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 BSالسلسلة 
 الخدمة اإلذاعية )الصوتية( 



ii التوصية   ITU-R  BS.2088-1  

 تمهيـد 
مجيع خدمات يضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف  

 ادها.االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتم 
االتصاالت الراديوية   ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية  

يس االتصاالت وقطاع يرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقي 
الدولية  الكهرتقنية  واللجنة  القياسي  للتوحيد  الدولية  واملنظمة  الراديوية  إل   (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC)  االتصاالت  القرارواملشار  يف  . ITU-R 1 يها 

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

 بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية  توصيات سالسل  

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

 العنـوان السلسلة 

BO  البث الساتلي 

BR  التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS  الصوتية( الخدمة اإلذاعية( 

BT  )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F  اخلدمة الثابتة 

M  اخلدمة املتنقلة وخدمة االستدالل الراديوي وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة 

P  انتشار املوجات الراديوية 

RA  علم الفلك الراديوي 

RS   عد أنظمة االستشعار عن ب 

S  اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA  التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF  تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG  التجميع الساتلي لألخبار 

TF  إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V  واملواضيع ذات الصلة املفردات 

 
 

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

 النشر اإللكرتوين 
 2020جنيف، 

 
©  ITU  2020 

هذه   من  جزء  أي  استنساخ  ميكن  ال  حمفوظة.  النشر  حقوق  من مجيع  خطي  بإذن  إال  وسيلة  بأي  وال  شكل كان  بأي   املنشورة 
 . (ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت 
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 ITU-R  BS.2088-1 1   التوصية 

 

 *R  BS.2088-ITU-1  التوصيـة 

 الدولي تبادللل  الطويلة  نسق الملفات
 مع بيانات شرحية  مواد البرامج السمعية ل

 (2019-2015) 

 مجال التطبيق
 <ds64>مبا يف ذلك املقاطع اجلديدة    (BW64)  بتة  64اإلذاعية    اتلموجل  تتضمن هذه الوثيقة مواصفات نسق امللف السمعي

ن امللف من محل ملفات كبرية متعددة القنوات وبيانات شرحية مبا يف ذلك ك  اليت مت  <chna>و <sxml>و  <bxml>و  <axml>و
 .ITU-R BS.2076الذي يرد وصفه يف التوصية  (ADM) منوذج التعريف السمعي

 مصطلحات أساسية
اإلشارة ، ملف موجي،  WAV  ،BWF  ،RIFF  ،RF64، تبادل، برنامج مسعي،  BW64،  ، موجة ملف، نسق امللف، بيانات شرحية

 (S-ADM)التسلسلي  منوذج التعريف السمعي، (ADM) منوذج التعريف السمعي ،ةغامر الالسمعية 

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

أن وسائط التخزين املعتمدة على تكنولوجيا املعلومات، مبا فيها أقراص البيانات وأشرطتها اجتاحت كافة جماالت اإلنتاج   أ (  
 على اهلواء واألرشفة؛  عرضالسمعي لإلذاعة الراديوية وخصوصاً منها جمال التحرير غري اخلطي وال

قدر   احية املرونة يف التشغيل، وتدفق اإلنتاج وأمتتة احملطات، وهي بالتايل علىأن هذه التكنولوجيا توفر مزايا هامة من ن ب(
 كبري من األمهية بالنسبة إىل حتديث االستوديوهات املوجودة وتصميم منشآت جديدة لالستوديوهات؛

التشغيل البيين للتجهيزات الفردية واالستوديوهات   قابلية ط نسق ملف وحيد من أجل تبادل اإلشارات البيين سيبس   اعتماد أن  ج( 
 على اهلواء واألرشفة؛   عرض البعيدة إىل حد كبري، وأنه سيمكن من تسهيل التكامل املرغوب لعمليات التحرير وال 

مات املتصلة باإلذاعة من أجل توثيق البيانات الشرحية املتعلقة أن حيتوي على جمموعة دنيا من املعلو   جيبأن امللف   د (
 باإلشارات السمعية؛ 

مجيع  أنه ضماناً للتوافق بني التطبيقات خمتلفة التعقيدات، ال بد من االتفاق على جمموعة دنيا من الوظائف املشرتكة بني ه ( 
 التطبيقات تكون قادرة على معاجلة نسق امللف املوصى به؛

 ل اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية؛ ف النسق السمعي الرقمي املستخدم يف اإلنتاج السمعي من أج تعر    ITU-R BS.646التوصية  أن   و ( 
أن التوافق مع أنساق امللفات التجارية املتيسرة حالياً قد ي قلص إىل أدىن حد اجملهودات الصناعية املطلوبة من أجل تنفيذ   ز ( 

 التجهيزات؛ ذلك النسق يف 
سيسهل استعمال هذه املعلومات  والبيانات الشرحية األخرى ذات الصلة  أن وجود نسق قياسي لتشفري املعلومات التارخيية   (ح

 بعد تبادل الربامج؛ 

____________________ 
 .R 1-ITUتعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2020لالتصاالت الراديوية يف فرباير  6أدخلت جلنة الدراسات  * 
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غري  وفك تشفري  أن نوعية اإلشارة السمعية تتأثر باملعاجلة اليت جترى على اإلشارة، خاصة من جراء استعمال تشفري   (ط
 ؛ خالل عمليات خفض معدل البتات نيخطي  

 السمعية املقرر نقلها يف امللف؛ للعناصرتتطلب بيانات شرحية مصاحبة  املتقدمةأن األنظمة الراديوية  (ي 
العناصر السمعية القائمة  تستخدم جمموعة من التشكيالت متعددة القنوات مبا يف ذلك    املتقدمةأن األنظمة الراديوية   (ك

 ؛ ITU-R BS.2051كما هو حمدد يف التوصية   على األشياء والقنوات واملشاهد
  ITU-R BS.2076يف التوصية    موصَّفة تقدمة  أن البيانات الشرحية املتعلقة بالبيانات السمعية املستعملة يف األنظمة الصوتية امل  ( ل 

يف التوصيات    املوصَّف   (S-ADM)للبيانات الشرحية  التسلسلي  والتمثيل    ITU R BS.2094يف التوصية    املوصَّفة املشرتكة    تعاريفها مع  
ITU-R BS.2125 ؛ 

 ؛ امللف وقدرته على نقل بيانات شرحية إضافية قاستنطوي على قيود فيما يتعلق مب ITU-R BS.1352أن التوصية  (  م
 جيغابايت،  4ها أكرب من مقاسأن امللفات السمعية متعددة القنوات ميكن أن يكون  ( ن 

 توصي
االعتيان   1 وتردد  السمعية  اإلشارات  معلمات  يتم وضع  )اجلز 1)اجلزء  بأن  البت  املسبق و (  5و  4ن  آ( وعمق  التشديد 

 ؛ITU-R BS.646من أجل تبادل الربامج السمعية وفقاً لألجزاء املعنية من التوصية ( 6 )اجلزء
 حاالت االستعمال التالية:من أجل التبادل البيين للربامج السمعية يف  1بأن يتم استخدام نسق امللف احملدد يف امللحق  2
يف رفع مرتبتها    WAVE، حيث ترغب التطبيقات اإلذاعية القائمة على ملف  WAVEيف البيئات القائمة على ملف   •

 ، مع احلفاظ يف الوقت نفسه على التوافق املباشر؛غامرللتعامل مع حمتوى 
القائم على ملف   • التقليدي  القائمة على امللف، حيث توجد مكتبة خمتلطة من احملتوى  العمل    WAVEيف مسارات 

 ؛ غامروحمتوى 
 يف مسارات العمل القائمة على امللف، حيث يفضل غالف للبيانات أحادية الرزمة مع البيانات الشرحية.  •

 من النسخة السابقة من هذه التوصية وهي للعلم فقط.  1واصفات الواردة يف امللحق التغيريات اليت أدخلت على امل 4يبني امللحق  - مالحظة

 
 

  1الملحق 
 )معياري(

 
 BW64 مواصفات نسق الملف

 مقدمة  1
وهو منط من امللفات حمدد    (، 2)الذي يرد وصفه يف امللحق    WAVEعلى نسق امللف السمعي    (BW64)يعتمد نسق املوجات اإلذاعية  

  ، RIFF البناء األساسية لنسق امللف   كتلة أساساً على بيانات مسعية. وحتتوي    WAVEوحتتوي ملفات  .  (RIFF)  نسق ملف تبادل املوارد يف 
من معرف املقطع وعدد صحيح ميثل    كتلة ال  . وتتكون هذه البعض   على زمرة من قطع املعلومات وثيقة الصلة ببعضها   ، املسماة باملقطع 

هذا العناصر األساسية للنسق    BW64ويستخدم نسق    من جمموعة من املقاطع.   RIFFطول البايتات واملعلومات احملمولة. ويتكون امللف  
 . EBU Tech 3306 اإلذاعة األورويباملعيار التقين الحتاد كما هو حمدد يف  
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 : ، بعدد من القيود، وأبرزها ITU-R BS.1352، الوارد يف التوصية  WAVEامللف    ويتسم نسق
 جيغابايت.  4األقصى للملف أقل من  قاسامل •

 . اإلشارة السمعيةببسبب حمدودية البيانات الشرحية املتعلقة  ال يوجد دعم للعناصر السمعية املتقدمة متعددة القنوات •
 دعم غري كاٍف للبيانات الشرحية التقنية. •

النسق   نسق   BW64ويرمي  مع  التوافق  من  ممكن  قدر  أكرب  على  واحلفاظ  القيود  هذه  جتاوز  إىل  التوصية  هذه  يف  الوارد 
 ن العناصر األساسية.مع تقاسم العديد م ITU-R BS.1352 التوصية

ا البيانات  نقل  على  متزايد  طلب  السمعي  وهناك  التعريف  لنموذج  الشرحية  البيانات  نقل  وخصوصاً  وفقاً   (ADM)لشرحية، 
بتخزين ونقل البيانات   ة اخلاص  <sxml>و  <bxml>و   <axml>طع  ا. وتتضمن هذه التوصية تعريفاً للمقITU-R BS.2076 للتوصية

 .التوايل، على وتسلسليمضغوط بنسق ، UTF-8 بتشفريمكتوب  XML الشرحية على شكل ملف
إىل معرفات اهلوية    BW64الوارد يف هذه التوصية هو توفري املراجع من كل مسار يف ملف    <chna>والغرض األويل من املقطع  

 .ITU-R BS.2076احملددة يف التوصية  (ADM)لنموذج التعريف السمعي البيانات الشرحية  يف
  <chna>ات الشرحية لنموذج التعريف السمعي املرتبطة به، يسمح املقطع  وباستثناء اهلدف األويل من ربط كل مسار يف امللف بالبيان 

  XMLدون احلاجة إىل النفاذ إىل البيانات الشرحية   (ADM ID)منوذج التعريف السمعي  أيضاَ بالنفاذ على حنو أسرع إىل معرفات هوية  
  مقاس )إذا كانت معرفات اهلوية ضمن جمموعة من القيم احملددة مسبقاً لتشكيالت منوذج التعريف السمعي املعيارية(. ومبا أنه ميكن تثبيت  

توليدها   فمن السهل النفاذ إىل حمتوياته بسرعة، أو   <sxml>و   <bxml>و  <axml>و   <data>طع  املق  h، وأنه يوضع قبل  <chna>املقطع  
 تعديلها. أو  

 .3وتستخدم أمناط البيانات يف هذه الوثيقة بأكملها وفقاً للملحق 

 BW64نسق وصف ال 2

 BW64نسق  محتويات ملف ال 1.2
 قاطع التالية على األقل: بامل" اإللزامية و WAVE"بالرأسية  BW64نسق اليبدأ ملف أن  يتعني

<WAVE-form> -> 

    BW64(‘WAVE’ 

        <ds64-ck>       // ds64 chunk for 64-bit addressing 

        <fmt-ck>        // Format of the audio signal: PCM/non-PCM 

        <chna-ck>       // chna chunk for ADM look-up  

        <axml-ck>       // axml chunk for carrying XML metadata 

        <bxml-ck>       // bxml chunk for carrying compressed XML metadata 

        <sxml-ck>      // sxml chunk for carrying XML metadata associated with 

// sub-chunk or sound data 

        <wave-data>)    // sound data 

ميكن وجود مقاطع إضافية يف امللف. وقد يقع بعض من هذه املقاطع اإلضافية خارج نطاق هذه التوصية. وميكن للتطبيقات أن تقوم   - 1المالحظة 
ك، جيب على  أو ال تقوم برتمجة هذه املقاطع أو االستفادة منها، حيث إنه ال ميكن ضمان سالمة البيانات املتضمنة يف هذه املقاطع اجملهولة. ومع ذل

 طبيقات املمتثلة أن مترر املقاطع اجملهولة بشفافية. الت
حيتمل أن   XMLألن طول البيانات الشرحية    ،<data>بعد املقطع    <sxml>أو    <bxml>أو    <axml>قد يسمح بوضع املقطع    -   2المالحظة  

 يكون جمهوالً وقد يكون املوقع املعروف لبدء العينات السمعية يف امللف ذا طابع عملي أكرب. 
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 RIFF/WAVEالمقاطع الموجودة المعرفة كجزء من المعيار   2.2
 ي: ما يلوهي ك . عدداً من املقاطع اليت جرى تعريفها بالفعل RIFF/WAVEاملعيار ستخدم يَ 
• <RIFF> 

• <fmt> 

• <data> 

 . 3.6.2إىل   1.6.2 ات منويرد وصف هذه املقاطع يف الفقر 
  ITU-R BS.1352. وتتضمن التوصية  ITU-R BS.1352هو جمموعة فرعية من النسق موضوع التوصية    RIFF/WAVEواملعيار  

 هذين املقطعني التاليني:
• <bext> 

• <ubxt> 

 ، ما يوفر حالً أكثر مرونة لنقل البيانات الشرحية اإلذاعية.BW64وهذا املقطعان ليسا مدرجني يف النسق 

 BW64في النسق  المقاطع والبنى الجديدة   3.2
 هي:  BW64املقاطع اجلديدة اليت أدخلت على النسق 

• <BW64> 

• <ds64> 

• <JUNK> 

• <axml> أو <bxml>  أو<sxml> 

• <chna> 

 . 8إىل  3ويرد وصف هلذه املقاطع يف الفقرات من 

 جيغابايت  4أكبر من    مقاسللتمكن من استعمال ملفات ب  <ds64>استخدام المقطع   4.2
ونسق املوجات    RIFF/WAVEبت ة يف النسق    32جيغابايت إىل حيز العناوين املكون من    4يرجع السبب يف وجود حاجز بقيمة  

جيغابايت. وحلل هذه   4بايت =    4294967296أقصى من العناوين بقيمة    مقاس بتة ميكن حتقيق    32. فبواسطة  BWFاإلذاعية  
من   مكون  عناوين  حيز  وجود  يلزم  الشكل  بتة.    64املسألة،  أساسي    1ويبني  تقليدي  ملف  حيث RIFF/WAVEهيكل   ،

 بتة متثل أحجام املقاطع اخلاصة هبا.  32هي أعداد مكونة من  kSize احلقول
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 1 الشكل
 RIFF/WAVEالهيكل األساسي لملف 

 

لنسق  64إىل    (BWF)كل حقل يف ملف املوجات اإلذاعية    مقاسومن شأن جمرد تغيري   ال يكون مطابقاً   بتة أن يعطي ملفاً 

 وهذه مالحظة بديهية ولكن هامة.   -  RIFF/WAVE املعيار
األصلي،   RIFF/WAVEويكون مماثالً للنسق    BW64بتة يدعى النسق    64عريف نسق جديد على أساس  وينص النهج املتبع على ت

 ة:ات التاليباستثناء التغري 
 يف أول أربع بايتات من امللف  ’RIFF‘بداًل من  ’BW64‘يستخدم معرف اهلوية  •
 ". BW64بتة(، وجيب أن يكون املقطع األول بعد "املقطع  64البيانات  مقاس)  <ds64>يضاف مقطع إلزامي  •

املق إلزاميتني مكونتني من عدد صحيح من    ’ds64‘طع  يتميز  بتة   32بتة، يستعاض هبما عن حقلني مكونني من    64بقيمتني 
 : RIFF/WAVEالنسق  يف

• bw64Size يستعاض به عن حقل امل(يف املقطع  قاس<RIFF>) 
• dataSize يستعاض به عن حقل امل(يف املقطع  قاس<data> ) 

 تطبق القاعدتان التاليتان:  RIFF/WAVEبتة يف النسق  32وجلميع احلقول املكونة من 
 بتة.  32املكونة من  عندئذ تستعمل هذه القيمة    (= 0xFFFFFFFF)"  −1يف احلقل ال تساوي "  بتة  32إذا كانت القيمة املكونة من  

 . ’ds64‘بتة يف املقطع  64املكونة من " تستعمل بداًل منها القيمة −1تساوي " بتة 32وإذا كانت القيمة املكونة من 
 بتة.  64( بأحجام مقاطع إضافية مكونة من 1ميكن استعمال صفيف اختياري واحد من البىن )انظر امللحق  •

الشكل   امللف    2ويوضح  لنسق  الكامل  قيم  BW64اهليكل  تضبط  حيث   ،ckSize    للمقطعني<BW64>   و<data>  
 . <ds64>بتة املأخوذة من املقطع    64املكونة من    قاس للسماح هلا باستخدام قيم امل  –1 على 
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 2الشكل 
 BW64هيكل الملف 

 

للحفاظ على    BW64بداية ملف  ببداية كل مقطع بالكلمات فيما يتعلق  وتتحاذى    .متغرية  بيانات املقاطع  مقاسات ميكن أن تكون    -  مالحظة
بقيمة صفر    احلشو  ة بايت  ت كتب،  اتمن البايت   اً فردم  اً إذا كان مقاس املقطع عددو   .ITU-R BS.1352يف التوصية    املوصَّف  BWF  نسق  التوافق مع

 . احلشو ةال تتضمن بايت  ckSizeقيمة  ولكن بعد املقطع. 

 BW64و  RIFF/WAVEتحقيق التوافق بين   5.2
 العالية واإلشارة السمعية متعددة القنوات، تكون بعض ملفات اإلنتاج السمعي حتماً أصغر   على الرغم من ترددات االعتيان 

(. وتنشأ املشكلة املتمثلة 2املختصر )كما هو وارد يف امللحق  RIFF/WAVEجيغابايت ولذلك ينبغي أن تبقى يف نسق  4 من 
التسجيل ال يتمكن بشكل مسبق من معرفة ما إذا   كانت اإلشارة السمعية املسجلة اليت يقوم بتجميعها بأن أحد تطبيقات 

 أم ال(.  BW64جيغابايت أم ال يف هناية التسجيل )أي ما إذا كان حباجة إىل استخدام النسق  4 ستتجاوز 
 مقاس حبد لل   BW64إىل النسق    RIFF/WAVEويكون احلل بتمكني تطبيق التسجيل من التحول على الفور من النسق  

 جيغابايت، فيما ال يزال التسجيل جارياً.   4 قدره
 مقاسيكون بنفس    <JUNK>عن طريق إدراج مقطع    RIFF/WAVEويتحقق ذلك من خالل عكس احليز اإلضايف يف النسق  

إذا كان    <ds64>ولكنه يتحول إىل املقطع    ، املختصر   WAVE. وليس هلذا احليز املعكوس أي معىن بالنسبة للنسق  <ds64>املقطع  
 . <fmt>قبل املقطع    الذي يوضع <JUNK>مقطع اخلانة احملجوزة    3ضرورياً. ويبني املخطط يف الشكل    BW64االنتقال إىل النسق  
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 3الشكل 
 JUNKهيكل الملف مع المقطع 

 

كمقطع أول. ويتحقق  ’JUNK‘مع مقطع  RIFF/WAVEنسقاً معيارياً  BW64عند بداية التسجيل، ينشئ تطبيق متنبه للنسق 
 :جيغابايت، يقوم التطبيق مبا يلي 4فإذا جتاوزت   والبيانات. RIFFأثناء التسجيل من أحجام النسق 

 (. <ds64>السابق إىل مقطع    <JUNK>. )حيو ل ذلك املقطع  <ds64>مبقطع    <JUNK>املقطع  االستعاضة عن معر ف   •
 <ds64>يف املقطع  ’data‘املقطع  مقاسو  RIFFامللف  مقاس إدراج  •
 0xFFFFFFFF =  –1 بتة على القيمة   32يف احلقول املكونة من    ’data‘املقطع    مقاس و   RIFFامللف    مقاس ضبط   •
 يف البايتات األربع األوىل من امللف ’BW64‘بالنسق  ’RIFF‘االستعاضة عن معرف  •
 مواصلة التسجيل. •

 RIFF/WAVEالمقاطع والبنى الموجودة في النسق   6.2
 : RIFF/WAVEتظهر أدناه املقاطع املوجودة يف النسق 

struct RiffChunk            // declare RiffChunk structure 

{ 

    CHAR   ckID[4];         // ‘RIFF’ 

    DWORD  ckSize;          // 4 byte size of the traditional RIFF/WAVE file 

    CHAR   riffType[4];     // ‘WAVE’ 

}; 

 

struct FormatChunk          // declare FormatChunk structure 

{ 

    CHAR   ckID[4];         // ‘fmt ’ 

    DWORD  ckSize;          // 4 byte size of the ‘fmt ’ chunk 

    WORD   formatTag;       // WAVE_FORMAT_PCM = 0x0001, etc. 

    WORD   channelCount;    // 1 = mono, 2 = stereo, etc. 

    DWORD  sampleRate;      // 32000, 44100, 48000, etc. 

    DWORD  bytesPerSecond;  // only important for compressed formats 

    WORD   blockAlignment;  // container size (in bytes) of one set of samples 

    WORD   bitsPerSample;   // valid bits per sample 16, 20 or 24 

    WORD   cbSize;          // extra information (after cbSize) to store 

                            // shall be set to zero as extraData is not used 

    CHAR   extraData[22];   // extra data of WAVE_FORMAT_EXTENSIBLE when necessary, 
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                            // shall not be used as cbSize will be zero. 

}; 

  

struct DataChunk            // declare DataChunk structure 

{ 

    CHAR   ckID[4];         // ‘data’ 

    DWORD  ckSize;          // 4 byte size of the ‘data’ chunk 

    CHAR   waveData[ ];     // audio samples 

};  

 

 وتشري أقواس الصفيف الفارغة إىل إمكانية استخدام عدد متغري من العناصر )مبا يف ذلك الصفر(.
 <RIFF>عناصر المقطع  1.6.2

 هو املستوى األعلى للملف.  <RIFF>املقطع 

 الوصف  الحقل 

ckID  صفيف من أربع مسات{‘R’, ‘I’, ‘F’, ‘F’}  .يستخدم لتحديد هوية املقطع 

ckSize  امللف. قاس بايت مل 4قيمة من 
riffType   صفيف من أربع مسات{‘W’, ‘A’, ‘V’, ‘E’}    يدل على أن امللف هو ملف مسعي من النمطWAVE . 

 <fmt>عناصر المقطع  2.6.2
 . <data>معلومات عن أنساق العينات السمعية املخزنة يف املقطع  على <fmt>حيتوي املقطع 

 . PCMهو بالفعل مقطع نسق متخصص للبيانات السمعية  FormatChunkواملقطع 

 الوصف  الحقل 

ckID  صفيف من أربع مسات{‘f’, ‘m’, ‘t’, ‘ ’}  .يستخدم لتحديد هوية املقطع 

ckSize  امللف. قاسبايتات مل 4قيمة من 

formatTag   0بايت متثل نسق العينات السمعية. وتعين القيمة    2قيمة منx0001   تشكيل شفري   هو   أن النسق
 لألنساق اجملهولة.  0x0000، وختصص القيمة (PCM)نبضي 

channelCount  بايت تدل على عدد املسارات السمعية يف امللف. 2قيمة من 

sampleRate  بايت تدل على معدل العينات السمعية باهلرتز  4قيمة من(Hz). 
bytesPerSecond   نقل بيانات املوجة هبا يف الثانية الواحدة. وباستخدام تلك القيمة   يتعني متوسط عدد البايتات اليت

 . الدارئ  مقاسميكن لربجميات استعادة التسجيل تقدير 

blockAlignment   معاجلة بايتات متعددة من  إىل ت(. وحتتاج برجميات استعادة التسجيل  )بالبايتا  بيانات املوجة  كتل تراصف
blockAlignment    القيمة استخدام  ميكن  الواحدة، حبيث  املرة  يف  البيانات    blockAlignmentمن 

 . لرتاصف الدارئ 

bitsPerSample البتات استبانة    عدد  نفس  القنوات  لكل  يكون  أن  ويفرتض  الواحدة.  القناة  الواحدة ويف  العينة  يف 
 . ضبطه على الصفر يتعنيالعينات. وإذا مل يكن هذا احلقل ضرورياً، 

cbSize املعلومات اإلضافية هيكل  مقاس extraData ات. بالبايت 

extraData تستخدم لتخزين معلومات النسق    معلومات إضافيةWAVE_FORMAT_EXTENSIBLE  وجيب .
 .BW64عدم استعماهلا يف النسق 
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الصفيف   املقطع  extraDataيستخدم  يضبط    FormatChunk  يف  القيمة    formatTagعندما   0xFFFEعلى 
(WAVE_FORMAT_EXTENSIBLE)نه ينبغي وصف اإلشارات السمعية متعددة القنوات باستخدام البيانات الشرحية  . ومبا أ

هذا. ومع ذلك، ينبغي أن يكون التنفيذ قادراً على   formatTag، فإنه ينبغي تفادي استخدام  (ADM)لنموذج التعريف السمعي  
   عاجلته بطريقة صحيحة.هذا وم formatTagالتعامل مع قراءة ملف يتضمن 

، يوصى بضبط  <sxml>و <bxml>و <axml>و <chna>طع امع املعلومات املتعلقة باملق  FormatChunkولضمان عدم تناقض 
formatTag    0على القيمةx0001    لإلشارة السمعيةPCM  0، وعلى القيمةx0000  (formatTag  =   جلميع اإلشارات )غري معروف

 . PCMالسمعية األخرى خالف إشارات 
 <data>عناصر المقطع  3.6.2

 لتخزين العينات السمعية. <data>خيصص املقطع 

 الوصف  الحقل 

ckID  صفيف من أربع مسات{‘d’, ‘a’, ‘t’, ‘a’}  .يستخدم لتحديد هوية املقطع 

ckSize  املقطع. قاسبايتات مل 4قيمة من 

waveData   املكان الذي ختزن فيه العينات السمعية. ختزن العينات برتتيب البايتات األقل أمهية. وختزن
  املسارات املتعددة بالتشذير على أساس كل عينة على حدة. فعلى سبيل املثال، يف حالة إشارة مسعية

 بتة ومسارين: 16 من

 المسار  العينة  البايت 

0 0 – LSB 1 

1 0 – MSB 1 

2 0 – LSB 2 

3 0 – MSB 2 

4 1 – LSB 1 

5 1 – MSB 1 

6 1 – LSB 2 

7 1 – MSB 2 
 

 BW64مقطع المستوى األعلى للنسق  3

 تعريف  1.3
. وتعين قراءه هذا بتة  32  قاساملستخدم يف ملفات مب  <RIFF>بداًل من املقطع    <BW64>يستخدم مقطع املستوى األعلى للنسق  

 :  <BW64>بتة. ويظهر أدناه املقطع  64لقراءة األحجام املكونة من  <ds64> وجود املقطع يتعنياملقطع أنه 
struct BW64Chunk           // declare BW64Chunk structure 

{ 

    CHAR ckID[4];          // ‘BW64’ 

    DWORD ckSize;          // -1 = 0xFFFFFFFF means don’t use this data, use 

                           // bw64SizeHigh and bw64SizeLow in ‘ds64’ chunk instead 

    CHAR BW64Type[4];      // ‘WAVE’ 

}; 
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 <BW64>عناصر المقطع   2.3
 الوصف  الحقل 

ckID  صفيف من أربع مسات{‘b’, ‘w’, ‘6’, ‘4’} .يستخدم لتحديد هوية املقطع 

ckSize   1  ضبطها على القيمة  يتعنيبايتات    4قيمة من−  (0xFFFFFFFF)  هذه   قاس للداللة على أن قيمة امل
 لتحديد األحجام.   <ds64>استخدام املقطع  يتعنيليست مستخدمة وأنه 

BW64Type   صفيف من أربع مسات{‘W’, ‘A’, ‘V’, ‘E’}   يدل على أن امللف هو ملف مسعي من النمط WAVE . 

 JUNKو DS64المقطعان  4
 تعاريف 1.4

للمقاطع األخرى القابلة    بتة   64  قاس ولصفيف من قيم مب   <data>وللمقطع  امللف    قاس مل بتة    64قيماً مكونة من    <ds64>ينقل املقطع  
املقطع   أدناه هيكل  يليه هيكل اجلدول  <ds64>للتعريف. ويظهر   ،ChunkSize64    للتعريف القابلة  الذي ينقل أحجام املقاطع 

 (. وتشري أقواس الصفيف الفارغة إىل إمكانية استخدام عدد متغري من العناصر )مبا يف ذلك الصفر(. <data>)خالف املقطع  
struct DataSize64Chunk     // declare DataSize64Chunk structure 

{ 

    CHAR ckID[4];          // ‘ds64’, FOURCC chunk identifier 

    DWORD ckSize;          // 4 byte size of the <ds64> chunk 

    DWORD bw64SizeLow;     // low 4 byte size of <BW64> chunk 

    DWORD bw64SizeHigh;    // high 4 byte size of <BW64> chunk 

    DWORD dataSizeLow;     // low 4 byte size of <data> chunk 

    DWORD dataSizeHigh;    // high 4 byte size of <data> chunk 

    DWORD dummyLow;        // dummy value for cross compatibility 

    DWORD dummyHigh;       // dummy value for cross compatibility  

    DWORD tableLength;     // number of valid entries in array “table” 

    ChunkSize64 table[ ];  // array of chunk sizes for chunks exceeding 4 Gbytes 

}; 

struct ChunkSize64         // declare ChunkSize64 structure 

{ 

    CHAR ckID[4];          // chunk ID of chunk which needs 64bit addressing; 

 // e.g. ‘axml’ is used when <axml> chunk exceeds 4 Gbytes 

    DWORD ckSizeLow;       // low 4 byte chunk size 

    DWORD ckSizeHigh;      // high 4 byte chunk size 

}; 

قد حيتاج إىل    بتة   32يستعمل إذا مت توليد ملف مسعي مكون من    <ds64>هو عبارة عن خانة حمجوزة للمقطع    <JUNK>واملقطع  
احملتمل   <ds64>املقطع    قاس مطابقاً مل  <JUNK>املقطع    مقاس تة الحقاً. وجيب أن يكون  ب  64حتويل فوري إىل ملف مكون من  

 الذي حيل حمله. ويظهر هنا هيكل املقطع: 
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struct JunkChunk            // declare JunkChunk structure 

{ 

    CHAR   ckID[4];         // ‘JUNK’ 

    DWORD  ckSize;          // 4 byte size of the ‘JUNK’ chunk. This must be at 

                            // least 28 if the chunk is intended as a place-holder 

                            // for a ‘ds64’ chunk. 

    CHAR   ckData[];        // dummy bytes 

}; 

 <ds64>عناصر المقطع   2.4
 الوصف  الحقل 

ckID  صفيف من أربع مسات{‘d’, ‘s’, ‘6’, ‘4’}  .يستخدم لتحديد هوية املقطع 

ckSize املقطع  مقاس<ds64>  بايت 4من. 

bw64SizeLow   للمقطع  مقاس أدىن  <BW64>    بتة    64البيانات املكون من    مقاس بايت. ويعرب عن    4مكون من
 0xLLLLيساويان    <bw64SizeHigh>و   <bw64SizeLow>ا كان  ذإ  0xHHHHLLLL بقيمة

 بتة بنسق الرتتيب األقل أمهية.   32على التوايل. وتكون الكمية اليت ليس هلا عالمة واملكونة من    ، 0xHHHHو 
bw64SizeHigh   للمقطع  مقاس أعلى  <BW64>    اليت ليس هلا عالمة واملكونة  بايت.    4مكون من وتكون الكمية 

 بتة بنسق الرتتيب األقل أمهية. 32 من

dataSizeLow   للمقطع    مقاسأدىن<data>    من عن    4مكون  ويعرب  من    مقاسبايت.  املكون  بتة    64البيانات 
 0xLLLLيساويان    <dataSizeHigh>و  <dataSizeLow>ا كان  ذإ  0xHHHHLLLL بقيمة

 بتة بنسق الرتتيب األقل أمهية.   32على التوايل. وتكون الكمية اليت ليس هلا عالمة واملكونة من    ، 0xHHHHو 

dataSizeHigh   للمقطع    مقاسأعلى<data>    من واملكونة  بايت.    4مكون  عالمة  هلا  ليس  اليت  الكمية  وتكون 
 بتة بنسق الرتتيب األقل أمهية. 32 من

dummyLow   من ومهية  توجد   يتعنيبايت    4قيمة  وهي  عند كتابتها.  الصفر  على  وضبطها  قراءهتا،  عند  إمهاهلا 
املعيار   مواصفة  مع  التوافق  لنقل EBU Tech 3306 RF64لضمان  القيمة  هذه  يستخدم  الذي   ،

 . BW64ال توجد يف النسق  <fact>املقطع  قاسمعلومات متعلقة مب
dummyHigh   جتاهلها عند قراءهتا، وضبطها على الصفر عند كتابتها. والغرض منها    يتعني  بايت   4قيمة ومهية من

 . <dummyLow>هو نفسه الذي للقيمة 

tableLength   عدد البنود الصاحلة يف الصفيف“ChunkSize64 table” . 

ChunkSize64 table  جيغابايت.  4صفيف أحجام املقاطع اليت تتجاوز 

التايل. يستخدم صفيف من بىن    ChunkSize64حيدد اجلدول   النحو  لتخزين طول أي مقطع خالف   ChunkSize64على 
هو النمط الوحيد من املقاطع   <axml> املقطع. وحالياً، يرجح أن يكون  <ds64> يف اجلزء االختياري من املقطع  <data> املقطع

 )رمبا يف ملفات مسعية كبرية جداً قائمة على األشياء(. جيغابايت  4ه مقاسالذي يتجاوز  <data>خالف املقطع 
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 الوصف  الحقل 

ckID   مسات يستخدم لإلشارة إىل معرف املقطع    4صفيف من<ckID>   الذي حيتاج إىل حيز عناوين مكون
 . <axml>للمقطع  {’a’, ‘x’, ‘m’, ‘l‘}بتة. وعلى سبيل املثال، يستخدم الصفيف  64من 

ckSizeLow   بايت للمقطع الذي يشري إىل    4مكون من    مقاسأدىن<ckID> .    وتكون الكمية اليت ليس هلا عالمة
 بتة بنسق الرتتيب األقل أمهية.  32واملكونة من 

ckSizeHigh   بايت للمقطع الذي يشري إىل    4مكون من    مقاسأعلى<ckID>.    وتكون الكمية اليت ليس هلا عالمة
 بتة بنسق الرتتيب األقل أمهية.  32واملكونة من 

 <JUNK>عناصر المقطع   3.4
 الوصف  الحقل 

ckID  صفيف من أربع مسات{‘J’, ‘U’, ‘N’, ‘K’}  .يستخدم لتحديد هوية املقطع 

ckSize للمقطع    مقاس<JUNK>    بتة على األقل ليكون خانة    28بايت. وجيب أن يكون مكوناً من    4بقيمة
 . <ds64>للمقطع حمجوزة 

ckData  .بيانات ومهية يتعني إمهاهلا 

 AXMLالمقطع  5
 تعريف  1.5

املقطع   يتضمن  النسق    <axml>قد  مع  متوافقة  بيانات  لتبادل   XML 1.0أي  االنتشار  واسع  نسق  وهو  بعده،  نسق  أي  أو 
مأخوذة من أكثر من خمطط. وقد ترد بأي ترتيب    XMLقد يتضمن أجزاء من ملف    <axml>املقطع  . ويالحظ أن  [1] البيانات

 األخرى ضمن امللف نفسه. RIFFمع املقاطع 
  يكون الطول اإلمجايل للمقطع ثابتاً.. والXMLمن رأسية تليها بيانات متوافقة مع نسق  <axml>ويتكون املقطع 

الفقرة   املقطع    8انظر  استخدام  مثال على كيفية  النسق    <axml>لالطالع على  اإلذاعية،   BW64يف  الشرحية  البيانات  لنقل 
 السابقني. <ubxt>و <bext>ذلك املعلمات الواردة يف املقطعني  يف مبا

struct axml_chunk 

{ 

    CHAR    ckID[4];       // {'a','x','m','l'} 

    DWORD   ckSize;        // size of the <axml> chunk in bytes 

    CHAR    xmlData[ ];    // text data in XML 

}; 

 

بتة   64 قاس إلتاحة حقل مب   <ds64>، فقد يكون من الضروري استخدام املقطع  جيغابايت   4قد يستوعب أكثر من    XMLومبا أن ملف  
 . <ds64>. ويرد أدناه شبه شفرة معينة لتوضيح كيفية حتقيق ذلك باستخدام صفيف اجلدول يف املقطع  <axml>للمقطع  

DataSize64Chunk.tableLength = 1;   // number of valid entries in array “table” 

DataSize64Chunk.table[0] = { 

    ChunkSize64.ckID = {`a`, `x`, `m`, `l`};   // chunk ID for the <axml> chunk 

     ckSizeLow = xxxx     // low 4 byte chunk size 

     ckSizeHigh = xxxx    // high 4 byte chunk size 

} 
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 <axml>عناصر المقطع     2.5
ckID  صفيف من أربع مسات{‘a’, ‘x’, ‘m’, ‘l’}  .يستخدم لتحديد هوية املقطع 

ckSize ال يشمل قيمة    مقاس( .بايت اليت يستخدمها كل من    8قسم البيانات يف املقطع بالبايتckID  وckSize ). 
xmlData  يتضمن هذا احلقل معلومات عن النص بلغةXML . 

 أو أي نسق بعده. XML 1.0برتاتيب تدرجي وختزن البيانات يف سالسل النص وفقاً للنسق  XMLيكون هيكل بيانات 
املقطع   حمتوى  تفسري  من  االستقبال  جهاز  يتمكن  مل  ملف    <axml>وإذا  يف  الواردة  للمواصفة  إمهال XMLوفقاً  يتعني   ،

 بكامله. املقطع

 BXMLالمقطع  6

 تعريف  1.6
 . <axml>املضغوطة بداًل من املقطع  XMLعلى بيانات  <bxml>توي املقطع حي  جيوز أن

الطول الكلي و .  fmtType  النمط   الضغط احملدد يف  بأسلوبمضغوطة    XMLبيانات    تليها  يةمن رأس  <bxml>تكون املقطع  وي
   للمقطع غري ثابت.

struct bxml_chunk 

{ 

    CHAR    ckID[4];       // {'b','x','m','l'} 

    DWORD   ckSize;        // size of the <bxml> chunk in bytes 

    WORD    fmtType;       // type of compression method, 0x0001=”gzip”, etc. 

    CHAR    xmlData[ ];    // XML text data compressed by the compression method 

}; 

 

إلتاحة حقل    <ds64>استخدام املقطع    ة الضرور   تقتضي ، فقد  ة جيغابايت   4ستوعب أكثر من  ت   املضغوطة ميكن أن   XML  بيانات ومبا أن  
 . <ds64>. ويرد أدناه شبه شفرة معينة لتوضيح كيفية حتقيق ذلك باستخدام صفيف اجلدول يف املقطع  <axml>بتة للمقطع   64 مقاسه 

DataSize64Chunk.tableLength = 1;   // number of valid entries in array “table” 

DataSize64Chunk.table[0] = { 

    ChunkSize64.ckID = {`b`, `x`, `m`, `l`};   // chunk ID for the <bxml> chunk 

     ckSizeLow = xxxx     // low-4-byte chunk size 

     ckSizeHigh = xxxx    // high-4-byte chunk size 

} 

 <bxml>  عناصر المقطع 2.6
ckID  صفيف من أربع مسات{‘b’, ‘x‘, ‘m‘, ‘l‘}  .يستخدم لتحديد هوية املقطع 

ckSize ال يشمل قيمة    مقاس( .بايت اليت يستخدمها كل من    8قسم البيانات يف املقطع بالبايتckID  وckSize ). 

fmtType بايت أسلوب ضغط نص    (2)تني  قيمة  ه  0x0001قيمة  و .  XMLمتثل  الضغط  أسلوب  أن    gzip  وتعين 
(IETF RFC 1952) . 0ت ستخدم قيمة وx0000  لنصXML  .غري مضغوط 

xmlData  حيتوي هذا احلقل على شفرةXML  يف منط  أسلوب الضغط املشار إليهاب ةمضغوط fmtType . 



  ITU-R  BS.2088-1   التوصية 14

 

 SXMLالمقطع  7
 تعريف  1.7

رتبط وتأو ما بعده    XML 1.0توافق مع نسق  ت  ةأو غري مضغوط  ةمضغوط   XMLعلى أي بيانات    <sxml>توي املقطع  حي  ميكن أن
 األخرى داخل نفس امللف. RIFFمقاطع  حيدث بأي ترتيب مع ميكن أنو . ةبيانات السمعيال بشرائح

على املضغوطة أو غري املضغوطة  XMLمع بيانات  (SubXMLChunk)فرعية مقاطع  تليها يةمن رأس <sxml>تكون املقطع وي
قاطع ملمع عدد فريد من العينات السمعية املتامخة    SubXMLChunk  مقطع  يتوافق كلو   .fmtTypeبواسطة    املوصَّف  النحو

SubXMLChunks  .كتمل املقطع  وي   اجملاورة<sxml>  زمين إىل   ختمالقائم على    نفاذجبدول نقاط حماذاة اختياري، مما يسمح بال
SubXMLChunk الطول الكلي للمقطع و   .املختار<sxml>  .غري ثابت 

املقطع  و  استخدام  الشرحية    <sxml>ميكن  البيانات  مبرور ملتغري النقل  قبيلالوقت،    ة  لمن  تسلسلي  متثيل  التعريف ،  نموذج 
  .ITU-R BS.2125يف التوصية  املوصَّف (ADM) السمعي

struct sxml_chunk 

{ 

    CHAR    ckID[4];             // {'s','x','m','l'} 

    DWORD   ckSize;              // size of the <sxml> chunk in bytes 

    WORD    fmtType;             // type of compression method, 0x0001=”gzip”, etc. 

    DWORD subXMLCkTbSizeLow; // low 4 byte of size of nSubXMLChunks +  
                                 // SubXMLChunk table[] 

    DWORD subXMLCkTbSizeHigh; // high 4 byte of size of nSubXMLChunks +  
                                 // SubXMLChunk table[] 

    DWORD   nSubXMLChunks;       // number of sub-chunks with XML data 

    SubXMLChunk table[];         // array of sub-chunks with XML data 

    DWORD   nAlignmentPoints;    // number of alignment points 

    AlignmentPoint table[];      // array of alignment points 

}; 

 

struct SubXMLChunk 

{ 

    DWORD   subXMLChunkSize;     // size of SubXMLChunk in bytes 

    DWORD   nSamplesSubDataChunk;// number of audio samples associated with SubXMLChunk 

    CHAR    xmlData[ ];          // compressed or uncompressed XML data 

}; 

 

struct AlignmentPoint 

{     

    DWORD  subXMLChunkByteOffsetLow;  // low 4 byte of SubXMLChunk byte offset 

    DWORD  subXMLChunkByteOffsetHigh; // high 4 byte of SubXMLChunk byte offset 

    DWORD  nSamplesAlignPointLow;     // low 4 byte of alignment point sample count 

    DWORD  nSamplesAlignPointHigh;    // high 4 byte of alignment point sample count 

}; 

استخدام املقطع   ة الضرور   تقتضي ، فقد  ة جيغابايت   4ستوعب أكثر من  ت   ميكن أن أو غري املضغوطة  املضغوطة    XML  بيانات ومبا أن  
<ds64>  للمقطع    بتة  64 مقاسه إلتاحة حقل<sxml>  . ويرد أدناه شبه شفرة معينة لتوضيح كيفية حتقيق ذلك باستخدام صفيف

 . <ds64>اجلدول يف املقطع 
DataSize64Chunk.tableLength = 1;   // number of valid entries in array “table” 

DataSize64Chunk.table[0] = { 
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    ChunkSize64.ckID = {`s`, `x`, `m`, `l`};   // chunk ID for the <sxml> chunk 

     ckSizeLow = xxxx     // low-4-byte chunk size 

     ckSizeHigh = xxxx    // high-4-byte chunk size 

} 

 <sxml>عناصر المقطع  2.7
 الوصف  الحقل 

ckID  صفيف من أربع مسات, ‘x‘, ‘m‘, ‘l‘}s{‘ .يستخدم لتحديد هوية املقطع 

ckSize بايت اليت يستخدمها    8قسم البيانات يف املقطع بالبايت. )ال يشمل قيمة    مقاس
 .( ckSizeو ckIDكل من 

fmtType متثل أسلوب ضغط نص    (2)تني  قيمة بايتXML  . 0قيمة  وx0001    تعين أن أسلوب
  XMLلبيانات    0x0000ت ستخدم قيمة  و .  gzip  (IETF RFC 1952)  والضغط ه

 . ةغري مضغوط

subXMLCkTbSizeLow   منخفض جلدول    اتبايت  4مقاس[] SubXMLChunk    ات بايت  4مبا يف ذلك  
البيانات    ويرد.  nSubXMLChunksحلقل   مقاس  عن    بقيمة   ة بت  64التعبري 

0xHHHHLLL    كان   <subXMLCkTbSizeLow>إذا 
التوايل.  0xHHHHو   0xLLLLمها    <subXMLChTbSizeHigh>و على   ،
 بنسق هناية صغرية.  اجملردة من إشارة ةبت 32تكون كمية و 

subXMLCkTbSizeHigh   عال جلدول    ات بايت  4مقاسSubXMLChunk  []    حلقل    اتبايت  4مبا يف ذلك
nSubXMLChunks . 

nSubXMLChunks جدول  صفيفالصاحلة يف  قيودعدد ال"SubXMLChunk ." 

SubXMLChunk table الفرعية ببيانات طع ااملق صفيفXML . 

nAlignmentPoints جدول  صفيفالصاحلة يف  قيودعدد ال"AlignmentPoint ." 

AlignmentPoint table نقاط احملاذاة. صفيف 

   على النحو التايل. SubXMLChunkجدول  ويوصَّف

 الوصف  الحقل 

subXMLChunkSize مقطع  مقاس مقطع البيانات يف  SubXMLChunk  اتبايت  8باستثناء    اتبالبايت  
 . nSamplesSubDataChunkو subXMLChunkSize يفاملستخدمة 

nSamplesSubDataChunk  مبقطععدد العينات السمعية لكل قناة مرتبطة SubXMLChunk. 

xmlData   حيتوي هذا احلقل على بياناتXML    أو بياناتXML    املضغوطة بأسلوب الضغط
 . fmtType بالنمط املشار إليه 
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   على النحو التايل. AlignmentPointجدول  ويوصَّف

 الوصف  الحقل 

subXMLChunkByteOffsetLow يف مقطعالبداية    ةبايت  خَتالف  SubXMLChunk  ات بنقطة حماذاة معرب عنها بالبايت  
  . ckSizeو  ckID  يف املستخدمة    اتبايت  8باستثناء    <sxml>من بداية املقطع  

  . ة منخفض  اتبايت  4  مبقاس  SubXMLChunk  يف مقطع البداية    ة بايت  خَتالف  وهو
البيانات    ويرد مقاس  عن  إذا كان    0xHHHHLLLL  بقيمة  ةبت  64التعبري 

<subXMLChunkByteOffsetLow>   و<subXMLChunkByteOffsetHigh>  
  اجملردة من إشارة   ةبت  32تكون كمية  و ، على التوايل.  0xHHHHو  0xLLLLمها  

 بنسق هناية صغرية. 

subXMLChunkByteOffsetHigh يف مقطعالبداية    ةبايت  خَتالف  SubXMLChunk  بنقطة و   عالية  اتبايت  4  مبقاس
 بنسق هناية صغرية.  اجملردة من إشارة ة بت 32تكون كمية و  .حماذاة

nSamplesAlignPointLow قناة من بداية   اخلتم السمعية لكل  العينات  لنقطة احملاذاة املعرب عنها يف  الزمين 
  ويرد   ة.منخفض  اتبايت  4  مبقاس  الزمين  اخلتمعينات    تعداد  وهو  . <data>املقطع  

عن البيانات    تعداد  التعبري  إذا كان    0xHHHHLLLL  بقيمة  ة بت  64مقاس 
<nSamplesAlignPointLow>   و<nSamplesAlignPointHigh>    0مهاxLLLL  

 اجملردة من إشارة بنسق هناية صغرية.   ة بت   32تكون كمية  و على التوايل.   ، 0xHHHHو 

nSamplesAlignPointHigh اجملردة من    ةبت  32تكون كمية  و   ات عالية. بايت  4  مبقاس  الزمين  اخلتمعينات    تعداد
 بنسق هناية صغرية.  إشارة

 CHNAالمقطع  8
 تعريف  1.8

. ويتكون ITU-R BS.2076يف التوصية    (ADM)لكي يستخدم مع منوذج التعريف السمعي    موصَّفهو مقطع    <chna>املقطع  
للمسارات. يلي ذلك صفيف من هياكل   (UID)من رأسية يليها عدد من املسارات وعدد من املعرفات الفريدة    <chna>املقطع  

 .ADMاملعرفات اليت يتضمن كل منها معرفات مقابلة ملعرفات عناصر النموذج 
للمسارات املقرر تعريفها. وجيب أن يكون عدد هياكل املعرفات مساوياً   (UID)املقطع على عدد املعرفات الفريدة    مقاسيعتمد  

وميكن من خالل السماح لعدد هياكل املعرفات بتجاوز عدد املعرفات الفريدة تسهيل   لعدد املعرفات الفريدة املستخدمة أو أكرب. 
املقطع. فعلى سبيل املثال، قد ال يكون من الواضح   مقاسحتديث املقطع وإضافة معرفات جديدة إليه دون االضطرار إىل تغيري  

)ألن املنفذ يعترب    64د هياكل املعرفات يف املقطع على  كيف ميكن توليد العديد من املعرفات الفريدة يف البداية، ولذلك يضبط عد
من هياكل    55معرفاً فريداً )عدد منوذجي للمعرفات الفريدة األولية( متأل    55ذلك أكثر من كاف هلذه املهمة(؛ مث تولد الربجميات  

 على الصفر.  9املعرفات األوىل، حبيث تضبط قيم هياكل املعرفات التسعة الباقية 
 <axml>طع  االيت تنقل يف املق  ADMضمن املقطع أن تشري إما إىل البيانات الشرحية للنموذج    ADMميكن ملعرفات النموذج  

األربعة األخرية بالنظام الستة عشري للمعرفات   يف ملف تعريف مشرتك خارجي. فإذا كانت األرقام ، أو<sxml>و  <bxml>و
التوصية    x0FFFبقيمة   فإهنا تعرف بوصفها تعاريف مشرتكة يف  لنموذج تعريف   -   ITU-R BS.2094أو أقل  تعاريف مشرتكة 

بوصفها تعاريف   0x1000(. وتعرف أي معرفات ال تقل قيمتها عن  ’FrontRight‘و  ’FrontLeft‘ )مثاًل تعاريف القناة لـ  الصوت
 ضمن امللف.  <sxml>و <bxml>و  <axml>طع اخمصصة، وبالتايل تكون متضمنة يف املق
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  1)الذي يتضمن العينات السمعية(، بدءاً من القيمة  <data>شراً للمسار يستخدم يف امللف  مؤ   audioIDيتضمن هيكل املعرف  
. وقد تكون العناصر السمعية ملسار  ADMللمسار األول. وهو يتضمن معرفاً فريداً للمسار تتضمنه البيانات الشرحية للنموذج  

يكون لكل مسار عدة ، ويف هذه احلالة يكون لكل تعريف معرف فريد خمتلف. وبالتايل ميكن أن  اتمعني خمتلفة خالل أحد امللف
  audioPackFormatوالنسق    audioTrackFormatمعرفات فريدة. وتشري القيمتان األخريان يف اهليكل إىل معرفات عناصر النسق  

نسق   منط إذا كان    audioStreamFormatو  audioTrackFormat  نسقي   حبذف  ADM  النموذج  يسمحو   .ADMيف النموذج  
 audioTrackFormat  نسقي   حبذف  ADM  النموذج  يسمحو إىل نسق    وعندئذ يشار   اخلطي.   PCMتشكيل  وهر السمعي هو  اجل
 . audioTrackFormat النسق اخلطي. بداًل من PCMتشكيل وهر السمعي هو اجلنسق  منط إذا كان  audioStreamFormatو

struct chna_chunk 

{ 

    CHAR    ckID[4];        // {'c','h','n','a'} 

    DWORD   ckSize;         // size of the <chna> chunk 

    WORD    numTracks;      // number of tracks used 

    WORD    numUIDs;        // number of track UIDs used 

    audioID ID[N];          // IDs for each track  (where N >= numUIDs) 

}; 

 

struct audioID 

{ 

    WORD    trackIndex;     // index of track in file 

    CHAR    UID[12];        // audioTrackUID value 

    CHAR    trackRef[14];   // audioTrackFormatID or audioChannelFormatID reference 

    CHAR    packRef[11];    // audioPackFormatID reference 

    CHAR    pad;            // padding byte to ensure even number of bytes 

} 

 <chna>عناصر المقطع   2.8
ckID  صفيف من أربع مسات}’,‘a’,‘n’h{‘c’,‘ 

 يستخدم لتحديد هوية املقطع. 1

ckSize  املستخدمة يف كل من املعرف  الثماين    بايتات ال  قسم البيانات يف املقطع )ال يتضمن  مقاسckID   مقاس و  
 . ckSize) املقطع

numTracks   عدد املسارات املستخدمة يف امللف. وحىت إذا تضمن املسار أكثر من جمموعة واحدة من املعرفات، فإنه
 يظل يشكل مساراً واحداً.

numUIDs   عدد املعرفات الفريدة(UID)   املستخدمة يف ملف. ومبا أنه ميكن إعطاء املسار الواحد عدة معرفات فريدة
أن تكون هذه القيمة مطابقة    ويتعني .  numTracks)تغطي فرتات زمنية خمتلفة(، فقد يأخذ قيمة أكرب من  

 . IDلعدد املعرفات احملددة يف معرف اهلوية 
ID ويتضمن هذا الصفيف عدد    ار. رفات املرجعية السمعية للمسهيكل يتضمن جمموعة املعN   ،من املعرفات

تضبط حمتويات معرفات املسار غري املستعملة   Nأقل من    numUID، وعندما يكون  N >= numUID حيث
  ، ckSize = 4 + (N * 40)، حيث إن  ckSizeمن    Nعلى الصفر. وعند قراءة املقطع ميكن اشتقاق قيمة  

 . N = (ckSize – 4)/40وبالتايل 

____________________ 
عرف بدالً من  ترتيبات خمتلفة للسمات. وبالتايل ياملعماريات املختلفة تولد  فريداً. ف  ”DWORD ckID = “chnaالتعريف    ال يكون   مالحظة: 1

 . char ckID[4] = {‘c‘,‘h‘,‘n‘,‘a‘}ذلك 
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trackIndex ملقطع . ويقابل ذلك مباشرة ترتيب املسارات املشذرة يف ا1يف امللف، ويبدأ بالرقم  مؤشر املسار<data> . 
UID   قيمةaudioTrackUID    بالنسق السمات  ويتميز صفيف  باملسار.    x حيث  ATU_xxxxxxxxاخلاص 

 ستة عشري.  رقم
trackRef   املسار معرف  بالنسق  audioTrackFormatIDمرجع  السمات  صفيف  ويتميز   .AT_xxxxxxxx_xx  

السلسلة    "00"الالحقة    حتشو ، )AC_xxxxxxxx_00  النسق  ستخدم أيضاً وي    رقم ستة عشري.   x حيث 
ست    خانة رقمية  xون  تكال حتمل أي معىن( حيث  هي  و   audioTrackFormatIDملطابقة نسق سلسلة  

  يف تشكيل للجوهر السمعي    audioStreamFormatو  audioTrackFormatكل من    حذف، عند  ةعشري
PCM  نسق  إىل واإلحالة اخلطي  audioChannelFormat  مباشرة يف شفرةADM XML . 

packRef   مرجع معرف املسارaudioTrackFormatID  ويتميز صفيف السمات بالنسق .ATU_xxxxxxxx   حيث x  
إىل    audioPackFormatIDمطلوباً )أي عندما يشري    audioPackFormatIDرقم ستة عشري. وإذا مل يكن  

 أن ميأل هذا احلقل بقيم صفرية.   يتعني (  audioChannelFormatبداًل من النسق    audioPackFormatالنسق  
pad  بايت واحد لضمان أن يكون هليكلaudioID .عدد وزجي من البايتات 
القيمة صفر وإعطاء احلقول األخرى سالسل صفرية    trackIndexإعطاء املؤشر    IDعند عدم استخدام أحد املعرفات    ويتعني

مسة صفرية   11من    packRefيكون هلا نفس طول السلسلة العادية للمعرف املستخدم. لذلك تتكون السلسلة الصفرية للمرجع  
 مسة صفرية. 14من  trackRef( ويتكون ASCII)القيمة صفر بتشفري 

 أمثلة إعالمية  3.8
فقد أوردنا هنا بعض األمثلة البسيطة. وَتستخدم شبه الشفرة يف كل مثال ترميزاً يشبه   <chna>للمساعدة يف توضيح عمل املقطع 

عملياً استعمال صفيف من السمات لضمان الرتتيب الصحيح    يتعني(، حيث  ”AT_00010001_01“السلسلة للمعرفات )مثاًل  
 . ( {’A’,’T’,’_’,’0’,’0’,’0’,’1’,’0’,’0’,’0’,’1’,’_’,’0’,’1‘}وبالتايل ميكن القيام بذلك عملياً هبذه الطريقة: )هلا 

 الملف المجسم البسيط  1.3.8
ال تزال غالبية امللفات السمعية القائمة عبارة عن ملفات جمسمة من قناتني، يتضمن املسار األول القناة اليسرى ويتضمن املسار 

النموذج  الثاين يف  اليسرى  القناة  تعريف  ويتم  اليمىن.  القناة   ADM    املعرف اليمىن AT_00010001_01بواسطة  والقناة   ،
 . AP_00010002. أما تعريف كدسة السرتيو فيتم بواسطة املعرف AT_00010002_01 باملعرف

 وتظهر أدناه شبه الشفرة: 
 

ckID = {‘c’,’h’,’n’,’a’}; 

ckSize = 84; 

numTracks = 2; 

numUIDs = 2; 

ID[0]={ trackIndex=1; UID=“ATU_00000001”; trackRef=“AT_00010001_01”; packRef=“AP_00010002”; pad=‘\0`; }; 

ID[1]={ trackIndex=2; UID=“ATU_00000002”; trackRef=“AT_00010002_01”; packRef=“AP_00010002”; pad=‘\0`; }; 

 

 غري مستخدمة.  ID، وبالتايل ال يتضمن هذا املثال هياكل 2ويكون عدد هياكل املعرف 
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،  audioChannelFormatإىل    وإحاالت   audioStreamFormatو   audioTrackFomatحذف كل من    ADM  يرد يف منوذج عندما  و 
   . ةت ستخدم الشفرة التالي

 

ckID = {‘c’,’h’,’n’,’a’}; 

ckSize = 84; 

numTracks = 2; 

numUIDs = 2; 

ID[0]={ trackIndex=1; UID=“ATU_00000001”; trackRef=“AC_00010001_00”; packRef=“AP_00010002”; pad=‘\0`; }; 

ID[1]={ trackIndex=2; UID=“ATU_00000002”; trackRef=“AC_00010002_00”; packRef=“AP_00010002”; pad=‘\0`; }; 

 

 بسيط قائم على األشياء مثال  2.3.8
ال تغطي األشياء السمعية إال قسماً فرعياً من الوقت يف امللف السمعي. ولتوفري حيز من املكان، قد تتقاسم أشياء غري مرتاكبة  

من هياكل  يف املسار نفسه. ويستخدم هذا املثال أيضاً عدداً  (UID)املسار نفسه. وحيدث ذلك عند حدوث عدة معرفات فريدة 
 على الصفر. IDإلظهار كيفية ضبط هياكل  numUIDيف هذه احلالة( أكرب من عدد  32) IDف املعر 

 

ckID = {‘c’,’h’,’n’,’a’}; 

ckSize = 1284; 

numTracks = 2; 

numUIDs = 4; 

ID[0]={ trackIndex=1; UID=“ATU_00000001”; trackRef=“AT_00031001_01”; packRef=“AP_00031001”; pad=‘\0`; }; 

ID[1]={ trackIndex=1; UID=“ATU_00000002”; trackRef=“AT_00031003_01”; packRef=“AP_00031002”; pad=‘\0`; }; 

ID[2]={ trackIndex=1; UID=“ATU_00000003”; trackRef=“AT_00031004_01”; packRef=“AP_00031003”; pad=‘\0`; }; 

ID[3]={ trackIndex=2; UID=“ATU_00000004”; trackRef=“AT_00031002_01”; packRef=“AP_00031001”; pad=‘\0`; }; 

ID[4]={ trackIndex=0; UID=[‘\0’]*12;      trackRef=[‘\0’]*14;        packRef=[‘\0’]*11;     pad=‘\0`; }; 

   : 

ID[31]={ trackIndex=0; UID=[‘\0’]*12;      trackRef=[‘\0’]*14;        packRef=[‘\0’]*11;     pad=‘\0`; }; 

األول   املسار  فريدة    3يتضمن  يتضمن  UIDمعرفات  فهو  وبالتايل  املسار    3،  معرفات  )هلا   AT_00031001_01أشياء خمتلفة 
فريداً  AT_00031004_01و  AT_00031003_01و الثاين معرفاً  واحداَ، ( يف مواقع زمنية خمتلفة ضمن امللف. ويتضمن املسار 

. 1 الذي للشيء األول يف املسار   (AP_00031001)ذاته    IDوبالتايل فهو يتضمن شيئاً واحداً. ويكون هلذا الشيء معرف الكدسة  
 ADM . وقد تستخدم البيانات الشرحية للنموذج2و   1ويشري ذلك إىل أن الشيء األول يتضمن قناتني حممولتني يف املسارين  

 لتوضيح توزيع القنوات واملسارات. <sxml>و  <bxml>و <axml>طع ااملنقولة يف املق
 مثال على تعدد المحتوى 3.3.8

مسارات، مع مزيج جمسم بلغة أجنبية   6رئيسي على أول   5.1حمتوى متعدداً يف ملف واحد، مثل مزيج  BW64قد يتضمن امللف 
الوارد   5نتاج  ظهر املثال كيف يتمكن سيناريو اإلعدة تشكيالت، وي  ITU-R BS.1738على املسارين التاليني. وتتضمن التوصية  

 5.1يج  مسارات، حتتوي املسارات الستة األوىل على مز   8. ويتضمن هذا السيناريو  <chna>يف هذه التوصية من التعامل مع املقطع  
 الناتج:  <chna>كامل، وحيتوي املساران التاليان على مزيج دويل جمسم. ويظهر أدناه املقطع 

ckID = {‘c’,’h’,’n’,’a’}; 

ckSize = 324; 

numTracks = 8; 

numUIDs = 8; 

ID[0]={ trackIndex=1; UID=“ATU_00000001”; trackRef=“AT_00010001_01”; packRef=“AP_00010003”; pad=‘\0`; }; 

ID[1]={ trackIndex=2; UID=“ATU_00000002”; trackRef=“AT_00010002_01”; packRef=“AP_00010003”; pad=‘\0`; }; 

ID[2]={ trackIndex=3; UID=“ATU_00000003”; trackRef=“AT_00010003_01”; packRef=“AP_00010003”; pad=‘\0`; }; 
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ID[3]={ trackIndex=4; UID=“ATU_00000004”; trackRef=“AT_00010004_01”; packRef=“AP_00010003”; pad=‘\0`; }; 

ID[4]={ trackIndex=5; UID=“ATU_00000005”; trackRef=“AT_00010005_01”; packRef=“AP_00010003”; pad=‘\0`; }; 

ID[5]={ trackIndex=6; UID=“ATU_00000006”; trackRef=“AT_00010006_01”; packRef=“AP_00010003”; pad=‘\0`; }; 

ID[6]={ trackIndex=7; UID=“ATU_00000007”; trackRef=“AT_00010001_01”; packRef=“AP_00010002”; pad=‘\0`; }; 

ID[7]={ trackIndex=8; UID=“ATU_00000008”; trackRef=“AT_00010002_01”; packRef=“AP_00010002”; pad=‘\0`; }; 

 ت بشأن كيفية فصل هذين املزجيني.معلوما  <sxml>و   <bxml>و   <axml>طع  ايف املق  ADMوتتضمن البيانات الشرحية للنموذج  

 XMLقواعد مقاطع  9
يف حني أن الغرض األساسي و .  <sxml>و  <bxml>و  <axml>الشرحية:    XML  هناك ثالث مقاطع خمتلفة ميكنها محل بيانات

 S-ADM( أو بيانات  ITU-R BS.2076يف التوصية    املوصَّفالشرحية )على النحو    ADM XMLهو محل بيانات    هلذه املقاطع
خرى، مثل األالشرحية    XMLحتمل بيانات  أن  أيضاً    اكن هلمي(،  ITU-R BS.2125يف التوصية    املوصَّفالشرحية )على النحو  

أن تتعارض بر  طَ اخي،  الشرحية  XMLقدرة أجزاء متعددة على محل بيانات  وب  . 11البيانات الشرحية اإلذاعية املوصوفة يف الفقرة  
 مع البيانات الشرحية يف مقطع آخر. لذلك تطبق القواعد التالية:ما البيانات الشرحية يف مقطع 

 معني. XMLي مقطع ألجيب أال يكون هناك أكثر من مثيل واحد  1

لتإذا  2  :الشرحية ADM بيانات مح 

 هما؛يكل  يف ، وليس<bxml>أو  <axml>يف املقطع  إالهر تظ ال جيب أ (  أ 

 . الشرحية ADMإىل بيانات  مرجعياً  يشري <chna>مقطع  يتعني وجود ب(

لتإذا  3  . <sxml> يف املقطع إال تظهر  الجيب أ ،الشرحية S-ADM بيانات مح 

تتقاطع   عن بعضها البعض )أي ال   تستقل ، جيب أن  معاً الشرحية    S-ADMالشرحية وبيانات    ADMبيانات    محل  ل يف حا 4
 مع بعضها البعض(. مرجعياً 

لتإذا  5  (:S-ADMأو  ADM مغايرة لبيانات شرحية أخرى )أي  بيانات مح 

 غب يف ذلك؛ يف نفس املقطع إذا ر   S-ADMو ADM لنموذجي إىل جانب البيانات الشرحية اميكن محله (  أ 

شيء    ينبغي ب( أي  األخرى"  الشرحية  "البيانات  حمتويات  متثل  بيانات    جيري أال  يف  بالفعل   ADMوصفه 
 ؛القائمةالشرحية  S-ADM بيانات أو

الشرحية، جيب    S-ADMأو بيانات    ADMإىل بيانات  مرجعياً  "البيانات الشرحية األخرى"    إشارةيف حال   ج(
 املشار إليها موجودة يف امللف.  الشرحية S-ADMأو  ADMأن تكون بيانات 

 ITU-R BS.1352التوافق مع التوصية  10
( حيتوي 2)كما هو حمدد يف امللحق    RIFF/WAVE( هو نسق خمتصر للملف  ITU-R BS.1352)التوصية    BWFمبا أن النسق  

 . BW64و BWF، مثة حاجة إىل فهم التوافق بني <bext>على مقاطع زائدة، وأبرزها املقطع 
   BWFمقاطع  

 التوصية  
ITU-R BS.1352-3 

 BW64مقاطع  
 التوصية 

ITU-R BS.2088-0 

 BW64مقاطع  
 التوصية 

ITU-R BS.2088-1 

 كيفية التعامل 

<fmt> <fmt> <fmt>  يستخدم بشكل تقليدي 
<data> <data> <data>  يستخدم بشكل تقليدي 
<fact> <fact> <fact> رغم أنه على األرجح زائد    ، يستخدم بشكل تقليدي[

 إمهاله[.  عن احلاجة وبالتايل ميكن
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   BWFمقاطع  
 التوصية  

ITU-R BS.1352-3 

 BW64مقاطع  
 التوصية 

ITU-R BS.2088-0 

 BW64مقاطع  
 التوصية 

ITU-R BS.2088-1 

 كيفية التعامل 

- <ds64> <ds64>  4و 4.2 تنيانظر الفقر 

- <JUNK> <JUNK>  4و 4.2 تنيانظر الفقر 

- <chna> <chna>   الفقرة توزيعات  8انظر  حظة:  مال  القنوات.  بشأن 
اإلشارة   ITU-R BS.2088-0التوصية    تدعم ال

  .audioChannelFormatنسق إىل  املرجعية

- <axml> <axml>  أو<bxml>  
 <sxml> أو

لتوزيع القنوات. يستخدم إلذاعة    7إىل    5انظر الفقرات من  
 . <bext>البيانات الشرحية اليت قد توجد يف املقطع  

<bext> - -  املقطع قراءة  املق<bext>  عند  بيانات  طع  ا، حيول إىل 
<axml>  و<bxml>  و<sxml>  لنقل النموذج    ةاملقابل

ADM    وأي بيانات شرحيةXML    .إذاعية ذات صلة
 ملزيد من التفاصيل.  10انظر الفقرة 

 XMLتوليد البيانات الشرحية اإلذاعية  11
. وهلذين املقطعني حقول ثابتة الطول <ubxt>و  <bext>على بيانات شرحية إذاعية يف املقطعني    ITU-R BS.1352حتتوي التوصية  

 <axml>طع  ايانات شرحية إذاعية ذات صلة أخرى. وبإمكان املقويقتصران على حقول حمددة، ما حيول بالتايل من نقل أي ب
يف نقل بيانات شرحية    ا، وبالتايل ميكن استخدامهXMLنقل أي بيانات شرحية  تأن    BW64امللف   يف  <sxml>و   <bxml>و

 . <ubxt>و <bext>إذاعية، مبا يف ذلك املعلمات الواردة يف املقطعني 
التايل، حيث    XMLينبغي استخدام هيكل    <sxml>و   <bxml>و   <axml>طع  ايف املق  <bext>/<ubxt>ومن أجل نقل معلمات  

   .<bext>/<ubxt>املقطعني إىل معلمات  ’BEXT‘تشري املالحظات اليت يلها السابقة 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ebuCoreMain xmlns="urn:ebu:metadata-schema:ebuCore_2015" 

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

             xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <coreMetadata> 

    <creator> 

      <contactDetails> 

        <name> 

          <!--BEXT: bextOriginator --> 

        </name> 

      </contactDetails> 

      <organisationDetails> 

        <organisationName> 

          <!--BEXT: bextOriginatorReference --> 

        </organisationName> 

      </organisationDetails> 

    </creator> 

 

    <description typeDefinition="bextDescription"> 

      <dc:description> 

        <!--BEXT: bextDescription --> 

      </dc:description> 

    </description> 

    <date> 

      <!--BEXT: bextOriginationDate and bextOriginationTime below--> 

      <created startDate="2000-10-10" startTime="12:00:00"/> 

    </date> 
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    <format> 

      <audioFormatExtended> 

        <!--BEXT: bextTimeReference below--> 

        <audioProgramme audioProgrammeID="..." start="00:00:00:00"> 

          <!--Other audioProgramme metadata here --> 

        </audioProgramme> 

        <!--Other ITU-R BS.2076 ADM metadata here --> 

      </audioFormatExtended> 

      <technicalAttributeString typeDefinition="CodingHistory"> 

        <!--BEXT: bextCodingHistory --> 

      </technicalAttributeString> 

    </format> 

 

    <identifier formatLabel="UMID" 

formatLink="http://www.ebu.ch/metadata/cs/ebu_IdentifierTypeCodeCS.xml#1.1"> 

      <dc:identifier> 

        <!--BEXT: bextUMID--> 

      </dc:identifier> 

    </identifier> 

  </coreMetadata> 
</ebuCoreMain> 

 . ITU-R BS.2076 ، اللذين يعتربان متوافقني مع التوصية AESCore [3]و   EBUCore [2]على خمططي البيانات الشرحية    XMLتقوم  
  <bext>  ، ينبغي حتويل املقطعنيBW64هبدف حتويله إىل ملف    ITU-R BS.1352موضوع التوصية    BWFوعند قراءة ملف  

 . <sxml>و  <bxml>و  <axml>طع االواردة هنا إلدراجهما ضمن املق XMLإىل لغة  <ubxt>و

 BW64تمديد اسم الملف لملف النسق  12
. وميك ن ذلك الربجميات التقليدية من قراءة املقاطع ”wav.“على شكل    BW64يعر ف متديد امللف اخلاص مبلفات متوافقة مع النسق  

 ينات السمعية على األقل. إىل الع (، حبيث ميكن النفاذ<data>و <fmt>يف امللف اليت تفهمها )بالدرجة األوىل 
ملفات   توليد  لدى  امللفات  بديلة ألمساء  باستخدام أي متديدات  أنه ال يوصى  التمديد BW64ومع  بأن يكون  التوقع  ، ميكن 

“.bw64”    قد استخدم بصورة غري مناسبة. لذلك ينبغي للربجميات اليت تقرأ امللفBW64   .أن جتيز هذا التمديد البديل السم امللف 

 بليوغرافيا يب 13
[1] Extensible Markup Language (XML) 1.0 W3C Recommendation 26-November-2008  

 http://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126 

[2] EBU Tech 3293, “EBU Core Metadata Set v.1.6”. 

[3] AES 60-2011, “AES standard for audio metadata – Core audio metadata”. 

[4] IETF: RFC 1952, “GZIP file format specification version 4.3,” Internet Engineering Task Force, 

Reston, VA, May, 1996. http://tools.ietf.org/html/rfc1952 

 
 

http://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126
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  2الملحق 

 )إعالمي(
 

 RIFF WAVE (.WAV)نسق الملف 

وقد أدرجت    . وهي واردة للعلم فقط.RIFFمن وثائق املواصفات اخلاصة بنسق امللف    امللحقأخذت املعلومات املدرجة يف هذا  
 ر خارجي موثوق لألغراض املرجعية.نتيجة لغياب مصد

 (WAVE) نمط الموجينسق الملفات السمعية من ال 1
تعريف   يلي  جمهولة  WAVE  النسقفيما  مقاطع  أي  )وتتجاهل(  تنتظر  أن  للربامج  وينبغي  مع .  حيدث  كافة   تواجهها كما 

هذين املقطعني   كال  ، ويكون<wave-data>أن حيدث دائماً قبل املقطع    <fmt-ck>. ولكن يتعني على املقطع  RIFF األشكال
 .WAVEإجبارياً يف امللف 

<WAVE-form> -> 

    RIFF(‘WAVE’ 

        <fmt-ck>    // Format chunk 

        [<fact-ck>]   // Fact chunk 

        [<other-ck>]  // Other optional chunks 

        <wave-data>)  // Sound data 

 

 :WAVEتتوىل الفقرات التالية وصف املقاطع 

 WAVEمقطع النسق   1.1
 كما يلي:   ck>-<fmtيعرَّف املقطع و . data> -<waveنسق البيانات WAVE ck>-<fmtحيدد مقطع النسق 

<fmt-ck> ->fmt(<common-fields> 

               <format-specific-fields>) 

<common-fields> -> 

    Struct { 

        WORD  wFormatTag;            // Format category 

        WORD  nChannels;             // Number of channels 

        DWORD nSamplesPerSec;   // Sampling rate 

        DWORD nAvgBytesPerSec;  // For buffer estimation 

        WORD  nBlockAlign;           // Data block size 

    } 

 من املقطع على النحو التايل: <common-fields>وتكون احلقول اليت حيتوي عليها اجلزء 
 الوصف  الحقل 

wFormatTag   رقم يدل على فئة النسقWAVE    القيمة حمتوى اجلزء    هذهللملف. ويعتمد على<format-specific-fields> 
 وتفسري بيانات املوجة. <fmt-ck>من املقطع 
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nchannels  م. بالنسبة للمجس   2بالنسبة لغري اجملسم أو  1عدد القنوات املمثلة يف بيانات املوجة، مثل 
nSamplesPerSec  إعادة إنتاج كل قناة به.   تتعنيمعدل االعتيان )عدد العينات يف الثانية الواحدة( الذي 

nAvgBytesPerSec   نقل بيانات املوجة هبا يف الثانية الواحدة. وباستخدام تلك القيمة ميكن لربجميات    يتعني متوسط عدد البايتات اليت
 الدارئ. مقاس استعادة التسجيل تقدير 

nBlockAlign ال و   كتلةتراصف  املوجة.  لبيانات  على)بالبايتات(  متعددة    يتعني  بايتات  معاجلة  التسجيل  استعادة  برجميات 
القيمة    <nBlockAlign> من استخدام  ميكن  حبيث  الواحدة،  املرة  يف  البيانات   <nBlockAlign>من 

 الدارئ.  لرتاصف

من صفر أو أكثر من بايتات املعلمات. وتتوقف املعلمات املدرجة على فئة    <format-specific-fields>ويتكون احلقل  
بشكل    -   WAVE النسق  التسجيل  استعادة  برجميات  وتكتب  هبذا اخلصوص.  التفاصيل  من  ملزيد  التالية  الفقرات  راجع 
 . <format-specific-fields>)ويتجاهل( أي معلمات جمهولة تظهر يف آخر احلقل  يسمح 

 WAVEفئات النسق   2.1
النسق   فئة  احلقل   للملف  WAVEحتدد  قيمة  البيانات <fmt>املقطع  من    <wFormatTag>  بواسطة  متثيل  ويعتمد  احلقل   .  يف 

<wave-data>   وحمتوى احلقل<format-specific-fields> من املقطع <fmt>  .على فئة النسق 
 :WAVEوفيما يلي الفئات املفتوحة غري احملمية حبقوق امللكية املعرفة حالياً يف النسق  

wFormatTag النسق  القيمة 

WAVE_FORMAT_UNKNOWN 0x0000  غري معروف 

WAVE_FORMAT_PCM 0x0001  نسقPCM (  )تشكيل شفري نبضي 
WAVE_FORMAT_IEEE_FLOAT 0x0003 IEEE float 

WAVE_FORMAT_EXTENSIBLE 0xFFFE  حيدده   - نسق موجي موس عSubFormat 

إال    -  مالحظة استخدام  يتم  مع   WAVE_FORMAT_UNKNOWNو   WAVE_FORMAT_PCM  النسقانال  احلايل  الوقت  يف 
األخرى.    WAVEفتعطي معلومات عامة متعلقة بأنساق    3. أما الفقرة  WAVE  PCMالتالية تفاصيل النسق    2. وتعطي الفقرة  BW64 امللفات

 أخرى غري تلك يف املستقبل.   WAVEيتم تعريف أنساق   وقد
النسق   املاضي كان  ينبغي جتنب ذلك   WAVE_FORMAT_EXTENSIBLEيف  القنوات، ولكن  متعددة  للملفات  يستعمل 

 املستقبل. يف

 Factالمقطع   3.1
ولذلك ال يستعمل هذا املقطع يف هذه الصيغة  .  non-PCM WAVE  ات معلومات تتعلق مبحتويات امللف   <fact-ck>قطع  امل ن  خيز  

 ويعرف هذا املقطع على النحو التايل:  . BW64للنسق  
 <fact-ck> ->  fact( <dwSampleLength:DWORD> ) 

من رأسية النسق املوجي  <nSamplesPerSec>طول البيانات يف العينات. ويستعمل احلقل  <dwSampleLength>ميثل املقطع و 
 لتحديد طول البيانات بالثواين.  <dwSampleLength>باالقرتان مع احلقل 

 املعيارية.  WAVE_FORMAT_PCM. وال يطلب املقطع مللفات non-PCM WAVEجلميع األنساق  "fact"ويلزم املقطع 
احلقل  يف املستقبل. وتظهر احلقول املضافة بعد  WAVE" ليشمل أي معلومات أخرى تستلزمها األنساق  factسيتم متديد املقطع "و 

<dwFileSize> اضر.املقطع لتحديد احلقول املوجودة يف الوقت احل مقاس للتطبيقات أن تستخدم حقل ميكن . و 
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 المقاطع االختيارية األخرى  4.1
دخل عليها ت  ديثاتوأي حت  WAVEالنسق    ات. وتضم مواصفWAVEوحيدَّد عدد من املقاطع األخرى الستخدامها يف النسق  

 الحقاً تفاصيل هذه املقاطع.
عترب هذه املقاطع وتحلمل معلومات حمددة.    WAVEأن يدعم املقاطع االختيارية األخرى اليت قد تتضمنها امللفات    WAVEميكن للنسق    -   مالحظة

 مقاطع خاصة وتتجاهلها التطبيقات اليت ال تستطيع تفسريها. 

 (PCM)نسق التشكيل الشفري النبضي  2
، فإن بيانات املوجات تتكون  WAVE_FORMAT_PCMعلى القيمة    <fmt-ck>من املقطع    <wFormatTag>إذا ضبط احلقل  

النبضي   الشفري  التشكيل  الشفري (PCM)بالتايل من عينات متثل يف شكل نسق  التشكيل  بيانات موجات  إىل  بالنسبة  أما   .
 يعر ف على النحو التايل:  <format-specific-fields>النبضي، فإن احلقل 

<PCM-format-specific> -> 

    struct { 

        WORD  nBitsPerSample;    // Sample size 

    } 

عدد بتات البيانات املستخدمة يف متثيل كل عينة من كل قناة. ويف حالة وجود قنوات متعددة   <nBitsPerSample>وحيدد احلقل  
 العينة هو ذاته لكل قناة.  مقاسيكون 

 أن يكون مساوياً للصيغة التالية مقرباً إىل أقرب عدد صحيح تاٍل: <nBlockAlign>حلقل ا يتعني على
  nChannels × BytesPerSample 

صحيحة تالية. وعندما تكون كلمة العينة السمعية   ألقرب بايتة  nBitsPerSampleبتقريب قيمة    BytesPerSampleوحتسب قيمة  
ات، وتضبط  ناييف البتات األكثر داللة لكلمة البللعينة السمعية  أقل من عدد صحيح من البايتات، توضع البتات األكثر داللة  

 داللة على الصفر.بتات البيانات غري املستخدمة اجملاورة للبتة األقل 
 مساوياً للصيغة التالية:  <fmt>من املقطع  <nAvgBytesPerSec>كون احلقل ، جيب أن يPCMوبالنسبة لبيانات 

  nSamplesPerSec × nBblockAlign 
بايتات تتقاسم بايتة واحدة   5بتة من قناتني بالرتزمي إىل    20، على سبيل املثال لعينات من  WAVEتسمح املواصفة األصلية للنسق    -  1المالحظة  

األقصى    األقل داللة يف القناتني. وحتدد هذه التوصية عدداً صحيحاً من البايتات لكل عينة مسعية للحد من االلتباس يف التطبيقات ولتحقيق احلد  للبتتني
 من التوافق يف التبادل البيين. 

 WAVE  PCMترزيم البيانات للملفات   1.2
اجملسمة القناة اليسرى،   WAVEبالنسبة إىل امللفات   0ثل القناة  وحيد القناة على حنو متتال. ومت   WAVEختزن العينات يف امللف  

 متعددة القنوات مشذرة.  WAVEالقناة اليمىن. وتكون عينات امللفات  1يف حني متثل القناة 
 : (8)اجملسمة وغري اجملسمة ذات البتات الثماين  WAVEوتبني املخططات التالية ترزمي البيانات للملفات 

 (8)غير المجسم ذي البتات الثماني   PCMن أجل التشكيل ترزيم البيانات م
 4العينة  3العينة  2العينة  1العينة 

 0القناة  0القناة  0القناة  0القناة 
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 (8)غير المجسم ذي البتات الثماني   PCMترزيم البيانات من أجل التشكيل 
 1العينة  2العينة 

 )يسرى(  0القناة  )ميىن(  1القناة  )يسرى(  0القناة  )ميىن(  1القناة 

 : (16)اجملسمة وغري اجملسمة ذات البتات الست عشرة   WAVEوتبني املخططات التالية ترزمي البيانات للملفات 
 (16)غير المجسم ذي البتات الست عشرة  PCMترزيم البيانات من أجل التشكيل 

 1العينة  2العينة 

 0القناة 
 من الرتبة العليا  بايتة

 0القناة 
 بايتة من الرتبة الدنيا 

 0القناة 
 بايتة من الرتبة العليا 

 0القناة 
 بايتة من الرتبة الدنيا 

 (16)المجسم ذي البتات الست عشرة  PCMترزيم البيانات من أجل التشكيل 
 1العينة 

 )يسرى(  0القناة  )يسرى(  0القناة  )ميىن(  1القناة  )ميىن(  1القناة 

 بايتة من الرتبة الدنيا  بايتة من الرتبة العليا  بايتة من الرتبة الدنيا  بايتة من الرتبة العليا 

 نسق البيانات في العينات  2.2
العينة احملدد. وختزن أقل   مقاس هو أقل عدد الزم من البايتات من أجل احتواء   iالعينة    مقاس . ويكون  iعدد صحيح  يف  تدرج كل عينة 

 ، وتضبط البتات الباقية على الصفر. iالبايتات داللة أواًل. وختزن البتات اليت متثل اتساع العينة يف أكثر البتات داللة يف العينة  
بتة مثاًل، يتم ختزين كل عينة يف عدد صحيح مؤلف من   12(  <nBitsPerSample>العينة )املسجل يف احلقل    مقاسوإذا كان  

بايتتني. وتضبط أقل أربع بتات داللة من البايتة األوىل )األقل داللة( على الصفر. ويكون نسق البيانات والقيم القصوى والدنيا من  
 ذات األحجام املتباينة على النحو التايل:  PCMعينات املوجات 

 القيمة الدنيا  قيمة القصوى ال نسق البيانات  العينة  مقاس

 0 (0xFF) 255 عدد صحيح غري جربي  من بتة إىل مثاين بتات 

 iأكرب قيمة سالبة من  iأكرب قيمة موجبة من   iعدد صحيح جربي  تسع بتات أو أكثر 

 النحو التايل:  على   (16)والست عشرة    (8)وتكون القيم القصوى والدنيا والوسطى مثاًل من أجل بيانات املوجات ذات البتات الثماين  
 القيمة الوسطى  القيمة الدنيا  القيمة القصوى  النسق 

PCM   255 بتات  8ذو (0xFF) 0 128 (0x80) 

PCM   32767 بتة  16ذو(0x7FFF) –32768(–0x8000) 0 

 WAVE  PCMثلة على الملفات  أم 3.2
 بتات يف العينة الواحدة:  8، غري جمسم ذي kHz 11,025مبعدل اعتيان يبلغ  WAVE PCMعلى امللف  مثالفيما يلي 

RIFF(‘WAVE’ fmt(1, 1, 11025, 11025, 1, 8) 

  data(<wave-data>) ) 

 

 بتات يف العينة الواحدة: 8، جمسم ذي kHz 22,05مبعدل اعتيان يبلغ  WAVE PCMعلى امللف  مثالوفيما يلي 
RIFF(‘WAVE’ fmt(1, 2, 22050, 44100, 2, 8) 
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  data(<wave-data>) )  

 WAVEتخزين البيانات من فئة   4.2
 على بيانات املوجات ويعرف على النحو التايل:  <wave-data>حيتوي احلقل 

<wave-data> ->  { <data-ck> } 

    <data-ck> -> data( <wave-data> ) 

 Factالمقطع   5.2
 . ويعرف هذا املقطع على النحو التايل:WAVEمعلومات هامة تتعلق مبحتويات امللف    <fact-ck>خيزن مقطع احلقل  

<fact-ck> ->   fact(<dwFileSize:DWORD>) // Number of samples 

 . PCMوال يكون هذا املقطع مطلوباً بالنسبة إىل امللفات من فئة 
  يف املستقبل. وتظهر احلقول املضافة بعد   WAVE" ليشمل أي معلومات أخرى تستلزمها األنساق  factوسيتم متديد املقطع "

 املقطع لتحديد احلقول املوجودة يف الوقت احلاضر.  مقاس . وللتطبيقات أن تستخدم حقل <dwFileSize> احلقل

 المقاطع االختيارية األخرى  6.2
يدخل عليها الحقاً   ديث وأي حت WAVE. وتضم مواصفة النسق WAVEحيدَّد عدد من املقاطع األخرى الستخدامها يف النسق  

 تفاصيل هذه املقاطع. 
يتم اعتبار و حلمل معلومات حمددة.    WAVEأن يدعم املقاطع االختيارية األخرى اليت قد تتضمنها امللفات    WAVEميكن للنسق    -  1المالحظة  

 . هذه املقاطع يف نسق املوجات اإلذاعية مقاطع خاصة وتتجاهلها التطبيقات اليت ال تستطيع تفسريها

 WAVEأنماط أخرى من الملفات  3
من أجل حتديد مجيع بيانات املوجات اليت هلا نسق خيتلف   <fmt-ck>ملمدد واملضاف إىل املقطع  نسق املوجة ا  هيكلستخدم  ي

 . PCMاألنساق  نسق املوجة املمدد العام من أجل كافة األنساق غري  هيكلستخدم ي ، وفيما يلي وصف هلا. و PCMعن النسق 

typedef struct waveformat_extended_tag { 

    WORD  wFormatTag;      // format type 

    WORD  nChannels;    // number of channels (i.e. mono, stereo...) 

    DWORD nSamplesPerSec;  // sample rate 

    DWORD nAvgBytesPerSec; // for buffer estimation 

    WORD  nBlockAlign;     // block size of data 

    WORD  wBitsPerSample;  // number of bits per sample of mono data 

    WORD  cbSize;          // the count in bytes of the extra size 

} WAVEFORMATEX; 

 الوصف  الحقل 
wFormatTag  يعرف منط امللفWAVE. 

nChannels  وقناتان للمجسم.عدد القنوات يف املوجة السمعية، قناة واحدة لغري اجملسم 
nSamplesPerSec   للملف االعتيان  معدل  ويWAVEتردد  إخل.  44100أو    48000الرتدد    هذا  ساوي .   ،

 لتحديد مدة البيانات.  factالعينة يف املقطع  مقاسيستخدم هذا املعدل دخل  كما
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nAvgBytesPerSec   الدارئ باستخدام    مقاسمتوسط معدل البيانات. وميكن لربجميات استعادة التسجيل أن تقدر
 . <nAvgBytesPerSec>القيمة 

nBlockAlign   املقطع يف  للبيانات  )بالبايتات(  الفدرة  استعادة  <data-ck>تراصف  برجميات  وحتتاج   .
ت يف املرة الواحدة، من البيانا  <nBlockAlign>التسجيل إىل معاجلة مضاعفات بايتات  

 قابلة لالستخدام من أجل تراصف الدارئ.  <nBlockAlign>مما جيعل قيمة احلقل 
wBitsPerSample  يف العينة الواحدة ويف القناة الواحدة. ويفرتض أن يكون لكل القنوات نفس    عدد البتات

 ضبطه على الصفر. يتعنياستبانة العينات. وإذا مل يكن هذا احلقل ضرورياً، 
cbSize املعلومات اإلضافية )بالبايتات( يف رأسية النسق    مقاسWAVE    بنية التمديد   مقاسما عدا

WAVEFORMATEX. 
 .<wFormatTag>دد يف احلقل احمل WAVEعلى معلومات حمددة حيتاجها النسق  <cbSize>حتتوي احلقول اليت تأيت بعد احلقل  - مالحظة

 
 

  3لملحق ا

 (معياري)
 

 تعاريف أنماط البيانات االولية

 مبني أيضاً.   Cالوسوم التالية هي وسوم ذرية، وهي وسوم تشري إىل أمناط بيانات أولية. ومنط البيانات املكافئ 

 
 Cالنمط  المعنى الوسم 

<CHAR>  مسة جربية  بتات  8عدد صحيح جربي ذو 

<BYTE>  مسة غري جربية  بتات  8عدد صحيح غري جربي ذو 

<INT>  عدد صحيح جربي  بنسق الرتتيب األقل أمهية بتة  16عدد صحيح جربي ذو 

<WORD>  عدد صحيح غري جربي  بنسق الرتتيب األقل أمهية بتة  16عدد صحيح غري جربي ذو 

<LONG>  عدد صحيح طويل جربي  بنسق الرتتيب األقل أمهية بتة  32عدد صحيح جربي ذو 

<DWORD>  عدد صحيح طويل غري جربي  بنسق الرتتيب األقل أمهية بتة  32عدد صحيح غري جربي ذو 

<FLOAT>  وفقاً للمعيار بتة  32عدد بفاصلة عائمة ذوIEEE عائم 

<DOUBLE>  وفقاً للمعيار بتة  64عدد بفاصلة عائمة ذوIEEE مزدوج 

<STR>  )سلسلة )تسلسل من السمات  

<ZSTR>  بصفر سلسلة تنتهي  

<BSTR> بتات( 8)كلمة   قاسسلسلة ذات سابقة مب  

<WSTR> بتة(  16)كلمة   قاسسلسلة ذات سابقة مب  

<BZSTR> بايت  قاسسلسلة تنتهي بصفر ذات سابقة مب  
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  4لملحق ا

 (إعالمي)
 

 1في الملحق  الواردة مواصفاتللتغييرات 

 ITU-R BS.2088-1التوصية  1
 :1يف امللحق  الواردة لمواصفاتلهلذه التوصية التغيريات التالية  1راجعة املتقدم 

 . 6الفقرة  يف BXMLاملقطع إضافة  -

 .7الفقرة   يف SXMLاملقطع إضافة  -

 .8الفقرة  يف  audioStreamFormatو audioTrackFormat نيإضافة وظيفة جديدة حلذف النسق -
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