفوعة  مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010003_01 PCM_FrontCentre يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00010003 PCM_FrontCentre لتدفق بداللة       يعر ف ا PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010003 

AB_00010003_00000001 

FrontCentre  يصف قناة على أهنا أمامية مركزية
                          مشفوعة  مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010020_01 PCM_LFE1 يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00010020 PCM_LFE1 يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010020 

AB_00010020_00000001 

LFE1  يصف قناة على أهناLFE1 
                          مشفوعة  مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_0001001c_01 PCM_BackLeftMid يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_0001001c PCM_BackLeftMid يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_0001001c 

AB_0001001c_00000001 

BackLeftMid  يصف قناة على أهنا حميطة يسرى
                          مشفوعة  مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_0001001d_01 PCM_BackRightMid سار بداللة        يعر ف امل PCM 

audioStreamFormat AS_0001001d PCM_BackRightMid يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_0001001d 

AB_0001001d_00000001 

BackRightMid  يصف قناة على أهنا حميطة ميىن
                          مشفوعة  مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010001_01 PCM_FrontLeft يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00010001 PCM_FrontLeft يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010001 

AB_00010001_00000001 

FrontLeft  يصف قناة على أهنا أمامية على
                        يسار املركز مشفوعة  مبوضع 

 جعية جمهارومر 

audioTrackFormat AT_00010002_01 PCM_FrontRight يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00010002 PCM_FrontRight يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010002 

AB_00010002_00000001 

FrontRight  أمامية على يصف قناة على أهنا
                              ميني املركز مشفوعة  مبوضع ومرجعية 

 جمهار

audioTrackFormat AT_00010009_01 PCM_BackCentre يعر ف املسار بداللة                  PCM 
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 (تابع ) 63اجلدول 
 الوصف االسم ID العنصر

audioStreamFormat AS_00010009 PCM_BackCentre يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010009 

AB_00010009_00000001 

BackCentre  يصف قناة على أهنا دلفية مركزية
                          مشفوعة  مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010021_01 PCM_LFE2 يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00010021 PCM_LFE2 يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010021 

AB_00010021_00000001 

LFE2  يصف قناة على أهناLFE2 
                          مشفوعة  مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_0001000a_01 PCM_SideLeft يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_0001000a PCM_SideLeft داللة              يعر ف التدفق ب PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_0001000a 

AB_0001000a_00000001 

SideLeft  يصف قناة على أهنا حميطة يسرى
                          مشفوعة  مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_0001000b_01 PCM_SideRight يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_0001000b PCM_SideRight يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_0001000b 

AB_0001000b_00000001 

SideRight  يصف قناة على أهنا جانبية ميىن
                          مشفوعة  مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010022_01 PCM_TopFrontLeftMid يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00010022 PCM_TopFrontLeftMid يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010022 

AB_00010022_00000001 

TopFrontLeftMid  يصف قناة على أهنا علوية أمامية
                          يسرى مشفوعة  مبوضع ومرجعية 

 جمهار

audioTrackFormat AT_00010023_01 PCM_TopFrontRightMid يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00010023 PCM_TopFrontRightMid يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010023 

AB_00010023_00000001 

TopFrontRightMid  يصف قناة على أهنا علوية أمامية
 هارمبوضع ومرجعية جم            ميىن مشفوعة  

audioTrackFormat AT_0001000e_01 PCM_TopFrontCentre يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_0001000e PCM_TopFrontCentre يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_0001000e 

AB_0001000e_00000001 

TopFrontCentre  يصف قناة على أهنا علوية أمامية
                            مركزية مشفوعة  مبوضع ومرجعية 

 جمهار

audioTrackFormat AT_0001000c_01 PCM_TopCentre يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_0001000c PCM_TopCentre يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_0001000c 

AB_0001000c_00000001 

TopCentre  يصف قناة على أهنا علوية مركزية
                          مشفوعة  مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_0001001e_01 PCM_TopBackLeftMid يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_0001001e PCM_TopBackLeftMid يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_0001001e 

AB_0001001e_00000001 

TopBackLeftMid  يصف قناة على أهنا علوية دلفية
                          يسرى مشفوعة  مبوضع ومرجعية 

 جمهار

audioTrackFormat AT_0001001f_01 PCM_TopBackRightMid يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_0001001f PCM_TopBackRightMid يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_0001001f 

AB_0001001f_00000001 

TopBackRightMid  يصف قناة على أهنا علوية دلفية
                             ميىن مشفوعة  مبوضع ومرجعية جمهار
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 (تتمة ) 63اجلدول 
 الوصف االسم ID العنصر

audioTrackFormat AT_00010013_01 PCM_TopSideLeft يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00010013 PCM_TopSideLeft يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010013 

AB_00010013_00000001 

TopSideLeft  يصف قناة على أهنا علوية جانبية
 هارومرجعية جم                  يسرى مشفوعة  مبوضع

audioTrackFormat AT_00010014_01 PCM_TopSideRight يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00010014 PCM_TopSideRight يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010014 

AB_00010014_00000001 

TopSideRight ىن على أهنا علوية جانبية مي يصف قناة
                          مشفوعة  مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010011_01 PCM_TopBackCentre يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00010011 PCM_TopBackCentre يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010011 

AB_00010011_00000001 

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

audioTrackFormat AT_00010015_01 PCM_BottomFrontCentre يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00010015 PCM_BottomFrontCentre يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010015 

AB_00010015_00000001 

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

audioTrackFormat AT_00010016_01 PCM_BottomFrontLeftMid يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00010016 PCM_BottomFrontLeftMid يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010016 

AB_00010016_00000001 

BottomFrontLeftMid  يصف قناة على أهنا أمامية سفلى
                               يسرى مشفوعة  مبوضع ومرجعية جمهار

audioTrackFormat AT_00010017_01 PCM_BottomFrontRightMid يعر ف املسار بداللة                  PCM 

audioStreamFormat AS_00010017 PCM_BottomFrontRightMid يعر ف التدفق بداللة                   PCM 

audioChannelFormat & 

audioBlockFormat 

AC_00010017 

AB_00010017_00000001 

BottomFrontRightMid  يصف قناة على أهنا أمامية سفلى
 مبوضع ومرجعية جمهار            ميىن مشفوعة  

audioPackFormat AP_00010009 22.2  اليت حتيل إىل  2.22           يعر ف كدسة
 قناة 24

 64اجلدول 
 2.22برنامج عناصر محتوى مثال 

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

audioObject AO_1002 AlternativeLanguage ائن 'كAlternativeLanguage' 
 2.22)اللغة البديلة(، نسق 

audioContent ACO_1001 MainLanguage ' حمتوىMainLanguage' 

audioContent ACO_1002 AlternativeLanguage ' حمتوىAlternativeLanguage' 

audioProgramme APR_1001 MainLanguage ' برنامجMainLanguage الذي '
 'MainLanguage' يتضمن حمتوى

audioProgramme APR_1002 AlternativeLanguage ' برنامجAlternativeLanguage '
الذي يتضمن حمتوى 

'AlternativeLanguage' 
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 العالقات بين العناصر 2.6
ناصر اليت تصف قناة ع                                                                                                 ي ظهر الرسم البياين كيفية ارتباط العناصر املعر فة فيما بينها. ويغطي النصف العلوي من الرسم البياين ال

كيف تقام الصلة بني املسارات وتعاريف النسق.   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>مسار إىل املعرف الفريد يف الكتلة لل (UID) الفريد

 30الشكل 
 22لمثال قناة بنسق مخطط 

BS.2076-30

audioProgramme

Main Language
_1001APR

audioPackForm atIDaudioTrackForm atIDUIDTrack No.

_00000001ATU

audioTrackFormat

_FrontLeftWidePCM

_00010018_01AT

_00000002ATU

_00000001_01AT

_00000002_01AT

1

2

_00010009AP

_00010009AP

_00000003ATU

_00000004ATU

_00000003_01AT

_00000004_01AT

3

4

_00010009AP

_00010009AP

_00000005ATU _00000005_01AT5 _00010009AP

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

_00000006ATU _00000006_01AT _00010009AP

_00000007ATU

_00000008ATU

_00000007_01AT

_00000008_01AT

_00010009AP

_00010009AP

_00000009ATU

_0000000aATU

_00000009_01AT

_0000000a_01AT

_00010009AP

_00010009AP

_0000000bATU _0000000b_01AT _00010009AP

_0000000cATU _0000000c_01AT _00010009AP

_0000000dATU

_0000000eATU

_0000000d_01AT

_0000000e_01AT

_00010009AP

_00010009AP

_0000000fATU _0000000f_01AT _00010009AP

_00000010ATU _00000010_01AT _00010009AP

_00000011ATU

_00000012ATU

_00000011_01AT

_00000012_01AT

_00010009AP

_00010009AP

_00000013ATU

_00000014ATU

_00000013_01AT

_00000014_01AT

_00010009AP

_00010009AP

_00000015ATU _00000015_01AT _00010009AP

_00000016ATU

_00000017ATU

_00000016_01AT

_00000017_01AT

_00010009AP

_00010009AP

_00000018ATU

_00000019ATU

_00000018_01AT

_00000019_01AT

_00010009AP

_00010009AP

audioStreamFormat

_FrontLeftWidePCM

_00010018AS

audioChannelFormat

FrontLeftWide

_00010018AC

audioTrackFormat

_FrontRightWidePCM

_00010019_01AT

audioStreamFormat

_FrontRightWidePCM

_00010019AS

audioChannelFormat

FrontRightWide

_00010019AC

audioTrackFormat
_FrontCentrePCM

_00010003_01AT

audioStreamFormat
_FrontCentrePCM

_00010003AS

audioChannelFormat
FrontCentre

_00010003AC

audioTrackFormat

_PCM L owF requencyE ffectsL

_00010020_01AT

audioStreamFormat

_PCM L OwF requencyE ffectsL

_00010020AS

audioTrackFormat
LOwFrequencyEffectsL

_00010020AC

audioTrackFormat

_PCM BottomF rontCentre

_00010015_01AT

audioStreamFormat

_PCM BottomF rontCentre

_00010015AS

audioChannelFormat

BottomFrontCentre
_00010015AC

audioTrackFormat

_PCM BottomF rontL eftMid

_00010016_01AT

audioStreamFormat

_PCM BottomF rontL eftMid

_00010016AS

audioChannelFormat

BottomFrontLeftMid
_00010016AC

audioTrackFormat

_PCM BottomF rontRightMid

_00010017_01AT

audioStreamFormat

_PCM BottomF rontRightMid

_00010017AS

audioChannelFormat

BottomFrontRightMid

_00010017AC

audioTrackFormat

_FrontCentrePCM
_00010003_01AT

audioStreamFormat

_FrontCentrePCM
_00010003AS

audioChannelFormat

FrontCentre
_00010003AC

audioProgramme

Alternative Language
_1002APR

audioContent

Main Language
_1001ACO

audioContent

Alternative Language
_1002ACO

audioPackFormat

'22.2(9+10+3)'

_00010009AP

audioPackFormat

'22.2(9+10+3)'

_00010009AP

audioObjet
'Main Language'

_1001AO

: _00000001UID ATU
: _00000002UID ATU

: _00000003UID ATU

: _00000004UID ATU
...

: _00000018UID ATU

audioObjet

'Alternative Language'

_1002AO
: _00000001UID ATU

: _00000002UID ATU

: _00000003UID ATU
: _00000004UID ATU

...
: _00000018UID ATU

 

 عينة شفرة 3.6

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

 

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

<!-- PROGRAMMES --> 

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

 

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

  <audioContentIDRef>ACO_1001</audioContentIDRef> 

</audioProgramme> 
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<audioProgramme audioProgrammeID="APR_1002" audioProgrammeName="Alternative_Language"> 

  <audioContentIDRef>ACO_1002</audioContentIDRef> 

</audioProgramme> 

 

 

 

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

<!-- CONTENTS --> 

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

 

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

  <audioObjectIDRef>AO_1001</audioObjectIDRef> 

  <loudnessMetadata> 

    <integratedLoudness>-24.0</integratedLoudness> 

  </loudnessMetadata> 

</audioContent> 

 

<audioContent audioContentID="ACO_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"> 
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  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000001</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000002</audioTrackUIDRef> 

  <audioTrackUIDRef>ATU_00000019</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> 

 

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

<!-- PACKS --> 

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

 

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

typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

   <audioChannelFormatIDRef>AC_00010018</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010019</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010003</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010020</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001001c</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001001d</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010002</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010009</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010021</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001000a</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001000b</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010022</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010023</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001000e</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001000c</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001001e</audioChannelFormatIDRef> 

 <audioChannelFormatIDRef>AC_ 0001001f</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010013</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010014</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010011</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010015</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010016</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010017</audioChannelFormatIDRef> 

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

<!-- CHANNELS --> 

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

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010018" 

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

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010018_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_00010019" 

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

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010019_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_00010020" audioChannelFormatName="LFE1" 

typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

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

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010020_00000001"> 

    <speakerLabel>LFE1</speakerLabel> 

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

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

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

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_0001001c" 

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

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_0001001c_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> 

 



 ITU-R  BS.2076-1 91  التوصية 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_0001001d" 

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

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_0001001d_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_00010001" audioChannelFormatName="FrontLeft" 

typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010001_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_00010002" 

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

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010002_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_00010009" 

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

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010009_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_00010021" audioChannelFormatName="LFE2" 

typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

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

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010021_00000001"> 

    <speakerLabel>LFE2</speakerLabel> 

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

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

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

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_0001000a" audioChannelFormatName="SideLeft" 

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> 
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</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_0001000b" audioChannelFormatName="SideRight" 

typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_0001000b_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_00010022" 

audioChannelFormatName="TopFrontLeftMid" typeLabel="0001" 

typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010022_00000001"> 

    <speakerLabel>U+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_00010023" 

audioChannelFormatName="TopFrontRightMid" typeLabel="0001" 

typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010023_00000001"> 

    <speakerLabel>U-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_0001000e" 

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

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_0001000e_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_0001000c" audioChannelFormatName="TopCentre" 

typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_0001000c_00000001"> 

    <speakerLabel>T+000</speakerLabel> 

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

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

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

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_0001001e" 

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

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_0001001e_00000001"> 

    <speakerLabel>U+135</speakerLabel> 

    <position coordinate="azimuth">135.0</position> 
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   <position coordinate="elevation">30.0</position> 

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

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_0001001f" 

audioChannelFormatName="TopBackRightMid" typeLabel="0001" 

typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_0001001f_00000001"> 

    <speakerLabel>U-135</speakerLabel> 

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

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

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

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010013" 

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

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010013_00000001"> 

    <speakerLabel>U+090</speakerLabel> 

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

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

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

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010014" 

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

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010014_00000001"> 

    <speakerLabel>U-090</speakerLabel> 

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

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

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

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010011" 

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

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010011_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> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010015" 

audioChannelFormatName="BottomFrontCentre" typeLabel="0001" 

typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010015_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_00010016" 

audioChannelFormatName="BottomFrontLeftMid" typeLabel="0001" 

typeDefinition="DirectSpeakers"> 
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  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010016_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_00010017" 

audioChannelFormatName="BottomFrontRightMid" typeLabel="0001" 

typeDefinition="DirectSpeakers"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010017_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_00010018" 

audioStreamFormatName="PCM_FrontLeftWide" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010018</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010018_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010019" 

audioStreamFormatName="PCM_FrontRightWide" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010019</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010019_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_00010020" audioStreamFormatName="PCM_LFE1" 

formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010020</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010020_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_0001001c" 

audioStreamFormatName="PCM_BackLeftMid" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001001c</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001001c_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_0001001d" 

audioStreamFormatName="PCM_BackRightMid" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001001d</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001001d_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 
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<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_00010009" 

audioStreamFormatName="PCM_BackCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010009</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010009_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010021" audioStreamFormatName="PCM_LFE2" 

formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010021</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010021_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_0001000a" audioStreamFormatName="PCM_SideLeft" 

formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001000a</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001000a_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_0001000b" 

audioStreamFormatName="PCM_SideRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001000b</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001000b_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010022" 

audioStreamFormatName="PCM_TopFrontLeftMid" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010022</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010022_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010023" 

audioStreamFormatName="PCM_TopFrontRightMid" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010023</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010023_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_0001000e" 

audioStreamFormatName="PCM_TopFrontCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001000e</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001000e_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_0001000c" 

audioStreamFormatName="PCM_TopCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001000c</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001000c_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 
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<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_0001001e" 

audioStreamFormatName="PCM_TopBackLeftMid" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001001e</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001001e_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_0001001f" 

audioStreamFormatName="PCM_TopBackRightMid" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_0001001f</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001001f_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010013" 

audioStreamFormatName="PCM_TopSideLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010013</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010013_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010014" 

audioStreamFormatName="PCM_TopSideRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010014</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010014_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010011" 

audioStreamFormatName="PCM_TopBackCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010011</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010011_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010015" 

audioStreamFormatName="PCM_BottomFrontCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010015</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010015_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010016" 

audioStreamFormatName="PCM_BottomFrontLeftMid" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010016</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010016_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010017" 

audioStreamFormatName="PCM_BottomFrontRightMid" formatLabel="0001" 

formatDefinition="PCM"> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00010017</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010017_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

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

<!-- AUDIO TRACKS --> 

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

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010018_01" 

audioTrackFormatName="PCM_FrontLeftWide" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010018</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010019_01" 

audioTrackFormatName="PCM_<FrontRightWide" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 
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  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010019</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010003_01" 

audioTrackFormatName="PCM_FrontCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010003</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010020_01" audioTrackFormatName="PCM_LFE1" 

formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010020</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_0001001c_01" 

audioTrackFormatName="PCM_BackLeftMid" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_0001001c</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_0001001d_01" 

audioTrackFormatName="PCM_BackRightMid" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_0001001d</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<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_00010009_01" 

audioTrackFormatName="PCM_BackCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010009</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010021_01" audioTrackFormatName="PCM_LFE2" 

formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010021</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_0001000a_01" audioTrackFormatName="PCM_SideLeft" 

formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_0001000a</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_0001000b_01" 

audioTrackFormatName="PCM_SideRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_0001000b</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010022_01" 

audioTrackFormatName="PCM_TopFrontLeftMid" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010022</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010023_01" 

audioTrackFormatName="PCM_TopFrontRightMid" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 
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  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010023</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_0001000e_01" 

audioTrackFormatName="PCM_TopFrontCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_0001000e</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_0001000c_01" 

audioTrackFormatName="PCM_TopCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_0001000c</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_0001001e_01" 

audioTrackFormatName="PCM_TopBackLeftMid" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_0001001e</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_0001001f_01" 

audioTrackFormatName="PCM_TopBackRightMid" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_0001001f</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010013_01" 

audioTrackFormatName="PCM_TopSideLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010013</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010014_01" 

audioTrackFormatName="PCM_TopSideRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010014</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010011_01" 

audioTrackFormatName="PCM_TopBackCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010011</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010015_01" 

audioTrackFormatName="PCM_BottomFrontCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010015</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010016_01" 

audioTrackFormatName="PCM_BottomFrontLeftMid" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010016</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010017_01" 

audioTrackFormatName="PCM_BottomFrontRightMid" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

  <audioStreamFormatIDRef>AS_00010017</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

 

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

<!-- AUDIO TRACK UIDs --> 

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

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000001"> 

 <audioTrackFormatIDRef>AT_00010018_01</audioTrackFormatIDRef> 
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  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000002"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010019_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_00010020_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000005"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001001c_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000006"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001001d_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000007"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010001_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

audioTrackUID UID="ATU_00000008"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010002_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000009"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010009_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

audioTrackUID UID="ATU_0000000a"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010021_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_0000000b"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001000a_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_0000000c"> 

 <audioTrackFormatIDRef>AT_0001000b_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 



  ITU-R  BS.2076-1  التوصية 100

 

<audioTrackUID UID="ATU_0000000d"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010022_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_0000000e"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010023_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_0000000f"> 

 <audioTrackFormatIDRef>AT_0001000e_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000010"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001000c_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000011"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001001e_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000012"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_0001001f_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000013"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010013_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000014"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010014_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000015"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010011_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000016"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010015_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000017"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010016_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

<audioTrackUID UID="ATU_00000018"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010017_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 
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</audioTrackUID> 

 

audioTrackUID UID="ATU_00000019"> 

  <audioTrackFormatIDRef>AT_00010003_01</audioTrackFormatIDRef> 

  <audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef> 

</audioTrackUID> 

 

 مثال على استخدام نمط المصفوفة 7
 إىل 5,1 من downmixصفوفة املببعضهما البعض، ويف هذه احلالة  تنيمقرتن أدرى لفك التشفريلتشفري و مصفوفة ليوضح املثال 

Lo/Ro . املسارات الصوتية هي قنوات وLo/Ro ، إىل قنوات  ساراتهذه امل حتويلتبني كيف يعاد مصفوفة فك التشفري وبالتايل فإن
 امها إلنتاج هذه املسارات.(، ومصفوفة التشفري اليت مت استخدأمر بسيط يف هذه احلالة) اةقنالقائمة على 

 Lo/Ro تقنواال إن، حيث وحيدةباستخدام مصفوفة مباشرة  Lo/Ro downmixتوصيف املصفوفة أن يتم  األرجحيف الواقع، من و 
حيث تكون مصفوفة فك  ،التشفريالتشفري وفك  يتيستخدم هذا املثال لتوضيح مفهوم زوج مصفوفو . بالفعل قناةال قائمة على

 .مصفوفة هوية بسيطة التشفري جمرد

 ملخص العناصر 1.7

 فيما يلي العناصر الواردة يف جزء النسق من الوصف:
 65اجلدول 

 مثال المصفوفة عناصر نسق
 الوصف االسم ID العنصر

audioTrackFormat AT_00021103_01 PCM_Lo/Ro_Decode_Left  بداللة             يعر ف املسارPCM 

audioTrackFormat AT_00021104_01 PCM_Lo/Ro_Decode_Right  بداللة             يعر ف املسارPCM 

audioStreamFormat AS_00021103 PCM_Lo/Ro_Decode_Left  بداللة              يعر ف التدفقPCM 

audioStreamFormat AS_00021104 PCM_Lo/Ro_Decode_Right  بداللة              يعر ف التدفقPCM 

audioChannelFormat 

& 

audioBlockFormat 

AC_00021003 
AB_00021003_00000001 

Lo/Ro_Left  يصف قناة على أهنا أمامية
                  يسرى مشفوعة  مبوضع 

 ومرجعية جمهار

audioChannelFormat 

& 

audioBlockFormat 

AC_00021004 
AB_00021004_00000001 

Lo/Ro_Right  يصف قناة على أهنا أمامية ميىن
                          مشفوعة  مبوضع ومرجعية جمهار

audioChannelFormat 

& 

audioBlockFormat 

AC_00021103 
AB_00021103_00000001 

Lo/Ro_Decode_Left  يصف قناة على أهنا قناة
مع توليفة  (Lo)           يسرى حصرا  

 SLو Cو FLمصفوفة قنوات 

audioChannelFormat 

& 

audioBlockFormat 

AC_00021104 
AB_00021104_00000001 

Lo/Ro_Decode_Right  يصف قناة على أهنا قناة ميىن
مع توليفة  (Ro)     صرا  ح

 SLو Cو FLمصفوفة قنوات 

audioPackFormat AP_00021002 Lo/Ro  يعر ف كدسة           LoRo  اليت حتيل
 مصفوفتني إىل قنوات

audioPackFormat AP_00021102 Lo/Ro_Decode  اليت حتيل إىل 5.1           يعر ف كدسة 
 قنوات 6
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 وفيما يلي العناصر الواردة يف جزء احملتوى من الوصف:
 66اجلدول 

 مثال المصفوفة عناصر محتوى
 الوصف االسم ID العنصر

audioObject AO_1001 Lo/Ro_Downmix  لقنوات كائنLo/Ro املشفرة 

 العالقات بين العناصر 2.7
 ساقأنإىل  audioStreamFormatو audioTrackFormat النسقانيشري و                                          كيفية ارتباط العناصر املعر فة فيما بينها.   يعرض املخطط

audioChannelFormats  نسق عنصر            انطالقا  من ويشار إىل هذه األنساق. التشفريفك لاليت تصف مصفوفةaudioPackFormat 
آدر  audioPackFormatنسق إىل عنصر       أيضا  هذا  audioPackFormat نسق عنصر وحييل. احلالية التشفريفك مصفوفة يصف 

 كل عنصر  حييلو (. ملصفوفة التشفري audioChannelFormatالنسق  إىل عنصري بدورها حتيل) به يصف مصفوفة تشفري مقرتنة
تندرج  الاليت  "اهري املباشرةمج"لل audioPackFormat نسق إىل عناصر               للمصفوفة أيضا   audioPackFormat نسقالمن عناصر 

 .(املخططباللون الرمادي يف                    وبالتايل فهي معل مة شائعة ) تعاريفألهنا  XML لغةاليف 
ي، حيتوي عنصر الكائن السمعو كيف تقام الصلة بني املسارات وتعاريف النسق.   األسفليف اجلزء  <chna>وتوضح الكتلة 

audioObjectعلى إحاالت املعرف الفريد ، (UID)  للمسار إىل املعرف الفريد يف الكتلة<chna> وإىل عنصر نسق 
audioPackFormat .يف مصفوفة فك التشفري 

 31الشكل 
 لمثال المصفوفة مخطط

BS.2076-31

audioObject

5.1_Lo/Ro_Dow nmix

_1001AO

:  _00000001UID ATU

:  _00000002UID ATU

audioPackForm atIDaudioTrackForm atIDUID

_00021102AP

_00021103_01AT

_00000002ATU

1

2

audioPackFormat

Lo/Ro

_00021002APaudioBlockFormat

_00021004_00000001AB
Start: N/A

Duration: N/A

audioBlockFormat

_00021003_00000001AB

Start: N/A
Duration: N/A

audioChannelFormat

Lo/Ro_Left

_00021003AC

audioStreamFormat

PCM_Lo/Ro_Decode_Left
_00021103AS

audioTrackFormat

PCM_Lo/Ro_Decode_Left
_00021103_01AT

 chna

chunk

audioChannelFormat

Lo/Ro_Right
_00021004AC

audioPackFormat

5.1

_00010003AP

audioChannelFormat

Lo/Ro_Decoed_Left

_00021103AC

audioBlockFormat

_00021103_00000001AB
Start: N/A

Duration: N/A audioPackFormat

Lo/Ro_Decode

_00021102AP

Track No.

_00000001ATU

_00021104_01AT

_00021102AP

audioTrackFormat

PCM_Lo/Ro_Decode_Right

_00021104_01AT

audioStreamFormat

PCM_Lo/Ro_Decode_Right

_00021104AS

audioChannelFormat

Lo/Ro_Decoed_Right

_00021104AC

audioBlockFormat

_00021104_00000001AB
Start: N/A

Duration: N/A

audioPackFormat

Stereo

_00010002AP
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 عينة شفرة 3.7

،                        . وتوديا  للوضوح أيضا  XMLالرئيسي ورأسية  audioFormatExtendedهذه عنصر  XML عينة شفرة                       توديا  للوضوح، ال تتضمن 
                                     الشفرة أجزاء احملتوى والنسق معا  لكنها  . وتتضمن(ITU-R BS.2094)لتوصية ل املشرتكةفقد استبعدت العناصر الواردة يف التعاريف 

 .املشرتكة احملال إليهاهتمل ذكر عناصر التعاريف 

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

<!-- OBJECTS --> 

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

 

<audioObject audioObjectID="AO_1001" audioObjectName="Lo/Ro_Downmix"> 

    <audioPackFormatIDRef>AP_00021102</audioPackFormatIDRef> 

    <audioTrackUIDRef>ATU_00000001</audioTrackUIDRef> 

    <audioTrackUIDRef>ATU_00000002</audioTrackUIDRef> 

</audioObject> 

 

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

<!-- PACKS --> 

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

 

<audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00021002" audioPackFormatName="Lo/Ro" 
typeLabel="0002" typeDefinition="Matrix"> 

  <decodePackFormatIDRef>AP_00021102</decodePackFormatIDRef> 

  <inputPackFormatIDRef>AP_00010003</inputPackFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00021003</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00021004</audioChannelFormatIDRef> 

</audioPackFormat> 

 

<audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00021102" audioPackFormatName="Lo/Ro_Decode" 
typeLabel="0002" typeDefinition="Matrix"> 

  <encodePackFormatIDRef>AP_00021002</encodePackFormatIDRef> 

  <outputPackFormatIDRef>AP_00010002</outputPackFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00021103</audioChannelFormatIDRef> 

  <audioChannelFormatIDRef>AC_00021104</audioChannelFormatIDRef> 

</audioPackFormat> 

 

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

<!-- CHANNELS --> 

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

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00021003" 
audioChannelFormatName="Lo/Ro_Left" typeLabel="0002" typeDefinition="Matrix"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00021003_00000001"> 

    <matrix> 

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

      <coefficient gain="cvar">AC_00010003</coefficient> 

      <coefficient gain="svar">AC_00010005</coefficient> 

    </matrix> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00021004" 
audioChannelFormatName="Lo/Ro_Right" typeLabel="0002" typeDefinition="Matrix"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00021004_00000001"> 

    <matrix> 

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

      <coefficient gain="cvar">AC_00010003</coefficient> 

      <coefficient gain="svar">AC_00010006</coefficient> 

    </matrix> 

  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00021103" 
audioChannelFormatName="Lo/Ro_Decode_Left" typeLabel="0002" typeDefinition="Matrix"> 

  <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00021103_00000001"> 

    <outputChannelFormatIDRef>AC_00010001</outputChannelFormatIDRef> 

    <matrix> 

      <coefficient gain="1.0">AC_00021003</coefficient> 

    </matrix> 
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  </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00021104<" 

audioChannelFormatName="Lo/Ro_Decode_Right" typeLabel="0002" typeDefinition="Matrix"> 

   <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00021104_00000001"> 

     <outputChannelFormatIDRef>AC_00010002</outputChannelFormatIDRef> 

    <matrix> 

       <coefficient gain="1.0">AC_00021004</coefficient> 

     </matrix> 

   </audioBlockFormat> 

</audioChannelFormat> 

 

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

<!-- STREAMS --> 

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

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00021103" 

audioStreamFormatName="PCM_Lo/Ro_Deocde_Left" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

    <audioChannelFormatIDRef>AC_00021103</audioChannelFormatIDRef> 

    <audioTrackFormatIDRef>AT_00021103_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00021104" 

audioStreamFormatName="PCM_Lo/Ro_Decode_Right" formatLabel="0001" 

formatDefinition="PCM"> 

    <audioChannelFormatIDRef>AC_00021104</audioChannelFormatIDRef> 

    <audioTrackFormatIDRef>AT_00021104_01</audioTrackFormatIDRef> 

</audioStreamFormat> 

 

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

<!-- AUDIO TRACKS --> 

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

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00021103_01" 

audioTrackFormatName="PCM_Lo/Ro_Decode_Left" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

    <audioStreamFormatIDRef>AS_00021103</audioStreamFormatIDRef> 

</audioTrackFormat> 

 

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00021104_01" 

audioTrackFormatName="PCM_Lo/Ro_Decode_Right" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> 

    <audioStreamFormatIDRef>AS_00021104</audioStreamFormatIDRef> 

/audioTrackFormat> 

___________ 
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