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เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจัดทารูปแบบข้อมูลข่าวสารได้ปรับตัวให้เป็นไปตามเทคโนโลยีใหม่ๆ มาก
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ตามหลักวิชาการ จึงกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4 ข้อกาหนดการซ้อนทับของสื่อ
ขึ้น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ จัดทาขึ้นตามความร่วมมือด้านการกาหนดมาตรฐานระหว่างสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กาหนดขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากผู้ทา ผู้ใช้ และเอกสารต่อไปนี้ เป็นแนวทาง
EPUB Media Overlays 3.0.1
กฎเกณฑ์อ้างอิง (Normative References)
[ContentDocs30] EPUB Content Documents 3.0.
[HTML5] HTML5: A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML.
[ISOSchematron] ISO/IEC 19757-3: Rule-based validation — Schematron.
[MediaOverlays30] EPUB Media Overlays 3.0.
[NVDL] ISO/IEC 19757-4: NVDL (Namespace-based Validation Dispatching Language).
[OCF3] Open Container Format 3.0.
[Publications30] EPUB Publications 3.0.
[RFC2119] Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels. (RFC 2119). March 1997.
[RFC3987] Internationalized Resource Identifiers (IRIs) (RFC 3987) . M Duerst, et al. January 2005.
[RelaxNG] ISO/IEC 19757-2: Regular-grammar-based validation — RELAX NG. Second Edition .
2008-12-15.
[SMIL] SMIL Version 3.0. D. Bulterman, et al. 01 December 2008.
[StructureVocab] EPUB 3 Structural Semantics Vocabulary.
[XML] Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition). T. Bray, et al. 26 November 2008.
[XMLNS] Namespaces in XML (Third Edition). T. Bray, D. Hollander, A. Layman, R. Tobin.
W3C. 8 December 2009.
ข้อมูลอ้างอิง (Informative References)
[EPUB3Overview] EPUB 3 Overview. Garth Conboy, et al.
[XPTRSH] XPointer Shorthand Notation.
(3)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เป็นเล่มหนึ่งในอนุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ อ
ใช้ประกอบกันกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นในอนุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์นี้ซึ่งประกอบด้วย
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 1 ข้อกาหนดการจัดทาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
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มอก. XXXX-25YY

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4
ข้อกาหนดการซ้อนทับของสื่อ
1. ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ อธิบายการใช้ภาษาบูรณาการสื่อผสมประสานเวลา (Synchronized Multimedia
Integration Language; SMIL) ตามข้ อ ก าหนดภาษาบู ร ณาการสื่ อ ผสมประสานเวลา รุ่ น 3.0 [SMIL] เอกสาร
แพ็คเกจ สไตล์ชีทของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงการประสานเวลาของ
เสียงกับเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

2. บทนิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ให้เป็นไป มอก. XXXX-25YY เล่ม 1 มอก. XXXX-25YY
เล่ม 2 และ มอก. XXXX-25YY เล่ม 3

3. ข้อกาหนดเอกสารการซ้อนทับของสื่อ
3.1

บทนา
เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อแนะนา
หนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ที่ มีการบรรยายเสี ยงประสานเวลาพบได้ในหนั งสื ออิเล็ กทรอนิ กส์ ทั่ ว ไป เครื่องมื อ
ทางการศึกษาและหนั งสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ส าหรับบุคคลที่ มีความพิ การในการเข้าถึงสื่ อสิ่ งพิมพ์ ส าหรับใน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเหล่านี้สร้างขึ้นโดยใช้
เอกสารการซ้อนทับของสื่อเพื่ออธิบายจังหวะเวลาสาหรับการบรรยายเสียงที่บันทึกไว้ก่อนและความเกี่ยวข้อง
กับการกากับของเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบไฟล์ของเอกสารการซ้อนทับของสื่อเป็นเซตย่อย
ภายใต้เอสเอ็มไอแอล (SMIL) ซึ่งเป็นคาแนะนาขององค์การมาตรฐานเวิลด์ ไวด์ เว็บ (W3C) สาหรับการแสดง
ถึงข้อมูลสื่อผสมประสานเวลาในเอ็กซ์เอ็มแอล
คุณลักษณะของเอกสารการซ้อนทับของสื่อออกแบบมาให้ไม่กระทบกับระบบการอ่านสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
ไม่ร องรับ คุณ ลั กษณะนี้ การรวมเอกสารการซ้อนทั บ ของสื่ อไว้ในเรนดิ ชั่นของสิ่ งพิม พ์อิเล็ กทรอนิก ส์ ไม่ มี
ผลกระทบกับความสามารถของระบบการอ่านที่ไม่รองรับการซ้อนทับของสื่อในการประมวลการแสดงผล
เรนดิชั่นนั้น เสมือนกับว่าไม่มีเอกสารการซ้อนทับของสื่ออยู่
แม้ว่าในอนาคตข้อกาหนดการซ้อนทับของสื่ออาจรวมถึงการรองรับสื่อวีดิทัศน์ (เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มี
การประสานเวลาข้อความ/ภาษามือ) แต่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ ฉบับนี้รองรับเพียงการประสาน
เวลาสื่อเสียงเข้ากับเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
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มอก. XXXX-25YY
3.2

การปฏิบัติตามข้อกาหนดสาหรับเนื้อหา
เอกสารการซ้อนทับของสื่อต้องผ่านเกณฑ์ทั้งหมดดังนี้
สมบัติของเอกสาร
-

ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดส าหรั บ เอกสารเอ็ ก ซ์ เอ็ ม แอลตามที่ อ ธิ บ ายในข้ อ ก าหนดเอ็ ก ซ์ เอ็ ม แอล
ใน มอก. XXXX-25YY เล่ม 1 ข้อ 6.4

-

ต้องเป็นไปตามผังเอกสารการซ้อนทับของสื่อที่อธิบายใน ภาคผนวก ก. และปฏิบัติตามข้อบังคับที่ปรากฏ
ในข้อ 3.4 ข้อกาหนดเอกสารการซ้อนทับของสื่อ

-

ต้องเขียนขึ้นโดยสะท้อนถึงโครงสร้างของเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ าวในข้อ 4.2.1
โครงสร้าง

-

ผู้แต่งควรเลี่ยงการใช้สคริปต์เพื่อควบคุมเสียงและวีดิทัศน์ที่ฝังอยู่ในเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็ กทรอนิกส์
ดังกล่าวในข้อ 4.2.3 วีดิทัศน์และเสียงแบบฝัง

-

ควรใช้การกากับความหมายเมื่อเหมาะสม ดังอธิบายในข้อ 4.3 การผันความหมาย

-

ต้องจัดเก็บไว้กับสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังแสดงในข้อ 4.5 การจัดการแพ็คเกจ

สมบัติแฟ้ม
3.3

ชื่อไฟล์ของเอกสารการซ้อนทับของสื่อควรใช้นามสกุล .smil

การปฏิบัติตามข้อกาหนดสาหรับระบบการอ่าน
การรองรับการซ้อนทับของสื่อของระบบการอ่านสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เ ป็นทางเลือกระบบการอ่านที่รองรั บ
การซ้อนทับของสื่อต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้
-

ต้องประมวลผลเอกสารการซ้อนทับของสื่อสอดคล้องกับข้อกาหนดการปฏิบัติของระบบการอ่านทั้งหมด
ที่แสดงในข้อ 3.4 ข้อกาหนดเอกสารการซ้อนทับของสื่อ

-

ต้องสนับสนุนเอกสารเนื้อหาชนิดเอ็กซ์เอชทีเอ็มแอล และอาจสนับสนุนเอกสารเนื้อหาชนิดเอสวีจี

-

ต้องประมวลการแสดงผลอิลิเมนต์การซ้อนทับของสื่อตามอธิบายในข้อ 4.3 การเล่นย้อนกลับพื้นฐาน

-

ต้องอนุ ญาตให้การนาทางผู้ใช้ทางานได้ในขณะที่มีการเล่นการซ้อนทับของสื่อ ดังอธิบายในข้อ 5.3.1
การนาทาง

-

ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับเสียงและวีดิทัศน์ที่ฝังอยู่ในเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็ก ทรอนิกส์
ดังกล่าวในข้อ 5.3.2 วีดิทัศน์และเสียงแบบฝัง

-

ระบบการอ่านที่มีความสามารถแปลงข้อความเป็นเสียงควรเป็นไปตามข้อ 3.2 การปฏิบัติตามข้อกาหนด
สาหรับระบบการอ่านใน มอก. XXXX-25YY เล่ม 1

-

ควรเสนอคุณ ลั ก ษณะความสามารถในการข้ามและความสามารถในการหลี ก ดั งอธิบ ายในข้ อ 5.2
ความสามารถในการข้ามและความสามารถในการหลีก
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ระบบการอ่านที่ไม่สนับสนุนการซ้อนทับของสื่อต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้
3.4

ต้องละเลยทั้งแอตทริบิวส์ media-overlay บนอิลิเมนต์ item ของรายชื่อแฟ้มและอิลิเมนต์ item ของ
รายชื่อแฟ้มที่มีค่าของแอตทริบิวส์ media-type เท่ากับ application/smil+xml

ข้อกาหนดเอกสารการซ้อนทับของสื่อ
อิลิ เมนต์ทั้งหมด [XML] ที่อธิบ ายในเนื้ อหาเอกสารส่ วนนี้อยู่ในเนมสเปซ http://www.w3.org/ns/SMIL
[XMLNS] นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

3.4.1

อิลิเมนต์ smil
อิลิเมนต์ smil ต้องเป็นอิลิเมนต์รากของเอกสารการซ้อนทับของสื่อทั้งหมด
ชื่ออิลิเมนต์
smil
การใช้
อิลิเมนต์ smil เป็นอิลิเมนต์รากของเอกสารการซ้อนทับของสื่อ
แอตทริบิวส์
version [ต้องมี]
ระบุเลขรุ่นของข้อกาหนด [SMIL] ซึ่งการซ้อนทับของสื่อปฏิบัติตาม
แอตทริบิวส์นี้ต้องมีค่า “3.0” เพื่อแสดงความสอดคล้องกับรุ่นของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
id [ทางเลือก]
หมายเลขประจาตัว [XML] ของอิลิ เมนต์นี้จะต้องมีค่าไม่ซ้ากันภายในขอบเขต
เอกสารเดียวกัน
epub:prefix [ทางเลือก]
ประกาศคาน าหน้าคาศัพท์เมตาดาตาเพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ข้อ 4.3 การผัน
ความหมาย
รูปแบบเนื้อหา
เรียงลาดับดังนี้ head [ทางเลือก], body [ต้องมี]
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3.4.2

อิลิเมนต์ head
อิลิเมนต์ head เป็นคอนเทนเนอร์สาหรับเมทาดาตาในเอกสารการซ้อนทับของสื่อ และประกอบด้วย
อิลิเมนต์ลูก metadata จานวนศูนย์หรือหนึ่งอิลิเมนต์
ชื่ออิลิเมนต์
head
การใช้
อิลิเมนต์ head เป็นอิลิเมนต์ลูกลาดับแรกซึ่งเป็นทางเลือกของอิลิเมนต์ smil
แอตทริบิวส์
ไม่มี
รูปแบบเนื้อหา
อิลิเมนต์ metadata [0 หรือ 1]
เนื่องจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ได้กาหนดสมบัติเมทาดาตาที่ต้องปรากฏในเอกสารการ
ซ้อนทับของสื่อดังนั้นจึงไม่บังคับให้มีอิลิเมนต์ head

3.4.3

อิลิเมนต์ metadata
อิลิเมนต์ metadata แสดงเมทาดาตาสาหรับเอกสารการซ้อนทับของสื่อ อิลิเมนต์ metadata เป็นจุด
ขยายซึ่งอนุญาตการรวมเมทาดาตาจากภาษาเชิงโครงสร้างของข้อมูลขนาดใหญ่ใดก็ได้
ชื่ออิลิเมนต์
metadata
การใช้
เป็นอิลิเมนต์ลูกของอิลิเมนต์ head
แอตทริบิวส์
ไม่มี
รูปแบบเนื้อหา
[0 หรือ มากกว่า] อิลิเมนต์จากเนมสเปซใดๆ
เนื่องจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ได้กาหนดสมบัติเมทาดาตาที่ต้องปรากฏในเอกสารการ
ซ้อนทับของสื่อดังนั้นอิลิเมนต์ metadata จึงจะมีให้สาหรับความต้องการเมทาดาตาแบบกาหนดเอง
เท่านั้น

-4-

มอก. XXXX-25YY
3.4.4

อิลิเมนต์ body
อิลิเมนต์ body เป็นจุดเริ่มต้นสาหรับการนาเสนอซึ่งบรรจุอยู่ในเอกสารการซ้อนทับของสื่อ
โดยบรรจุลาดับหลักของอิลิเมนต์ par และ seq
ชื่ออิลิเมนต์
body
การใช้
อิลิเมนต์ body เป็นอิลิเมนต์ลูกลาดับที่สองของ smil
แอตทริบิวส์
epub:type [ทางเลือก]
นิพ จน์ ของความหมายเชิงโครงสร้างของอิลิ เมนต์ ที่เกี่ยวข้องในเอกสารเนื้อหา
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
ค่าของแอตทริบิ ว ส์ คือรายการที่ คั่น ด้ว ยช่อ งว่างของชนิ ดสมบั ติ ตามข้อ 5.2.5
ชนิดข้อมูลสมบัติใน มอก. XXXX-25YY เล่ม 1 ดูข้อมูลเพิ่มเติมในข้อ 4.3 การผัน
ความหมาย
id [ทางเลือก]
หมายเลขประจาตัว [XML] ของอิลิเมนต์นี้จะต้องมีค่าไม่ซ้ากันภายในขอบเขต
เอกสารเดียวกัน1
epub:textref [ทางเลือก]
การอ้ า งอิ ง ไออาร์ ไ อสั ม พั ท ธ์ ต ามข้ อ ก าหนดตั ว ระบุ ท รั พ ยากรที่ เป็ น สากล
[RFC3987] ของเอกสารเนื้ อ หาสิ่ งพิ ม พ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งรวมถึ งตั ว
ระบุแฟรกเมนต์ที่อ้างอิงถึงอิลิเมนต์ เฉพาะ ดังระบุในข้อกาหนดกรอบการทางาน
เอ็กซ์พ้อยเตอร์ [XPTRSH]
รูปแบบเนื้อหา
อิลิเมนต์ seq [0 หรือ มากกว่า] หรือ par [0 หรือ มากกว่า] เรียงลาดับใดก็ได้ต้องมีอิลิเมนต์
par หรือ seq อย่างน้อยหนึ่งตัว

3.4.5

อิลิเมนต์ seq
อิลิเมนต์ seq บรรจุอ็อบเจ็กต์สื่อซึ่งต้องถูกประมวลการแสดงผลเรียงตามลาดับ
ชื่ออิลิเมนต์
Seq
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การใช้
อิลิเมนต์ seq จานวนหนึ่งหรือมากกว่าอาจปรากฏเป็นอิลิเมนต์ลูกของอิลิเมนต์ body และ
ของอิลิเมนต์ seq
แอตทริบิวส์
epub:type [ทางเลือก]
นิพ จน์ ของความหมายเชิงโครงสร้างของอิลิ เมนต์ ที่เกี่ยวข้องในเอกสารเนื้อหา
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
ค่าของแอตทริบิ ว ส์ คือรายการที่ คั่น ด้ว ยช่อ งว่างของชนิ ดสมบั ติ ตามข้อ 5.2.5
ชนิดข้อมูลสมบัติใน มอก. XXXX-25YY เล่ม 1 ดูข้อมูลเพิ่มเติมในข้อ 4.3 การผัน
ความหมาย
id [ทางเลือก]
หมายเลขประจาตัว [XML] ของอิลิเมนต์นี้จะต้องมีค่าไม่ซ้ากันภายในขอบเขต
เอกสารเดียวกัน
epub:textref [ต้องมี]
การอ้างอิงไออาร์ไอสัมพัทธ์ [RFC3987] ของเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ งตั ว ระบุ แ ฟรกเมนต์ ที่ อ้ างอิ งถึ งอิ ลิ เมนต์ เฉพาะ ดั งระบุ ใน
[XPTRSH]
รูปแบบเนื้อหา
อิ ลิ เมนต์ seq [0 หรื อ มากกว่า ] หรื อ par [0 หรื อ มากกว่ า] เรีย งล าดั บ ใดก็ ได้ ต้ อ งมี
อิลิเมนต์ par หรือ seq อย่างน้อยหนึ่งตัว
3.4.6

อิลิเมนต์ par
อิลิเมนต์ par บรรจุอ็อบเจ็กต์สื่อซึ่งต้องถูกประมวลการแสดงผลแบบคู่ขนาน
ชื่ออิลิเมนต์
par
การใช้
อิ ลิ เมนต์ par จ านวนหนึ่ ง หรื อ มากกว่ า อาจปรากฏเป็ น ลู ก ของอิ ลิ เมนต์ body และ
อิลิเมนต์ seq
แอตทริบิวส์
epub: type [ทางเลือก]
นิพ จน์ ของความหมายเชิงโครงสร้างของอิลิ เมนต์ที่เกี่ยวข้องในเอกสารเนื้อหา
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
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ค่าของแอตทริบิวส์ คือรายการที่ คั่นด้วยช่องว่างของชนิดสมบัติ ตามข้อ 5.2.5
ชนิดข้อมูลสมบัติใน มอก. XXXX-25YY เล่ม 1 ดูข้อมูลเพิ่มเติมในข้อ 4.3 การผัน
ความหมาย
id [ทางเลือก]
หมายเลขประจาตัว [XML] ของอิลิเมนต์นี้จะต้องมีค่าไม่ซ้ากันภายในขอบเขต
เอกสารเดียวกัน
รูปแบบเนื้อหา
อิลิเมนต์ text [ต้องมี] และอิลิเมนต์ audio [ทางเลือก] เรียงลาดับใดก็ได้
อิลิเมนต์ audio จะเป็นทางเลือก เพียงเมื่ออิลิเมนต์ text อ้างถึงสื่อเสียงหรือวีดิทัศน์ (ดูข้อ
วีดิทัศน์และเสียงแบบฝัง) หรือเนื้อหาข้อความที่เจตนาเพื่อประมวลการแสดงผลผ่านการ
แปลงข้อความเป็นเสียง
3.4.7

อิลิเมนต์ text
อิลิเมนต์ text อ้างถึงอิลิเมนต์เอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ปกติอิลิเมนต์ text อ้างถึงอิลิเมนต์ที่
เป็นข้อความ แต่สามารถอ้างถึงอิลิเมนต์สื่ออื่นในเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ดูข้อวีดิทัศน์และ
เสียงแบบฝัง)
ชื่ออิลิเมนต์
text
การใช้
เป็นอิลิเมนต์ลูกที่ต้องมีของอิลิเมนต์ par
แอตทริบิวส์
src [ต้องมี]
การอ้างอิงไออาร์ไอสัมพัทธ์ [RFC3987] ของเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ งตั ว ระบุ แ ฟรกเมนต์ ที่ อ้ างอิ งถึ งอิ ลิ เมนต์ เฉพาะ ดั งระบุ ใน
[XPTRSH]
id [ทางเลือก]
หมายเลขประจาตัว [XML] ของอิลิเมนต์นี้จะต้องมีค่าไม่ซ้ากันภายในขอบเขต
เอกสารเดียวกัน
รูปแบบเนื้อหา
ว่าง
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3.4.8

อิลิเมนต์ audio
อิลิเมนต์ audio เป็นคลิปของสื่อเสียง
ชื่ออิลิเมนต์
audio
การใช้
เป็นอิลิเมนต์ลูกที่ต้องมีของอิลิเมนต์ par นอกเสียจากอิลิเมนต์ text อ้างไปยังสื่อวีดิทัศน์
หรือเสียงซึ่งเป็นทางเลือกไม่ว่ากรณีใดก็ตาม (ดูข้อ 5.3.2 วีดิทัศน์และเสียงแบบฝัง)
แอตทริบิวส์
id [ทางเลือก]
หมายเลขประจาตัว [XML] ของอิลิเมนต์นี้จะต้องมีค่าไม่ซ้ากันภายในขอบเขต
เอกสารเดียวกัน
src [ต้องมี]
การอ้างอิงไออาร์ไอสัมพัทธ์หรือสัมบูรณ์ [RFC3987] ของไฟล์เสียง ไฟล์เสียงต้อง
เป็นรูปแบบเสียงรูปแบบหนึ่งที่อยู่ในบัญชี รายการในตารางที่ 6 ชนิดสื่อหลัก ใน
มอก. XXXX-25YY เล่ม 1
clipBegin [ทางเลือก]
ค่านาฬิกาที่ระบุตาแหน่งในสื่อทางกายภาพที่สอดคล้องกับจุดเริ่มต้นของคลิ ป
เสียง
ค่านาฬิกาเป็นเซตย่อยภายใต้ค่านาฬิกาเอสเอ็มไอแอล ตามอธิบายใน [SMIL] ดู
ภาคผนวก ข. ตัวอย่างค่านาฬิกา
clipEnd [ทางเลือก]
ค่านาฬิกาที่ระบุตาแหน่งในสื่อทางกายภาพที่สอดคล้องกับจุดสิ้นสุดของคลิปเสียง
ค่านาฬิกาเป็นเซตย่อยภายใต้ค่านาฬิกาเอสเอ็มไอแอล ดังอธิบายใน [SMIL] ดู
ภาคผนวก ข. ตัวอย่างค่านาฬิกา
ตาแหน่งตามลาดับเวลาของจุดสิ้นสุดต้องอยู่หลังจากตาแหน่งเริ่มต้นที่ระบุไว้ใน
แอตทริบิวส์ clipBegin
รูปแบบเนื้อหา
ว่าง
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4.
4.1

การสร้างการซ้อนทับของสื่อ

ภาพรวม
เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อแนะนา
คาบรรยายที่บันทึกไว้ล่วงหน้าของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถถูกแสดงเป็นชุดของคลิปเสียง โดยแต่ละคลิป
สอดคล้องกับส่วนของเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังตัวอย่างคลิปเสียงเดี่ยวโดยปกติแสดงถึงวลีหรือ
ย่อหน้าเดียว แต่ไม่อนุมานลาดับขั้นตอนที่สัมพันธ์กั บคลิปหรือข้อความของเอกสารอื่น การซ้อนทับของสื่อ
แก้ปัญหาการประสานเวลาโดยการผูกเสียงบรรยายที่มีโครงสร้างเข้ากับข้อความที่สอดคล้องกัน (หรือสื่ออื่น)
ในเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิ กส์โดยใช้การกากับเอสเอ็มไอแอลที่จริงแล้วการซ้อนทับของสื่อคือเซต
ย่อยอย่างง่ายภายใต้ข้อกาหนดเอสเอ็มไอแอล รุ่น 3.0 ที่อนุญาตให้กาหนดลาดับการเล่นย้อนกลับของคลิป
เหล่านี้ได้
อิลิเมนต์เอสเอ็มไอแอลส่วนใหญ่ที่ใช้สาหรับจัดโครงสร้างการซ้อนทับของสื่อคือ body (ใช้สาหรับลาดับหลัก),
seq (เรียงลาดับ) และ par (คู่ขนาน) (ดูข้อมูลเพิ่มในข้อ 3. ข้อกาหนดเอกสารการซ้อนทับของสื่อเกี่ยวกับ
อิลิเมนต์เหล่านี้และอิลิเมนต์เอสเอ็มไอแอลอื่น ๆ)
อิลิเมนต์ par เป็นองค์ประกอบหลักพื้นฐานของการซ้อนทับและเหมือนกับเป็นวลีในเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์
อิเล็ กทรอนิ กส์ อิลิ เมนต์นี้ ให้ ข้อมูล ส าคัญ สองชิ้น ส าหรับ การประสานเวลาเนื้ อหา นั่น คือคลิ ป เสี ยงที่ มีค า
บรรยายวลีและตัวชี้ไปยังแฟรกเมนต์ของเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่เกี่ยวข้อง อิลิเมนต์ par ใช้
อิลิเมนต์ลูกที่เป็นสื่อสองตัวเพื่อนาเสนอข้อมูลนี้ ได้แก่ อิลิเมนต์ audio และอิลิเมนต์ text เนื่องจากอิลิเมนต์
par ประมวลการแสดงผลอิลิ เมนต์ลู กแบบคู่ขนาน คลิ ปเสียงและแฟรกเมนต์ของเอกสารเนื้ อหาสิ่งพิ มพ์
อิเล็กทรอนิกส์จะเล่นพร้อมกันส่งผลให้ได้การนาเสนอที่ประสานเวลา
แอตทริบิ วส์ src ของอิลิ เมนต์ text อ้างอิงถึงวลี ป ระโยคหรือส่ วนย่อยอื่น ที่เกี่ยวข้องของเอกสารเนื้ อหา
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการอ้างอิงไออาร์ไอของอิลิเมนต์ แอตทริบิวส์ src ของอิลิเมนต์ audio อ้างอิง
ตาแหน่ งของคลิ ป เสี ย งที่ส อดคล้ องกัน ในลั กษณะเดียวกัน และเพิ่มแอตทริบิ วส์ ทางเลื อก clipBegin และ
clipEnd เพื่อระบุตาแหน่งเฉพาะภายในคลิป
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการกากับการซ้อนทับของสื่อสาหรับวลีหรือประโยคเดี่ยว
<par>
<text src="chapter1.xhtml#sentence1"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3" clipBegin="23s" clipEnd="30s"/>
</par>
อิลิเมนต์ par ถูกวางไว้ด้วยกันเรียงตามลาดับเพื่อให้เกิดเป็นชุดของวลีหรือประโยค ไม่ใช่ทุกอิลิเมนต์ของ
เอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์จะมีอิลิเมนต์ par ที่สอดคล้องในการซ้อนทับของสื่อนอกจากอิลิเมนต์ที่
เกี่ยวข้องกับการบรรยายเสียง
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงเอกสารการซ้อนทับของสื่อพื้นฐานซึ่งบรรจุการเรียงลาดับของวลี อิลิเมนต์ body ทา
หน้าที่เป็นการเรียงลาดับหลักของเอกสารทั้งหมด
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<smil xmlns="http://www.w3.org/ns/SMIL"version="3.0">
<body>
<par id="par1">
<text src="chapter1.xhtml#sentence1"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3" clipBegin="0s"clipEnd= "10s"/>
</par>
<par id="par2">
<text src="chapter1.xhtml#sentence2"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3" clipBegin="10s"clipEnd="20s"/>
</par>
<par id="par3">
<text src="chapter1.xhtml#sentence3"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3" clipBegin="20s"clipEnd="30s"/>
</par>
</body>
</smil>
อิลิเมนต์ par สามารถผนวกเข้ากับอิลิเมนต์ seq เพื่อระบุโครงสร้างที่ซั บซ้อนขึ้น เช่น ส่วนและบท (ดูข้อ
4.2.1 โครงสร้าง)
4.2

ความสัมพันธ์กับเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ

4.2.1

ในเนื้ อ หาส่ ว นนี้ เอกสารเนื้ อ หาสิ่ งพิ ม พ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ยู่ บ นสมมติ ฐ านว่ า ให้ เป็ น เอกสารเนื้ อ หาชนิ ด
เอ็กซ์เอชทีเอ็มแอล ขณะที่การซ้อนทับของสื่อสามารถใช้ได้กับเอกสารชนิดเอสวีจี พฤติกรรมการเล่นย้อนกลับ
อาจจะไม่เป็นไปอย่างสม่าเสมอและดังนั้นจึงไม่รับประกันการทางานร่วมกันได้

โครงสร้าง
การจัดลาดับของอิลิเมนต์การซ้อนทับของสื่อต้องตรงกับลาดับการอ่านโดยปริยายของเอกสารเนื้อหา
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ อิลิเมนต์ par แทนถึงวลี และอิลิเมนต์ seq (เรียงลาดับ) แทนถึงคอนเทนเนอร์
เอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซ้อนกัน เช่น เซคซั่น ส่วนข้าง ส่วนหัว และเชิงอรรถ อิลิเมนต์ลูก
ของอิ ลิ เมนต์ seq ต้ อ งเป็ น อิ ลิ เมนต์ seq หรื อ par อื่ น อิ ลิ เมนต์ seq แต่ ล ะตั ว ต้ อ งมี แ อตทริ บิ ว ส์
epub:textref ที่อ้างอิงถึงอิลิ เมนต์ของเอกสารเนื้อหาสิ่ งพิ มพ์ อิเล็ กทรอนิ กส์ ที่ส อดคล้ องกัน โดยการ
อ้างอิงไออาร์ไอ
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ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงเอกสารการซ้อนทับของสื่อที่มีอิลิเมนต์ seq แบบซ้อน แสดงถึงบทที่มีทั้งส่วนหัวของ
เซคชั่นและแถบด้านข้าง ซึ่งตัวของอิลิเมนต์เองมีลักษณะแบบซ้อน
<smil xmlns="http://www.w3.org/ns/SMIL"
xmlns:epub="http://www.idpf.org/2007/ops" version="3.0">
<body>
<!-- a chapter -->
<seq id="id1" epub:textref="chapter1.xhtml#sectionstart"
epub:type="chapter">
<!-- the section title -->
<par id="id2">
<text src="chapter1.xhtml#section1_title"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3"
clipBegin="0:23:23.84" clipEnd="0:23:34.221"/>
</par>
<!-- some sentences in the chapter -->
<par id="id3">
<text src="chapter1.xhtml#text1"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3"
clipBegin="0:23:34.221" clipEnd="0:23:59.003"/>
</par>
<par id="id4">
<text src="chapter1.xhtml#text2"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3"
clipBegin="0:23:59.003" clipEnd="0:24:15.000"/>
</par>
<!-- an informational sidebar -->
<seq id="id5" epub:textref="chapter1.xhtml#sidebar"
epub:type="sidebar">
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<par id="id6">
<text src="chapter1.xhtml#sidebartitle"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3"
clipBegin="0:24:15.000" clipEnd="0:24:18.123"/>
</par>
<!-- a figure within the sidebar -->
<seq id="id7" epub:textref="chapter1.xhtml#figure">
<par id="id8">
<text src="chapter1.xhtml#photo"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3"
clipBegin="0:24:18.123" clipEnd="0:24:28.764"/>
</par>
<par id="id9">
<text src="chapter1.xhtml#caption"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3"
clipBegin="0:24:28.764" clipEnd="0:24:50.010"/>
</par>
</seq>
<!-- some sentences in the sidebar -->
<par id="id10">
<text src="chapter1.xhtml#sidebartext1"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3"
clipBegin="0:24:50.010" clipEnd="0:25:28.530"/>
</par>
<par id="id11">
<text src="chapter1.xhtml#sidebartext2"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3"
clipBegin="0:25:28.530" clipEnd="0:25:45.515"/>
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</par>
</seq>
<!-- more sentences in the chapter (outside the sidebar) -->
<par id="id12">
<text src="chapter1.xhtml#text3"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3"
clipBegin="0:25:45.515" clipEnd="0:26:30.203"/>
</par>
<par id="id13">
<text src="chapter1.xhtml#text4"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3"
clipBegin="0:26:30.203" clipEnd="0:27:15.000"/>
</par>
</seq>
</body>
</smil>
หมายเหตุ

เหตุผลสาหรับการจัดกลุ่มโครงสร้าง เช่น แถบด้านข้าง ส่วนหัวของเซคซั่ น รูป ตาราง และเชิงอรรถใน
อิลิเมนต์ seq ทาให้สามารถระบุตาแหน่งเริ่มต้นและสิ้ นสุดได้ระหว่างการเล่นย้อนกลับ ระบบการอ่าน
สามารถเสนอทางเลือกการเล่นย้อนกลับตามการจัดหน้าของเรนดิชั่นที่ให้มา เช่น การกระโดดข้ามแถบ
ด้านข้างที่มีขนาดยาวปิดการประมวลการแสดงผลของการประกาศการขึ้นหน้าใหม่ (ดูข้อความสามารถ
ในการข้ามและความสามารถในการหลีก) หรือการกาหนดวิธีการอ่านเองซึ่งเหมาะกับโครงสร้าง เช่น
ตาราง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับตัวอย่างการซ้อนทับของสื่อก่อน
หน้านี้
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:epub="http://www.idpf.org/2007/ops"
xml:lang="en"
lang="en">
<head>
<title>Media Overlays Example of EPUB Content Document</title>
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</head>
<body id="sec1">
<section id="sectionstart" epub:type="chapter">
<h1 id="section1_title">The Section Title</h1>
<p id="text1">The first phrase of the main text body.</p>
<p id="text2">The second phrase of the main text body.</p>
<aside id="sidebar" epub:type="sidebar">
<h2 id="sidebartitle">The Sidebar Title</h2>
<figure id="figure">
<img id="photo"
src="photo.png"
alt="a photograph for which there is a caption" />
<figcaption id="caption">The photo caption</figcaption>
</figure>
<p id="sidebartext1">A phrase in the sidebar.</p>
<p id="sidebartext2">Another phrase in the sidebar</p>
</aside>
<p id="text3">The third phrase of the main text body.</p>
<p id="text4">The fourth phrase of the main text body.</p>
</section>
</body>
</html>

4.2.2

การแตกเป็นส่วนย่อย
เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อแนะนา
แอตทริบิ วส์ src ของอิลิเมนต์ text ของการซ้อนทับของสื่ออ้างถึงอิลิเมนต์ของเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ตามหมายเลขประจาตัว [XML] ดังนั้นระดับการแตกเป็นส่วนย่อยของการซ้อนทับของสื่อ
จึงขึ้นอยู่กับวิธีการกากับเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ หากระดับการกากับที่ละเอียดที่สุดคือระดับ
ย่อหน้า นั่นคือระดับที่ละเอียดที่สุดที่เป็นไปได้ซึ่งสามารถทาการประสานเวลาการซ้อนทับของสื่อได้ ใน
ทานองเดียวกัน หากมีการกากับส่วนย่อยของย่อหน้า เช่น อิลิเมนต์ span [HTML5] ที่แทนถึงวลีหรือ
ประโยค จึงเป็นไปได้ที่จะแตกเป็นส่วนย่อยที่ละเอียดกว่าเดิมในการซ้อนทับของสื่อ การแตกเป็นส่วนย่อย
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ที่ละเอียดกว่าให้ผลลัพธ์การประสานเวลาที่แม่นยากว่าแก่ผู้ใ ช้ เมื่อนาทางด้วยคาหรือวลีและเมื่อค้นหา
ข้อความ แต่จะเพิ่มขนาดไฟล์ของเอกสารการซ้อนทับของสื่อ
4.2.3

วีดิทัศน์และเสียงแบบฝัง
เอกสารเนื้ อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ้อนทับของสื่ ออาจบรรจุสื่อแบบฝัง เช่น
วีดิทัศน์ เสียง และรูปภาพ อิลิเมนต์ text ของการซ้อนทับของสื่ออาจถูกใช้ในลักษณะที่อ้างอิงสื่อแบบฝัง
ตามค่าหมายเลขประจาตัว [XML]
เมื่ออิลิเมนต์ text อ้างอิงถึงสื่อแบบฝังที่บรรจุเสียง ไม่จาเป็นต้องมีอิลิเมนต์ที่ใกล้เคียงกับอิลิเมนต์ audio
ถึงแม้ว่าจะอนุญาตให้มีได้ก็ตาม
ผู้แต่งควรหลีกเลี่ยงการใช้สคริปต์เพื่อควบคุมการเล่นย้อนกลับของสื่อเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
แบบฝังที่ถูกอ้างอิง เนื่องจากอาจขัดแย้งกับพฤติกรรมการเล่นย้อนกลับของการซ้อนทับของสื่อ

4.2.4

การแปลงข้อความเป็นเสียง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้อนุญาตให้ใช้การแปลงข้อความเป็นเสียงเพิ่มเติมจากคลิปเสียงที่บันทึก
ล่ว งหน้ า เมื่ออิลิ เมนต์ text ของการซ้อนทั บของสื่ อที่ไม่ มีอิลิเมนต์ audio อ้างอิงถึงอิลิ เมนต์ภ ายใน
เอกสารเนื้ อหาสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิ กส์ เป้าหมายเนื้อหาของอิลิ เมนต์ที่ อ้างอิงต้องเหมาะสมสาหรับการ
ประมวลการแสดงผลด้วยการแปลงข้อความเป็นเสียง ตัวอย่างเช่น อาจเป็นอิลิเมนต์ของเอกสารเนื้อหา
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์แบบข้อความหรือบรรจุฟอลแบ็คที่เป็นข้อความ

4.3

การผันความหมาย
แอตทริ บิ ว ส์ epub:type ใน มอก. XXXX-25YY เล่ ม 2 อาจน าไปแนบเข้ า กั บ อิ ลิ เมนต์ par, seq และ
body ของการซ้อนทับของสื่อเพื่อที่จะแสดงการผันความหมาย
ค่ า ส าหรั บ แอตทริ บิ ว ส์ epub:type ของการซ้ อ นทั บ ของสื่ อ จะต้ อ งตรงกั น ทุ ก ประการกั บ แอตทริ บิ ว ส์
epub:type ในเอกสารเนื้ อ หาสิ่ ง พิ ม พ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ดู ร ายละเอี ย ดในข้ อ 3.1.3 การผั น ความหมา ย
เอ็กซ์เอชทีเอ็มแอลใน มอก. XXXX-25YY เล่ม 2
แอตทริบิวส์ epub:type อานวยความสะดวกให้พฤติกรรมของระบบการอ่านเหมาะกับชนิดความหมายที่
ระบุไว้ ตัวอย่างพฤติกรรมเหล่านี้ได้แก่ ความสามารถในการข้ามและความสามารถในการหลีก และวิธีการอ่าน
ตาราง
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการกากับความหมายสาหรับการซ้อนทับของสื่อที่มีแถบข้าง
<smil xmlns="http://www.w3.org/ns/SMIL"
xmls:epub="http://=www.idpf.org/2007/ops"
version="3.0">
<body>
<seq id="id1" epub:textref="chapter1.xhtml#sidebar" epub:type="sidebar">
<par id="id2">
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<text src="chapter1.xhtml#sidebartitle"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3"
clipBegin="0:24:15.000" clipEnd="0:24:18.123"/>
</par>
<par id="id3">
<text src="chapter1.xhtml#sidebartext1"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3"
clipBegin="0:24:18.123" clipEnd="0:24:38.530"/>
</par>
<par id="id4">
<text src="chapter1.xhtml#sidebartext2"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3"
clipBegin="0:24:38.530" clipEnd="0:25:00.515"/>
</par>
</seq>
</body>
</smil>
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมนี้ รั บ กลไกการเชื่ อ มโยงค าศั พ ท์ ต ามอธิ บ ายในข้ อ 3.1.3.1(1.3)
การเชื่อมโยงของคาศัพท์ใน มอก. XXXX-25YY เล่ม 2 โดยไม่มีการดัดแปลงคาศัพท์จากคาศัพท์โดยปริยายใน
มอก. XXXX-25YY เล่ม 2 ต้องถูกใช้โดยไม่ต้องมีคานาหน้าในเอกสารการซ้อนทับของสื่อ
4.4

การเชื่อมโยงข้อมูลรูปแบบ
ข้อมูลการประมวลการแสดงผลเป็นภาพสาหรับอิลิเมนต์ ของเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เล่นอยู่ใน
ปัจจุบันอาจแสดงในสไตล์ชีทของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้คลาส (class) ที่ผู้แต่งกาหนดชื่อของคลาสที่ผู้
แต่งกาหนดเหล่านี้ควรประกาศไว้ในเมทาดาตาของเอกสารแพ็คเกจ โดยใช้สมบัติเมทาดาตา active-class
และ playback-active-class จากนั้นระบบการอ่านจะสามารถค้นพบชื่อของคลาสได้
ตัวอย่างนี้สาธิตวิธีการที่ผู้แต่งอาจเชื่อมโยงข้อมูลรูปแบบกับเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เล่นอยู่ใน
ปัจจุบัน
หมายเหตุ

ถึงแม้ว่าตัวอย่างนี้ใช้ชื่อคลาส -epub-media-overlay-active และ -epub-media-overlay-playing
แต่สามารถใช้ชื่อคลาสใดก็ได้ ชื่อคลาสที่เลือกอาจใช้ควบคู่กับสมบัติซีเอสเอสใดก็ได้ที่รองรับ
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ชื่อคลาสซีเอสเอสที่ผู้แต่งกาหนดถูกประกาศโดยใช้สมบัติเมทาดาตา active-class และ playback-activeclass ในเอกสารแพ็คเกจ:
<meta property="media:active-class">-epub-media-overlay-active</meta>
<meta property="media:playback-active-class">-epub-media-overlay-playing</meta>
สไตล์ชีทของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์บรรจุชื่อคลาสที่ผู้แต่งกาหนด:
/* emphasize the active element */
.-epub-media-overlay-active {
background-color: yellow;
color: black !important;
}
/* fade out the inactive text */
html.-epub-media-overlay-playing * {
color: gray;
}
ข้อความที่ตัดทอนมาของเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง:
<html>
...
<span id="txt1">This is the first phrase.</span>
<span id="txt2">This is the second phrase.</span>
<span id="txt3">This is the third phrase.</span>
...
</html>
ในตัวอย่างนี้ ระบบการอ่านจะปรับใช้คลาส -epub-media-overlay-active ที่ผู้แต่งกาหนดกับแต่ละอิลิ
เมนต์ข้อความในเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อทางานในระหว่างการเล่นในทางกลับกัน ชื่อคลาสจะ
ถูกลบเมื่ออิลิเมนต์ไม่ทางานอีกต่อไป ผู้ใช้จะเห็นอิลิเมนต์ของเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่
มีพื้นหลังเป็นสีเหลืองในระหว่างการเล่นอิลิเมนต์นั้น
ระบบการอ่ านปรั บ ใช้ ค ลาส -epub-media-overlay-playing ที่ ผู้ แ ต่ งก าหนดกั บ อิ ลิ เมนต์ เอกสารของ
เอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อการเล่นย้อนกลับของการซ้อนทับของสื่อเริ่มต้นขึ้น ชื่อคลาสจะถูก
ลบออกเมื่อการเล่นย้อนกลับหยุดลงในกรณีของเอกสารเนื้อหาชนิดเอ็กซ์เอชทีเอ็มแอล ชื่อคลาสจะปรับใช้กับ
อิลิเมนต์ html ในกรณีของเอกสารเนื้อหาชนิดเอสวีจี ชื่อคลาสจะปรับใช้กับอิลิเมนต์ svg ผู้ใช้จะเห็นอิลิเมนต์
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ข้อความที่ไม่ทางานทั้งหมดเปลี่ยนเป็นสีเทาระหว่างการซ้อนทับของสื่อเล่นย้ อนกลับ เมื่อการเล่นย้อนกลับ
หยุดสีของอิลิเมนต์จะกลับเป็นค่าโดยปริยาย
4.5
4.5.1

การจัดแพ็คเกจ
การรวมการซ้อนทับของสื่อ
อิลิเมนต์ item ในรายชื่อแฟ้มใน มอก. XXXX-25YY เล่ม 1 ในเอกสารแพ็คเกจอาจระบุการซ้อนทับของ
สื่อผ่านทางแอตทริบิวส์ media-overlay ตัวการซ้อนทับของสื่อเองเป็นรายการในรายชื่อแฟ้มด้วย และ
ต้องอ้างอิงด้วยหมายเลขประจาตัว [XML]
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการรวมการซ้อนทับของสื่อในรายชื่อแฟ้มของเอกสารแพ็คเกจ
<manifest>
<item id="ch1"
href="chapter1.xhtml"
media-type="application/xhtml+xml"
media-overlay="ch1_audio"/>
<item id="ch1_audio"
href="chapter1_audio.smil"
media-type="application/smil+xml"/>
</manifest>
บัญชีรายการในรายชื่อแฟ้มซึ่งอ้างถึงการซ้อนทับของสื่อต้องมีชนิดสื่อ application/smil+xml ดังที่
ระบุในข้อ 6.1 ชนิดสื่อหลักใน มอก. XXXX-25YY เล่ม 1
แอตทริบิวส์ media-overlay ต้องแนบกับอิลิเมนต์ item ของรายชื่อแฟ้มที่อ้างอิงเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
ไฟล์การซ้อนทับของสื่อหนึ่งไฟล์อาจอ้างอิงถึงเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าหนึ่งรายการ
แต่เอกสารเนื้อหาเอกสารสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หนึ่งรายการต้องไม่ถูกอ้างอิงโดยไฟล์การซ้อนทับของสื่อ
มากกว่าหนึ่งไฟล์
อิลิเมนต์ item ของรายชื่อแฟ้มของเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละรายการไม่จาเป็นต้องมีการ
ซ้อนทับของสื่อเกี่ยวข้องด้วยหากเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกอ้างอิงทั้งหมดหรือบางส่วนโดย
การซ้อนทับของสื่อ อิลิเมนต์ item ของรายชื่อแฟ้มของเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นต้องระบุ
การอ้างอิงนี้ผ่านทางแอตทริบิวส์ media-overlay ด้วย
การซ้อนทับ ของสื่อเป็น การเพิ่มความสามารถแบบเข้ากันได้กับรุ่นที่สู งกว่า (forwards-compatible):
ระบบการอ่านในรุ่น 2.0 อาจไม่สนใจแอตทริบิวส์ media-overlay และประมวลผลเอกสารไปตามปกติ
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4.5.2

คาศัพท์เมตาดาตาของการซ้อนทับของสื่อ
ตารางต่อไปนี้กาหนดชุดของสมบัติสาหรับใช้ในเมทาดาตาของเอกสารแพ็คเกจและเป็นคาศัพท์สาหรับใช้
อ้างอิง
ไออาร์ไอฐานสาหรับการอ้างอิงคาศัพท์นี้คือ http://www.idpf.org/epub/vocab/overlays/#
หมายเหตุ

คานาหน้าสื่อถูกสงวนไว้โดย มอก. XXXX-25YY เล่ม 1 สาหรับการรวมสมบัติเหล่านี้ไว้ในเมทาดาตาของ
แพ็คเกจ

ตารางที่ 1 ชุดของสมบัติสาหรับใช้ในเมทาดาตาของเอกสารแพ็คเกจและเป็นคาศัพท์สาหรับอ้างอิง
(ข้อ 4.5.2)
active-class
คาอธิบาย

ชื่อคลาสซีเอสเอสที่ผู้แต่งกาหนดเพื่อปรับใช้กับอิลิเมนต์ของเอกสารเนื้อหา
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่กาลังเล่นในปัจจุบัน

ค่าที่อนุญาต

xsd:string

จานวน (cardinality)

0 หรือ 1

ตัวอย่าง

<meta property="media:active-class">-epub-media-overlayactive</meta>

duration
คาอธิบาย

ระยะเวลาของการนาเสนอทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนของการซ้อนทับของสื่อ
ระยะเวลาที่ระบุเฉพาะจะนับรวมคลิปเสียงที่มีอยู่ ณ เวลาที่แต่ง ดังนั้นจึงไม่
รวมการส่งกระแสข้อมูลสด (live streaming) จากทรัพยากรภายนอกและ
การสังเคราะห์เสียง

ค่าที่อนุญาต

ค่านาฬิกา
ค่านาฬิกาเป็นเซตย่อยภายใต้ค่านาฬิกาเอสเอ็มไอแอลที่กาหนดใน [SMIL]
ดู ภาคผนวก ข. ตัวอย่างค่านาฬิกา
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ตารางที่ 2 ชุดของสมบัติสาหรับใช้ในเมทาดาตาของเอกสารแพ็คเกจและเป็นคาศัพท์สาหรับอ้างอิง
(ต่อ)
(ข้อ 4.5.2)
duration
จานวน

จานวน 1 เท่านั้น สาหรับเรนดิชั่นที่กาหนด และสาหรับการซ้อนทับของสื่อ
แต่ละรายการ

ตัวอย่าง

<meta property="media:duration">1:36:20</meta>

narrator
คาอธิบาย

ชื่อของผู้บรรยาย

ค่าที่อนุญาต

xsd:string

จานวน

0 หรือมากกว่า

ตัวอย่าง

<meta property="media:narrator">Joe Speaker</meta>

playback-active-class
คาอธิบาย

ชื่อคลาสซีเอสเอสที่ผู้แต่งกาหนดเพื่อปรับใช้กับอิลิเมนต์เอกสารของเอกสาร
เนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อการเล่นย้อนกลับทางาน

ค่าที่อนุญาต

xsd:string

จานวน

0 หรือ 1

ตัวอย่าง

<meta property="media:playback-active-class">-epub-mediaoverlay-playing</meta>

เอกสารแพ็คเกจต้องรวมระยะเวลาของการซ้อนทับของสื่อแต่ละรายการและของเรนดิชั่นทั้งหมด เอกสาร
แพ็คเกจอาจรวมข้อมูล narrator ด้วยโดยเฉพาะเมื่ อการซ้อนทับของสื่อแต่ละรายการมีผู้บรรยายของ
ตัวเองหรือระบุผู้บรรยายหนึ่งรายการสาหรับเรนดิชั่นทั้งหมด เอกสารแพ็คเกจอาจรวมชื่อคลาสซีเอสเอสที่
ผู้แต่งกาหนดด้ว ยเพื่ อน าไปปรับ ใช้กับอิลิ เมนต์ของเอกสารเนื้อหาสิ่งพิ มพ์อิเล็ กทรอนิกส์ ที่กาลั งเล่ นใน
ปัจจุบัน
เมื่ออิลิเมนต์ meta ระบุเจาะจงกับเอกสารการซ้อนทับของสื่อรายการเดียวแอตทริบิวส์ refines จะถูก
ใช้เพื่ออ้างอิงว่าเป็นรายการเอกสารสื่อใด อิลิเมนต์ meta ที่ไม่มีแอตทริบิวส์ refines จะถือว่าเกี่ยวข้อง
กับเรนดิชั่นทั้งหมด สมบัติ active-class และ playback-active-class ต้องไม่ใช้ร่วมกับ แอตทริบิวส์
refines เนื่องจากถือว่านามาปรับใช้กับเรนดิชั่นทั้งหมดเสมอ
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ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงเอกสารแพ็คเกจกับเมทาดาตาเกี่ยวกับการซ้อนทับของสื่อ
<package>
<metadata>
…
<meta property="media:duration"refines="#ch1_audio">0:32:29</meta>
<meta property="media:duration" refines="#ch2_audio">0:34:02</meta>
<meta property="media:duration" refines="#ch3_audio">0:29:49</meta>
<meta property="media:duration">1:36:20</meta>
<meta property="media:narrator">Joe Speaker</meta>
<meta property="media:active-class">-epub-media-overlay-active</meta>
<meta property="media:playback-active-class">-epub-media-overlay
active</meta>
…
</metadata>
…
</package>
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5.
5.1

พฤติกรรมการเล่นย้อนกลับ

การโหลดข้อมูลการซ้อนทับของสื่อ
เมื่ อระบบการอ่านสิ่ งพิ ม พ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ โหลด (load) เอกสารแพ็ ค เกจระบบต้ อ งอ้ างไปยังแอตทริบิ ว ส์
media-overlay ของเอลิ มนต์ item ในรายชื่อ แฟ้ มเพื่ อที่ จะค้น พบการซ้ อนทับ ของสื่ อ ที่ รองรับ ส าหรับ
เอกสารเนื้อหา สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ การเล่นย้อนกลับต้องเริ่มเล่นที่อิลิ เมนต์การซ้อนทับของสื่อที่สอดคล้อง
กับจุดเริ่มต้นของเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการสังเกตว่าจุดเริ่มต้นของเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์อาจสอดคล้องกับอิลิเมนต์ที่จุดเริ่มต้นหรือ ที่กึ่งกลางของการซ้อนทับของสื่อ เมื่อเอกสารการ
ซ้อนทับของสื่อสิ้นสุดการเล่นระบบการอ่านควรโหลดเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ถัดไป (ตามที่ระบุไว้
ในสไปน์ของเอกสารแพ็คเกจ) และโหลดเอกสารการซ้อนทับของสื่อที่สอดคล้องกันด้วยตามที่กาหนดให้มา

5.2
5.2.1

การเล่นย้อนกลับพื้นฐาน
จังหวะเวลาและการประสานเวลา
ระบบการอ่านต้องประมวลการแสดงผลอิลิเมนต์ลูกของอิลิเมนต์ body เรียงตามลาดับลูกของอิลิเมนต์
seq ต้องประมวลการแสดงผลเรียงตามลาดับ และสิ้นสุดการเล่นย้อนกลับเมื่อ อิลิเมนต์ลูกตัวสุดท้ายเล่น
เสร็จ ลูกของอิลิเมนต์ par ต้องประมวลการแสดงผลแบบคู่ขนาน (โดยแต่ละอิลิเมนต์เริ่มพร้อมกัน) และ
สิ้นสุดการเล่นย้อนกลับเมื่ ออิลิเมนต์ลูกทั้งหมดเล่นเสร็จ เมื่ออิลิเมนต์ลูกตัวสุดท้ายของอิลิเมนต์ body
เล่นจบ การเล่นย้อนกลับของเอกสารการซ้อนทับของสื่อเป็นการสิ้นสุด

5.2.2

การประมวลการแสดงผลเสียง (rendering audio)
เมื่อพบกับอิลิเมนต์ audio ของการซ้อนทับของสื่อระบบการอ่านต้องเล่นทรัพยากรเสียงที่อ้างอิงโดย
แอตทริบิวส์ src โดยเริ่มที่ตาแหน่งเวลาของคลิปที่แอตทริบิวส์ clipBegin กาหนดและสิ้นสุดที่ตาแหน่ง
เวลาของคลิปที่แอตทริบิวส์ clipEnd กาหนด ทั้งนี้ต้องสังเกตกฎต่อไปนี้
-

หากไม่ได้ระบุ clipBegin จะอนุมานค่าเป็น "0"

-

หากไม่ได้ระบุ clipEnd จะอนุมานค่าเป็นระยะเวลาเต็มของสื่อทางกายภาพ

-

หาก clipEnd เกินระยะเวลาเต็มของสื่อทางกายภาพจะอนุมานค่าเป็นระยะเวลาเต็มของสื่อทาง
กายภาพ

ตัวเลือกการเล่นย้อนกลับเสียงที่ผู้ใช้ควบคุมได้ควรรวมการแก้ไขหน่วยวัดเวลา ซึ่งอัตราการเล่นย้อนกลับ
จะถูกปรับเปลี่ยนโดยไม่ทาให้ระดับเสียงผิดเพี้ยน ช่วงที่แนะนาคือความเร็วครึ่งหนึ่งหรือความเร็วสองเท่า
5.2.3

การประมวลการแสดงผลอิลิเมนต์ของเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
เมื่อพบกับอิลิ เมนต์ text ของการซ้อนทับของสื่อ ระบบการอ่านควรทาให้ แน่ใจว่าอิลิเมนต์ของเอกสาร
เนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อ้างอิงโดยแอตทริบิวส์ src มองเห็นได้ในวิวพอร์ต ระหว่างการเล่นย้อนกลับ
การซ้อนทับของสื่อ ระบบการอ่านที่มีวิวพอร์ตซีเอสเอสควรเพิ่มชื่อคลาสที่กาหนดโดยคุณสมบัติเมทาดาตา
active-class และ playback-active-class ให้ กั บ อิ ลิ เมนต์ ที่ เหมาะสมในเอกสารเนื้ อ หาสิ่ ง พิ มพ์
อิเล็กทรอนิกส์ ในทางกลับกันควรลบชื่อคลาสออกเมื่อสถานะการเล่นย้อนกลับเปลี่ยนตามที่อธิบายไว้ในข้อ
4.4 การเชื่อมโยงข้อมูลรูปแบบ
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คุ ณ สมบั ติ เมทาดาตา active-class และ playback-active-class เป็ น ทางเลื อ กและหากเว้ น ไว้
พฤติกรรมของระบบการอ่านจะขึ้นอยู่กับการทางานของระบบนั้นๆ (implementation-specific)
5.3

การปฏิสัมพันธ์กับเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

5.3.1

การนาทาง
เนื่องจากการซ้อนทับของสื่อเชื่อมโยงกับเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างใกล้ชิด ระบบการอ่าน
จะค้นหาตาแหน่งในเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายมากโดยอิงจากตาแหน่งปัจจุบันในการเล่น
ย้อนกลับของการซ้อนทับของสื่อ หากผู้ใช้หยุดการเล่นย้อนกลับแบบประสานเวลาชั่วคราวและนาทางไป
ยั ง ส่ ว นอื่ น ของสิ่ ง พิ ม พ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การเล่ น ย้ อ นกลั บ แบบประสานเวลาต้ อ งไปเล่ น ต่ อ ที่ จุ ด นั้ น
ตัวอย่างเช่น หากหมายเลขหน้าเฉพาะในเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเ ล็กทรอนิกส์คือตาแหน่งที่ต้องการจุด
เดียวกันนี้จะอยู่ในการซ้อนทับของสื่อและการเล่นย้อนกลับจะเริ่มที่นี่
วิธีการเดียวกันนี้อนุญาตสาหรับการประสานเวลาการเล่นย้อนกลับการซ้อนทับของสื่อกับจุดนาทางใน
เอกสารการนาทางสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้เลือก ระบบการอ่านจะโหลดการซ้อนทับของสื่อสาหรับ
ไฟล์นั้นและค้นหาจุดที่ถูกต้องสาหรับเริ่มเล่นโดยอิงจากหมายเลขประจาตัว [XML] ของจุดเป้าหมายการ
นาทาง
หมายเหตุ

เอกสารการซ้อนทับของสื่ออาจเกี่ยวข้ องโดยตรงกับเอกสารการนาทางเพื่อให้มีการเล่นย้อนกลั บแบบ
ประสานเวลาของเนื้อหาเอกสาร ไม่ว่าเอกสารเนื้อหาชนิดเอ็กซ์เอชทีเอ็มแอลซึ่งอยู่ภายในจะรวมอยู่ใน
สไปน์หรือไม่ก็ตาม ระบบการอ่านควรรักษาการเล่นย้อนกลับการซ้อนทับของสื่อของเอกสารการนาทางที่
ประสานเวลากับตาแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ในเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
อิ ลิ เมนต์ ข องเอกสารการซ้ อ นทั บ ของสื่ อ อาจเชื่ อ มโยงกั บ โครงสร้ า งของเอกสารเนื้ อ หาสิ่ ง พิ ม พ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตาราง ระบบการอ่านควรทาให้แน่ใจว่าการเล่นย้อนกลับการซ้อนทับของสื่อยังคง
ประสานเวลากับการนาทางผู้ใช้ของแถวและเซลของตาราง ระบบการอ่านอาจเล่นส่วนหัวของตารางที่
สอดคล้องก่อนเนื้อหาของเซล

5.3.2

เสียงและวีดิทัศน์แบบฝัง
เอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการซ้อนทับของสื่ออาจบรรจุสื่อวีดิทัศน์และเสียงแบบฝังในตัวเอง
ซึ่งอาจถูกชี้ด้วยอิลิเมนต์ของการซ้อนทับของสื่อ สื่อวีดิทัศน์และเสียงมีระยะเวลาในตัว ซึ่งแตกต่างจาก
ข้อความและรูปภาพ ดังนั้นเมื่อระบบการอ่านประมวลการแสดงผลการประสานเวลาที่อธิบายไว้ในการ
ซ้อนทับของสื่อ พฤติกรรมการเล่นย้อนกลับโดยปริยายของสื่อเสียงและวีดิทัศน์แบบฝังภายในเอกสาร
เนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องต้องถูกแทนที่
สังเกตว่ากฎต่อไปนี้ใช้เพียงกับอิลิเมนต์ [HTML5] video หรือ audio ที่อ้างอิงภายในเอกสารเนื้อหา
สิ่งพิมพ์อิเล็ กทรอนิ กส์ ที่เกี่ ย วข้องเท่านั้น นั่นหมายความว่า กฎจะใช้เพียงกับอิลิ เมนต์ที่อิลิเมนต์ text
ภายในการซ้อนทับ ของสื่อชี้ไปหาเท่านั้น (เช่น ผ่านทางแอตทริบิวส์ src) สื่อแบบฝังที่ไม่ได้อ้างอิงโดย
อิลิเมนต์ของการซ้อนทับของสื่อไม่ต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านี้

5.3.2.1

สื่อเสียงและวีดิทัศน์ที่อ้างอิงทั้งหมดซึ่งฝังอยู่ภายในเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องปิดการ
ใช้งานส่วนติดต่อการเล่นสาธารณะ (ทั่วไป: การควบคุมการเล่น/การหยุดชั่วคราว แถบเลื่อนเวลา
ระดับเสียง ฯลฯ) พฤติกรรมนี้จาเป็นต่อการหลีกเลี่ยงการรบกวนระหว่างลาดับการเล่นที่จัดตารางไว้
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ซึ่งกาหนดโดยการซ้อนทับของสื่อ กับพฤติกรรมการเล่นย้อนกลับที่เกิดขึ้นเองเนื่องจากการโต้ตอบ
ของผู้ใช้หรือการทางานของสคริปต์ ผลลัพธ์คือ เมื่อระบบการเล่นอยู่ในภาวะการเล่นย้อนกลับ ระบบ
ควรเป็นดังนี้
(1) ซ่อนการควบคุมส่ว นติดต่อผู้ใช้ วีดิทัศน์/เสียงแต่ละรายการจากหน้าของเอกสาร ซึ่งแทนที่
พฤติกรรมโดยปริยายที่อธิบายในแอตทริบิวส์ controls [HTML5]
(2) ป้ องกัน ไม่ให้ ส คริป ต์แบบฝั งภายในเอกสารเนื้อหาสิ่งพิ มพ์อิเล็ กทรอนิกส์ เรียก API การเล่ น
ย้อนกลับเสียง/วีดิทัศน์ของสคริปต์จาวา (นั่นคือ แต่งขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมโดยปริยาย)
ขอแนะน าให้ ผู้ผ ลิ ตเนื้ อหาหลี กเลี่ยงการเผยแพร่ส คริป ต์แบบฝั งที่เขียนเพื่อควบคุมการเล่ น
ย้อนกลับของสื่อเสียง/วีดิทัศน์แบบฝัง การซ้อนทับของสื่อที่เผยแพร่สามารถรักษาการควบคุม
การนาเสนอแบบประสานเวลาได้ทั้งหมดโดยไม่เสี่ยงต่อการรบกวนจากพฤติกรรมกาหนดเองที่
เปิดใช้งานโดยสคริปต์
5.3.2.2

สื่อเสียงและวีดิทัศน์ที่อ้างอิงทั้งหมดซึ่งฝังอยู่ภายในเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องทาให้
เริ่มต้นเป็นสถานะ "หยุด" และพร้อมที่จะเล่นจากตาแหน่งศูนย์ภายในกระแสเนื้อหา (เป็นไปได้ว่าจะ
แสดงรูปภาพที่กาหนดโดยใช้แอตทริบิวส์ poster [HTML5]) ความต้องการนี้จะแทนที่พฤติกรรม
โดยปริยายที่อธิบายโดยแอตทริบิวส์ autoplay [HTML5]

5.3.2.3

เมื่ออิลิ เมนต์ของเอกสารเนื้ อหาสิ่ งพิมพ์อิเล็ กทรอนิ กส์ ทางาน กฎการไฮไลต์แบบมองเห็ นได้ของ
สไตล์ชีตของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์จะประยุกต์ใช้ไม่ว่าชนิดเนื้อหาที่แอตทริบิวส์ src ของอิลิเมนต์นั้น
อ้างอิงจะเป็ น อย่ างไร (เช่ น ชื่อ คลาสซี เอสเอสที่ อธิบ ายโดยคุณ สมบั ติ เมทาดาตา active-class
ควรใช้กับ ตั วควบคุมวีดิทั ศน์ และเสี ยงที่ มองเห็ นได้ (visual highlighting) ภายในเอกสารเนื้ อหา
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หลัก)

5.3.2.4

นอกจากพฤติกรรมโดยปริยายของการเปิดใช้งานการซ้อนทับของสื่อสาหรับแฟรกเม้นท์ข้อความและ
รูปภาพ การเล่นย้อนกลับเสียงและวีดิทัศน์ต้องเริ่มและหยุดตามระยะเวลาที่กาหนดโดยการประสาน
เวลาการซ้อนทับของสื่อที่แต่งขึ้น (ตามมาตรฐานโมเดลจังหวะเวลา [SMIL]) สถานการณ์สมมติที่
เป็นไปได้สองกรณี ได้แก่
(1) เมื่ออิลิเมนต์ text ของการซ้อนทับของสื่อไม่มีอิลิเมนต์ audio ที่เกี่ยวข้องภายในอิลิเมนต์ par
ของคอนเทนเนอร์แม่ สื่อเสียงหรือวีดิทัศน์ของเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อ้างอิงต้อง
เล่นจนจบ ณ จุดที่อิลิเมนต์ text สิ้นสุด ในกรณีนี้ระยะเวลาโดยนัยของอิลิเมนต์ text (และโดย
การอนุมานของคอนเทนเนอร์แม่ par ) คือระยะเวลาของคลิปเสียงหรือวีดิทัศน์ที่อ้างอิง
(2) เมื่ออิลิเมนต์ text ของการซ้อนทับของสื่อมีอิลิเมนต์ audio ที่เกี่ยวข้องภายในอิลิเมนต์ par
ของคอนเทนเนอร์แม่ ระยะเวลาการเล่นย้อนกลับของสื่อเสียงหรือวีดิทัศน์ของเอกสารเนื้อหา
สิ่ งพิ ม พ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต้ อ งตรงตามระยะเวลาของอิ ลิ เมนต์ audio ที่ เกี่ ย วข้ อ งในกรณี นี้
ระยะเวลาที่ แท้ จ ริงของคอนเทนเนอร์แม่ par จะเท่ ากับ ระยะเวลาของคลิ ป เสี ยงลู ก ไม่ ว่า
ระยะเวลาของสื่อเสียงหรือวีดิทัศน์ที่อิลิเมนต์ text ชี้จะเป็นอย่างไร พฤติกรรมนี้อาจส่งผลให้สื่อ
วีดิทัศน์หรือเสียงแบบฝังสิ้นสุดการเล่นย้อนกลับก่อนเวลา (ก่อนจะถึงระยะเวลาเต็ม) หรือสิ้นสุด
ก่อนที่การเล่นอิลิเมนต์ audio ของการซ้อนทับของสื่อคู่ขนานจะเสร็จสิ้น (กรอบวีดิทัศน์ที่เล่น
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ล่าสุดควรยังคงมองเห็นได้จนกว่าคอนเทนเนอร์แม่ par จะสิ้นสุด) พฤติกรรมนี้เทียบเท่ากับ
อิ ลิ เมนต์ audio ของการซ้ อ นทั บ ของสื่ อ ซึ่ ง บอกเป็ น นั ย ถึ ง พฤติ ก รรมของแอตทริ บิ ว ส์
endsync [SMIL]
นอกจากนี้ ร ะบบการอ่ า นควรแสดงการควบคุ ม ของผู้ ใช้ ส าหรับ ระดั บ เสี ย งของแทร็ก เสี ย ง
แต่ละแทร็ก (นั่นคือ จากอิลิเมนต์ audio ของการซ้อนทับของสื่อและจากสื่อเสียงหรือวีดิทัศน์
แบบฝังภายในเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อให้สามารถปรับแต่งสัญญาณเสียงออก
ให้ตรงตามความต้องการของผู้ฟังได้ สังเกตว่าการมีแทร็กเสียงที่ซ้อนกันนั้น ทั่วไปเป็นประเด็น
เวลาที่ แ ต่ งโดยปกติ ผู้ ส ร้ างเนื้ อ หาจะเพิ่ ม ชั้ น ข้ อ มู ล เสี ย งบนแทร็ก วี ดิ ทั ศ น์ เพื่ อ การบรรยาย
ขอแนะนาให้ตรวจสอบสถานการณ์ที่เสียงซ้อนกันอย่างระมัดระวังและจัดการในขั้นตอนการ
ผลิตเนื่องจากระบบการอ่านไม่จาเป็นต้องจัดการกับระดับเสียงที่เกิดขึ้นพร้อมกันด้วยวิธีเฉพาะ
ใดๆ
(3) เมื่ออิลิเมนต์ text ไม่ทางานในการซ้อนทับของสื่อและเมื่อชี้ไปที่สื่อวีดิทัศน์หรือเสียงแบบฝัง สื่อ
ที่อ้างอิงนั้น ต้องถูกตั้งค่าใหม่สถานะเริ่มต้นเป็น "หยุด" และพร้อมที่จะเล่นจากตาแหน่งศูนย์
ภายในกระแสเนื้อหาของสื่อเหล่านั้น (เป็นไปได้ว่าจะแสดงรูปภาพโปสเตอร์ที่ระบุโดยใช้การ
กากับ HTML 5)
5.3.3

การแปลงข้อความเป็นเสียง
เมื่ออิลิ เมนต์ text ของการซ้อนทั บของสื่ อไม่มีอิลิ เมนต์ audio ที่เกี่ยวข้องซึ่งอ้างอิงข้อความภายใน
เอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เป้าหมาย ระบบการอ่านที่มีความสามารถการแปลงข้อความเป็น
เสียงควรจะประมวลการแสดงผลข้อความที่อ้างอิงโดยใช้การแปลงข้อความเป็นเสียง
ตามข้อกาหนดการปฏิบัติสาหรับระบบการอ่านนั้น ข้อมูลที่สัมพันธ์กับคาพูดในเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์เป้าหมายควรใช้เพื่อเล่นกระแสข้อมูลเสียงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประมวลการแสดงผลการ
ซ้อนทับของสื่อ ดูข้อ 3.2 การปฏิบัติตามข้อกาหนดสาหรับการแปลงข้อความเป็นเสียงของระบบการอ่าน
ใน มอก. XXXX-25YY เล่ม 1
ช่วงชีวิตของอิลิเมนต์ text ของการซ้อนทับของสื่อจะสอดคล้องกับเวลาการประมวลการแสดงผลของ
การสั งเคราะห์ เสี ย งที่ เกี่ย วข้อง ดังนั้ น ระยะเวลาโดยนัยของอิลิ เมนต์ text (และโดยการอนุ มานของ
คอนเทนเนอร์แม่ par) ถูกกาหนดโดยการทางานของเครื่องมือแปลงข้อความเป็นเสียง และไม่สามารถรู้
ได้ในเวลาที่แต่ง (ปัจจัย เช่น อัตราคาพูด การหยุดชั่ วคราว และพารามิเตอร์สัทสัมพันธ์ อื่นๆ จะส่งผลต่อ
สัญญาณเสียงออก)

5.4
5.4.1

ความสามารถในการข้ามและความสามารถในการหลีก
ความสามารถในการข้าม (skippability)
ผู้ใช้อาจต้องการเปิ ดหรือปิดคุณลักษณะบางอย่างของเนื้อหาขณะที่กาลังอ่าน เช่น แถบข้าง เชิงอรรถ
หมายเลขหน้า หรือเนื้อหารองชนิดอื่นๆ คุณลักษณะนี้เรียกว่าความสามารถในการข้าม ระบบการอ่านควร
ใช้ข้อมูลการผันความหมายที่มีให้โดยแอตทริบิวส์ epub:type ของอิลิเมนต์ของการซ้อนทับของสื่อเพื่อ
กาหนดว่าจะเสนอตัวเลือกคุณสมบัติความสามารถในการข้ามให้แก่ผู้ใช้เมื่อใด ในตัวอย่างต่อไปนี้ ระบบ
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การอ่านควรเสนอตัวเลือกเปิดและปิดการประกาศการขึ้นหน้าใหม่และการประกาศหมายเลขหน้า ซึ่ง
บ่อยครั้งอาจสร้างความราคาญให้แก่ผู้ใช้
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงเอกสารการซ้อนทับของสื่อที่มีการขึ้นหน้าใหม่
<smil xmlns="http://www.w3.org/ns/SMIL"
xmlns:epub="http://www.idpf.org/2007/ops"
version="3.0"
<body>
<!-- a paragraph -->
<par id="id1">
<text src="chapter1.xhtml#para1"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3"
clipBegin="0:23:22.000" clipEnd="0:24:15.000"/>
</par>
<!-- a page number -->
<par id="id2" epub:type="pagebreak">
<text src="chapter1.xhtml#pgbreak1"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3"
clipBegin="0:24:15.000" clipEnd="0:24:18.123"/>
</par>
<!-- another paragraph -->
<par id="id3">
<text src="chapter1.xhtml#para2"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3"
clipBegin="0:24:18.123" clipEnd="0:25:28.530"/>
</par>
</body>
</smil>
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ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการขึ้นหน้าใหม่
<html … >
…
<body>
<p id="para1">This is the paragraph before the pagebreak … </p>
<br id="pgbreak1" epub:type="pagebreak" title="234"/>
<p id="para2">This is the paragraph after the pagebreak … </p>
</body>
</html>
คาศัพท์ที่เลือกมาจาก [StructureVocab] ต่อไปนี้ ซึ่งระบบการอ่านควรเสนอตัวเลือกความสามารถใน
การข้ามให้แก่ผู้ใช้ถูกจัดไว้เป็นการอ้างอิงเชิงข้อมูล ได้แก่
1. sidebar
2. practice
3. marginalia
4. annotation
5. help
6. note
7. footnote
8. rearnote
9. pagebreak
การซ้อนทับของสื่ออาจใช้คาศัพท์เพิ่มเติมโดยการกาหนดคาศัพท์เหล่านั้นในแอตทริบิวส์ epub:prefix
ในอิลิเมนต์ราก smil ไม่ควรใช้ค่า epub:type ในการรองรับความสามารถในการข้ามของระบบการอ่าน
5.4.2

ความสามารถในการหลีก (Escapability)
รายการที่สามารถหลีกได้คือโครงสร้างเชิงซ้อน เช่น ตาราง รายการ และแถบข้าง ซึ่งผู้ฟังอาจต้องการที่จะ
ข้าม และอ่านต่อเนื่องไปทันที ณ จุดที่อยู่หลังจากโครงสร้างเชิงซ้อน คุณลักษณะความสามารถในการหลีก
แตกต่างจากคุณลักษณะความสามารถในการข้ามตรงที่คุณลักษณะนี้จะไม่เปิด ใช้งานหรือปิดใช้งานชนิด
ของรายการทั้งหมด แต่จะให้มีการออกจากรายการเหล่านั้น (เช่น ผู้ใช้สามารถฟังเนื้อหาบางส่วนก่อน
เลื อ กที่ จ ะหลี ก ) ระบบการอ่ า นควรอนุ ญ าตการหลี ก โครงสร้า งเชิ งซ้ อ น ระบบการอ่ า นต้ อ งก าหนด
จุดเริ่มต้นของโครงสร้างเชิงซ้อนด้วยค่าของแอตทริบิวส์ epub:type (เช่น อภิธานศัพท์) และควรเสนอ
ตัวเลือกให้แก่ผู้ใช้ในการข้ามการเล่นโครงสร้างนั้นและกลับมาเล่นต่อเนื้อหาใดๆ ที่ตามมาภายหลัง
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ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงเอกสารการซ้อนทับของสื่อสาหรับเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีย่อหน้า
อภิธานศัพท์ และอีกย่อหน้าหนึ่ง ระบบการอ่านที่รองรับความสามารถในการหลีกจะให้ตัวเลือกแก่ผู้ใช้ที่
จะระงับการเล่นอภิธานศัพท์แล้วเล่นย่อหน้าของเอกสารต่อไป
<smil xmlns="http://www.w3.org/ns/SMIL"
xmlns:epub="http://www.idpf.org/2007/ops"
version="3.0">
<body>
<!-- a paragraph, part of the regular document text -->
<par id="id1">
<text src="chapter1.xhtml#para1"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3"
clipBegin="0:23:22.000" clipEnd="0:24:15.000"/>
</par>
<!-- a glossary, which is a nested structure -->
<seq id="id2" epub:textref="chapter1.xhtml#g0"
epub:type="glossary">
<par id="id3" epub:type="glossterm">
<text src="chapter1.xhtml#g1"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3"
clipBegin="0:24:15.000" clipEnd="0:24:18.123"/>
</par>
<par id="id4" epub:type="glossdef">
<text src="chapter1.xhtml#g2"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3"
clipBegin="0:24:18.123" clipEnd="0:25:28.530"/>
</par>
<par id="id5" epub:type="glossterm">
<text src="chapter1.xhtml#g3"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3"
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clipBegin="0:25:28.530" clipEnd="0:25:45.515"/>
</par>
<par id="id6" epub:type="glossdef">
<text src="chapter1.xhtml#g4"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3"
clipBegin="0:25:45.515" clipEnd="0:27:04.123"/>
</par>
</seq>
<!-- another paragraph, part of the document text that
comes after the glossary -->
<par id="id7">
<text src="chapter1.xhtml#para2"/>
<audio src="chapter1_audio.mp3"
clipBegin="0:27:04.123" clipEnd="0:27:59.000"/>
</par>
</body>
</smil>
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ภาคผนวก ก.
ผังเอกสารการซ้อนทับของสื่อ
(ข้อ 3.2)
ผั งเอกสารส าหรั บ การซ้ อ นทั บ ของสื่ อ ดู ข้ อ มู ล ที่ http://www.idpf.org/epub/301/schema/media-overlay30.nvdl
<rules xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/nvdl/ns/structure/1.0" startMode="smil">
<mode name="smil">
<namespace ns="http://www.w3.org/ns/SMIL">
<validate schema="media-overlay-30.rnc" schemaType="application/relax-ngcompact-syntax"/>
<validate schema="media-overlay-30.sch"/>
</namespace>
</mode>
<mode name="attach">
<anyNamespace>
<attach/>
</anyNamespace>
</mode>
</rules>
การใช้ผังเอกสารนี้ทาแวลิเดชั่นต้องการการประมวลผลที่สนับสนุน [NVDL], [RelaxNG], [ISOSchematron] และ
[XSD-DATATYPES]
หมายเหตุ

ระดับชั้นของผังเอกสารเอ็นวีดีแอลสามารถทดแทนด้วยการทาแวลิเดชั่นแบบมัลติพาส โดยใช้ RELAX NG และ ISO
Schematron แบบฝังเท่านั้น
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ภาคผนวก ข.
ตัวอย่างค่านาฬิกา
(ข้อ 3.4.8)
ภาคผนวกนี้เป็นคาอธิบาย
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของค่านาฬิกาที่อนุญาตให้ใช้
- 5:34:31.396 = 5 h 34 m 31 s 396 ms
- 124:59:36 = 124 h 59 m 36 s
- 0:05:01.2 = 5 m 1 200 ms
- 0:00:04 = 4 s
- 09:58 = 9 m 58 s
- 00:56.78 = 56 s 780 ms
- 76.2 s = 76.2 s = 76 s 200 ms
- 7.75 h = 7.75 h = 7 h 45 s
- 13 min = 13 m
- 2345 ms = 2345 ms
- 12.345 = 12 s 345 ms
____________________________________________
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