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PSM1000
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PSM  1000
Crestron أو AMX االتصال بنظام

)AMX/Crestron في برنامج "Client" ؛ حددTCP/IP( شبكة إيثرنت :التوصيل

2202 :المنفذ

.عبر اتصال إيثرنت Crestron أو AMX يمكن استخدام الرسائل التالية لالتصال بوحدة

أنواع الرسائل
:يرسل نظام التحكم رسائل األوامر التالية

SET
، يرسلSET بمجرد إرسال أمر .يُـستخدم لتعيين المعلمة إلى قيمة محددة .لتغيير قيمة المعلمة Shure يُـرسل من نظام التحكم إلى جهاز

.مع اإلعداد الناتج الحالي REPORT سلسلة Shure جهاز

GETبمجرد إرسال أمر .يتم استدعاء القيمة الحالية للمعلمة GETسيعيد جهاز ، Shure إرسال سلسلة REPORT مع اإلعداد الحالي.

REPORT
ويتم إرسال .GET أو SET إلى نظام التحكم استجابة ألمر Shure من جهاز REPORT يتم إرسال السلسلة .يبين القيمة الحالية للمعلمة

.Shure أيضًـا عند تغيير قيمة المعلمة على جهاز REPORT سلسلة

الصيغة
.ASCII تكون جميع الرسائل المرسلة والمستلمة بأحرف

.متبوعة بمسافة "<" تبدأ كل رسالة بـ
">" تنتهي كل رسالة بمسافة متبوعة بـ

.0x0D0A قد يحتاج نظام التحكم إلى إدخال القيمة السداسية، أي ما يعادل ).CRLF( يتم إنهاء كل رسالة بواسطة حرف إرجاع وإضافة سطر
.يرجى االطالع على دليل مُـستخدم نظام التحكم للحصول على معلومات بخصوص إدخال حروف اإلرجاع

.إذا كانت الرسالة معلمة مربع، يجب أال يكون هناك رقم قناة في السلسلة

أمثلة على الرسائل
مثال على الرسائل الخاصة بمعلمات القناة

> GET 1 FREQUENCY <
> REPORT 1 FREQUENCY 578000 <

مثال على الرسائل الخاصة بمعلمات المربع

> SET DEVICE_NAME Shure <
> REPORT DEVICE_NAME Shure <

جدول استجابة األوامر
االستجابةاألمر

®
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GET DEVICE_NAMEREPORT DEVICE_NAME vvvvvvvvعرض اسم جهاز اإلرسال

SET x CHAN NAME vvvvvvvvREPORT x CHAN_NAME vvvvvvvvتعيين اسم القناة

GET x CHAN NAMEREPORT CHAN_NAME vvvvvvvvاستدعاء اسم القناة

SET x AUDIO_IN_LVL vvvvREPORT x AUDIO_IN_LVL vvvvتعيين مستوى الصوت

GET x AUDIO_IN_LVLREPORT x AUDIO_IN_LVL vvvvعرض مستوى الصوت

SET x GROUP_CHAN gg,ccتعيين مجموعة جهاز اإلرسال والقناة
REPORT x FREQUENCY vvvvvvvvvvv  
REPORT x GROUP_CHAN gg,ccvvv

GET x GROUP_CHANREPORT x GROUP_CHAN gg,ccعرض مجموعة جهاز اإلرسال والقناة

SET x FREQUENCY vvvvvvvvvvvتعيين تردد جهاز اإلرسال
REPORT x FREQUENCY vvvvvvvvvvv  
REPORT x GROUP_CHAN --,--vvv

GET x FREQUENCYREPORT x FREQUENCY vvvvvvvvvvvعرض تردد جهاز اإلرسال

RF TxSET x RF_TX_LVL vvvvvvREPORT x RF_TX_LVL vvvvvv تعيين مستوى

RF TxGET x RF_TX_LVLREPORT x RF_TX_LVL vvvvvv عرض مستوى

0 كتم الصوت، = SET x RF_MUTE vvvv  1تعيين كتم صوت التردد الالسلكي
إلغاء كتم الصوت =

REPORT x RF_MUTE vvvv  1 = كتم
إلغاء كتم الصوت = 0 الصوت،

إلغاء = 0 كتم الصوت، = GET x RF_MUTE  1عرض كتم صوت التردد الالسلكي
كتم الصوت

REPORT x RF_MUTE vvvv  1 = كتم
إلغاء كتم الصوت = 0 الصوت،

Audio Tx تعيين وضع
SET x AUDIO_TX_MODE vvvv  1 =

ستيريو = 3 نقطة إلى نقطة، = 2 أحادي،
REPORT x AUDIO_TX_MODE vvvv  1

ستيريو = 3 نقطة إلى نقطة، = 2 أحادي، =

Audio TxGET x AUDIO_TX_MODE عرض وضع
REPORT x AUDIO_TX_MODE vvvv  1

ستيريو = 3 نقطة إلى نقطة، = 2 أحادي، =

= SET x AUDIO_IN_LINE_LVL vvvv  0ضبط مستوى خط اإلدخال الصوتي
)الخط( تشغيل = 1 ،)إضافي( إيقاف التشغيل

REPORT x AUDIO_IN_LINE_LVL vvvv  
)الخط( تشغيل = 1 ،)إضافي( إيقاف التشغيل = 0

GET x AUDIO_IN_LINE_LVLعرض مستوى خط اإلدخال الصوتي
REPORT x AUDIO_IN_LINE_LVL vvvv  

)الخط( تشغيل = 1 ،)إضافي( إيقاف التشغيل = 0

= SET x METER_RATE vvvvvvvvvvv  0ضبط معدل القياس
إيقاف التشغيل، القيمة بالمللي ثانية

REPORT x METER_RATE
vvvvvvvvvvv  0 = إيقاف التشغيل، القيمة بالمللي

ثانية

GET x METER_RATEعرض معدل القياس
REPORT x METER_RATE

vvvvvvvvvvv  0 = إيقاف التشغيل، القيمة بالمللي
ثانية

REPORT x AUDIO_IN_LVL_Lمستوى مقياس الصوت
vvvvvvvvvvv

REPORT x AUDIO_IN_LVL_L
vvvvvvvvvvv  REPORT x
AUDIO_IN_LVL_R vvvvvvvvvvv
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