
ANI4OUT
واجهة الشبكة الصوتية

Comprehensive guide for the ANI4OUT includes system diagrams, specifications, installation/hardware instructions, TPCI commands, and
more.

Version: 3.1 (2022-B)
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ANI4OUT   
واجهة الشبكة الصوتية

نظرة عامة
الوصف العام

قم بالتوصيل بجهاز معالجة .إلى إشارات تناظرية منفصلة Dante قنوات صوتية رقمية بتقنية 4 بتحويل Shure من واجهة التوصيل الشبكي للصوت تقوم
للتوصيل بشكل كامل بالصوت واألداة التناظرية )معالجات الصوت وبرامج ترميز الفيديو وأنظمة مكبرات الصوت على سبيل المثال( باستخدام وصالت تناظرية

وموصل مجموعة حيث يستخدم كل صندوق كبل شبكة فردي لتلقي الصوت والطاقة من خالل إمداد الطاقة XLR تتوفر على شكل .المتصلة بالشبكة في نظام واحد
.Ethernet (PoE) عبر

الطُـرز المختلفة
ANI4OUT-XLR: أربعة إخراجات XLR )للصوت المتوازن(

ANI4OUT-BLOCK: للصوت المتوازن( سنون 3 أربعة إخراجات خاصة بموصالت المجموعة مكونة من(

المكونات والتركيب
مكونات األجهزة

طراز موصل المجموعة

™
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اللوحة األمامية

XLR طراز

اللوحة الخلفية

)التقليم/اإلشارة( مؤشرات مستوى اإلخراج ①

.لتجنب تقليم اإلشارة بتطبيق الويب اضبط المستويات .تشير المؤشرات الضوئية ثالثية اللون إلى مستوى إشارة الصوت لكل قناة

مستوى إشارة الصوتحالة المؤشر الضوئي

dBFS 60- أقل منمتوقف

dBFS 24- إلى dBFS 59- يتراوح منأخضر

dBFS 1- إلى dBFS 23- يتراوح منأصفر

أو أكثر dBFS 0 منأحمر

مخرجات الصوت ②
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.لمطابقة حساسية اإلدخال بالجهاز التناظري تطبيق الويب قم بتعيين مستوى اإلخراج في .يتم توصيل مخرجات الصوت التناظرية المتوازنة بجهاز تناظري

:XLR تعيينات سنون

الغطاء1

2+

3-
راجع تسميات اللوحة األمامية :تعيينات سنون موصل المجموعة

برغي قاعدة التوصيل المعدنية ③
توفر وصلة اختيارية لسلك الميكروفون المغلف بقاعدة التوصيل المعدنية

.ينطبق هذا على اإلصدار المزود بوصلة مجموعة فقط :مالحظة

المؤشرات الضوئية ④
Ethernet (PoE) إمداد الطاقة عبر :الطاقة

.PoE في حالة عدم دعم مبدل الشبكة لـ PoE استخدم حاقن :مالحظة :مالحظة

اتصال الشبكة نشط :الشبكة
موجود بالشبكة Dante صوت :صوت الشبكة

.بتطبيق الويب تتوفر تفاصيل الخطأ بسجل األحداث :مالحظة

غير مدعوم حاليًـا :التشفير

النشاطحالة المؤشرات الضوئية

عدم وجود إشارة نشطةمتوقف

الجهاز قيد التشغيل بنجاحأخضر

.راجع سجل األحداث لالطالع على التفاصيل .لقد حدث خطأأحمر

Dante منفذ شبكة ⑤
.والبيانات من برنامج التحكم Ethernet (PoE) وإمداد الطاقة عبر Dante يتم توصيله بمبدل الشبكة لتلقي صوت

زر إعادة التعيين ⑥
يعيد تعيين إعدادات الجهاز إلى اإلعدادات االفتراضية

)PoE( جهاز إرسال الطاقة عبر إيثرنت
.3 الفئةو 0 الفئة )PoE( متوافق مع كال مصدري جهاز إرسال الطاقة عبر إيثرنت .للتشغيل )PoE( يتطلب هذا الجهاز جهاز إرسال الطاقة عبر إيثرنت

:يتم توفير الطاقة عبر اإليثرنت بطريقة واحدة من الطرق التالية

)PoE( ل الشبكة الذي يتيح جهاز إرسال الطاقة عبر إيثرنتِّمبد
)PoE( جهاز حاقن للطاقة عبر اإليثرنت

التثبيت وتركيب الحامل
:واجهة الشبكة الصوتية ثمة حالن متوفران لتركيب

أجهزة؛ يتم تركيبها على حامل أو أسفل الطاولة 3 تدعم حتى ):ملحق اختياري( بوصة 19 قطرها CRT1 علبة حامل
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تدعم تركيب جهاز واحد أسفل الطاولة ):ملحق مضمن( علبة تركيب خاصة بجهاز واحد

تأمين األجهزة
أدخل .في مواجهة أي اتجاه واجهات الشبكة الصوتية يمكن تركيب .واجهات الشبكة الصوتية استخدم البراغي المضمنة بمجموعة مكونات التركيب لتأمين تثبيت

:البراغي باألسفل في الفتحات المناسبة وفق المخططات التالية

يرجى محاذاة الفتحات على النحو الموضح لتأمين جهاز واحد بعلبة تركيب الجهاز الواحد

.بوصة 19 أجهزة بعلبة حامل قطرها 3 قم بمحاذاة الفتحات على النحو الموضح لتأمين تثبيت حتى

تكوين مقبض الحامل
تدعم مقابض الحامل القابلة للضبط تركيبها بحامل أدوات قياسي أو .بوصة 19 بمساحة حامل فردي قطره واجهات شبكة صوتية 3 يمكن تركيب مجموعة تصل إلى

.أسفل الطاولة

بوصة 19 تركيب حامل قياسي
.قم بمحاذاة المقبضين مع فتحتي التركيب المشار إليهما في الجزء األمامي

.براغي لتثبيت المقابض بالعلبة على النحو الموضح في الصورة 3 قم بتركيب
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التركيب أسفل الطاولة
.قم بمحاذاة المقبضين مع فتحتي التركيب المشار إليهما بالجزء العلوي

.براغي لتثبيت المقابض بالعلبة على النحو الموضح في الصورة 3 قم بتركيب

تركيب الحامل أسفل الطاولة
.قم بثبيت العلبة بالمكان المراد أسفل الطاولة

.استخدم قلم رصاص لتحديد مكان فتحات التركيب أسفل الطاولة
.مم 7.1 يبلغ قطر فتحات العلبة .فتحات لتثبيت البراغي 4 اثقب
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.قم بتثبيت المكونات بالعلبة
.براغي لتأمين تثبيت العلبة أسفل الطاولة 4 قم بتركيب

إعادة تعيين
.استخدم مشبك ورقي أو أداة صغيرة أخرى للضغط على الزر .زر إعادة التعيين موجود داخل فتحة صغيرة باللوحة الخلفية

:ثمة وظيفتان إلعادة تعيين الجهاز

)ثوان 8-4 اضغط على الزر لمدة( إعادة تعيين الشبكة
لشبكة الصوت إلى اإلعدادات االفتراضية IP وإعدادات عنوان Shure يعيد تعيين جميع عناصر تحكم

)ثوان 8 اضغط على الزر ألكثر من( إعادة التعيين إلى اإلعدادات االفتراضية بالكامل
.إلى اإلعدادات االفتراضية Designer إعادة جميع إعدادات الشبكة وبرنامج

خيارات إعادة تعيين البرنامج
:إلعادة اإلعدادات ببساطة دون إعادة تعيين األجهزة بالكامل، استخدم أحد الخيارات التالية

.ويتم االحتفاظ بجميع اإلعدادات عند إعادة تشغيل الجهاز .إعادة تشغيل الجهاز كما لو أنه قد تم فصله من الشبكة:إعادة تمهيد الجهاز

الضبط المسبق للحمل ، حدد)وكلمات المرور IP وإعدادات عنوان اسم الجهاز باستثناء( إلعادة إعدادات الصوت مرة أخرى إلى تكوين المصنع :اإلعدادات االفتراضية
.واختر اإلعداد المسبق لإلعدادات االفتراضية

تدفق اإلشارة واالتصاالت
الوصوالت وتدفق اإلشارة
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Dante صوت رقمي بتقنية :اإلدخال
واجهة لتوجيه القنوات الصوتية من الشبكة إلى Dante استخدم وحدة تحكم .Ethernet (PoE( قنوات صوتية ووإمداد الطاقة عبر 4 يوفر كبل الشبكة الفردي

.الشبكة

)أو موصالت مجموعة XLR 4( تناظري :اإلخراج
.يرسل كل مخرج قناة صوتية منفصلة للتوصيل بجهاز تناظري

إعداد شبكة الصوت
ويرد وصف .Dante ، التي تعمل بالكامل على شبكةواجهات الشبكةو Microflex Advance من ميكروفونات Shure أنظمة المؤتمرات الشبكية من تتألف

.المكونات اإلضافية، بما فيها مبدالت الشبكة وأجهزة الكمبيوتر ومكبرات الصوت ومعالجات الصوت في فهرس مكونات الجهاز

:موضحة في هذا المخطط Shure مكونات

Microflex Advance ميكروفونات
.، وتتصل مباشرة بمبدل شبكةDante مزودة بمخرجات MXA310و MXA910 ميكروفونات

واجهات الشبكة الصوتية
.يتم استخدام الواجهات لتوصيل األجهزة التناظرية مثل مكبرات الصوت والميكروفونات التناظرية بالشبكة

ANI4IN: تتوفر نماذج موصالت مجموعة و( إشارات تناظرية 4 تقوم بتحويلXLR في اإلشارات الصوتية الرقمية بتقنية )منفصلة Dante.

ANI4OUT: قنوات صوتية بتقنية 4 تقوم بتحويل Dante من الشبكة إلى إشارات تناظرية.

يتم تبديل اإلشارات من أقرب طرف وأبعد طرف عبر معالج صوتي متصل بنظام .يوضح هذا المخطط مسار اإلشارة الكامل عبر نظام مؤتمرات شبكية
Shure ، بينما مكبرات الصوت تتصل عبرShure ANI4IN وتتصل الميكروفونات التناظرية بالشبكة عبر .هاتفي أو عبر كمبيوتر متصل باإلنترنت

ANI4OUT.
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.في سياقها، مع التواصل بين غرفتين عبر برامج ترميز الفيديو Microflex Advance يوضح هذا المخطط مكونات

التحكم في المكونات والصوت عبر الشبكة
.تتم إدارة إعدادات الصوت والمكونات عبر كمبيوتر متصل بالشبكة ذاتها

Shure المكونات والصوت في أجهزة
.يوفر أدوات مزج وتكوين لتحسين جودة الصوت تطبيق ويب به Microflex Advance كل مكون من مكونات

التحكم الموسّـَـع لألجهزة التناظرية
حيث تتم إدارة مستويات الصوت :بوجود تحكم عن بُـعد إضافي Shure من)ANI4IN/ANI4OUT( واجهة شبكة تتميز األجهزة التناظرية المتصلة بالشبكة عبر

على سبيل المثال، يمكن اآلن التحكم عن بُـعد عبر الشبكة في ضبط مستوى صوت مكبر الصوت أو كتم صوت ميكروفون .تطبيق الويب والتوازن وتوجيه اإلشارة عبر
.سلكي، والذي عادة ما يتم من خالل مكون بالجهاز

Dante توجيه إشارة
.Shure Designer أو برنامج Dante Controller يمكنك إدارة توجيه اإلشارة باستخدام وحدة تحكم

الجمع
وال شك أن هذا يتيح إرسال جميع .من الشبكة وإرسالها عبر مخرج تناظري فردي Dante إمكانية جمع القنوات لتجميع إشارات واجهة التوصيل الشبكي للصوت توفر

ال تتغير وظيفة المزج؛ بمعنى أنه يتم إرسال القنوات الصوتية ببساطة إلى إشارة واحدة .القنوات إلى جهاز يحتوي على مقدار محدد من قنوات اإلدخال التناظرية
.مجمعة
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.ال يتم تطبيق المحدد على المخرجات المباشرة على اإلطالق، بل يؤثر فقط على اإلشارة المجمعة .عند تمكين ميزة الجمع، يتم تنشيط المحدد لتجنب التحميل الزائد لإلشارة :مالحظة

.لتمكين هذه الميزة، حدد أحد خيارات الجمع بشريط األدوات الموجود أعلى جهاز المزج بعالمة تبويب القنوات

التشفير
الخاضع للحكومة األمريكية في المنشور )NIST( ، الذي حدده المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا)AES-256( يتم تشفير الصوت باستخدام معيار التشفير المتقدم

FIPS-197. تطلب أجهزة Shure ويعتبر التشفير غير مدعوم بأجهزة الجهات األخرى .التي تدعم التشفير عبارة مرور إلجراء اتصال.

:لتنشيط التشفير

.عام ثم حدد عالمة التبويب اإلعدادات افتح القائمة
.Enable Encryption حدد

.يجب أن تستخدم جميع األجهزة نفس عبارة المرور لتأسيس اتصال مشفر .أدخل عبارة المرور

.الموجودة على شبكتك التشفير Shure لكي يعمل التشفير، يجب أن تستخدم جميع أجهزة :مهم

.للتعرف على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع Designer لتكوين نظامك، يرجى التحقق من قسم المساعدة في برنامج Shure Designer في حال إذا ما كنت تقوم باستخدام برنامج

تثبيت البرنامج واإلدارة واألمان
تثبيت البرنامج واكتشاف األجهزة

في أحد مستعرضات الويب لتوفير تطبيق الويب يفتح .Shure لجهاز تطبيق الويب للوصول إلى Shure Web Device Discovery يتم استخدام تطبيق
.يمكن ألي جهاز كمبيوتر متصل بالجهاز الوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية باستخدام هذا التطبيق .إمكانية التحكم الشاملة بالجهاز

:مستعرضات متوافقة

Chrome
Safari

Firefox
Internet Explorer

www.shure.com ، متوافر على موقع ويبShure device discovery قم بتثبيت تطبيق
.ا مزدوجًـا على المكون لفتح الواجهةًانقر نقر
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تطبيق الويب الوصول إلى
اتبع هذه .على الشبكة التي تتميز بوجود واجهة مستخدم رسومية تعتمد على الويب Shure على كل أجهزة Shure Web Server Discovery يعثر تطبيق

:تطبيق الويب الخطوات لتثبيت البرنامج والوصول إلى

Shure Discovery تثبيت تطبيق ①
على الكمبيوتر Bonjour وهذا يقوم بتثبيت أداة استكشاف األجهزة .www.shure.com وتثبيته على موقع الويب Shure Discovery قم بتنزيل تطبيق

.تلقائيًـا

االتصال بالشبكة ②
.تأكد من أن الكمبيوتر والجهاز على الشبكة نفسها

Discovery تشغيل تطبيق ③
.التي تتميز بواجهة مستخدم رسومية Shure يعرض التطبيق كل أجهزة

تعريف الجهاز ④
.ا مزدوجًـا على جهاز ما لفتح واجهة المستخدم الرسومية الخاصة به في مستعرض الويبًانقر نقر

)موصى به( تطبيق الويب وضع إشارة مرجعية على ⑤
.Shure Discovery للجهاز للوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية بدون تطبيق DNS قم بوضع إشارة مرجعية على اسم

Discovery بدون تطبيق تطبيق الويب الوصول إلى
من نموذج DNS يُـشتق اسم .في مستعرض اإلنترنت DNS عن طريق كتابة اسم تطبيق الويب ، فإنه يمكن الوصول إلىDiscovery إذا لم يتم تثبيت تطبيق

.local. ، وتنتهي بـMAC بعنوان )ستة أرقام( الوحدة، إلى جانب وحدات البايت الثالثة األخيرة

:، يكون االرتباط مكتوبًـا كالتالي00:0E:DD:AA:BB:CC لوحدة ما هو MAC إذا كان عنوان :مثال على التنسيق

ANI4IN: http://ANI4IN-aabbcc.local

ANI4OUT: http://ANI4OUT-aabbcc.local

تحديثات البرنامج الثابت
ويتم، بشكل دوري، تطوير إصدارات جديدة من البرنامج الثابت لتضمين ميزات وتحسينات .البرنامج الثابت هو برنامج مضمّـن في كل مكون يتحكم في الوظائف

ويتوافر تنزيل .Shure Update Utility ولالستفادة من تحسينات التصميم، يمكن تحميل إصدارات جديدة من البرنامج الثابت وتثبيتها باستخدام برنامج .إضافية
.http://www.shure.com البرنامج من الموقع اإللكتروني

، يجب تحديث برنامجها الثابت على جهاز واحد في المرة الواحدة قبلShure MXW عندما تكون المكونات متصلة من خالل واجهة التوصيل الشبكي للصوت :مهم
وسوف تتسبب محاولة تحديث جميع األجهزة مرة واحدة في إعادة تهيئة الواجهة بعد تحديث .MXW تحديث البرنامج الثابت لواجهة التوصيل الشبكي للصوت

.برنامجها الثابت وسيتم فقد االتصال بالمكونات األخرى المتصلة بالشبكة

:قم بإجراء الخطوات التالية لتحديث البرنامج الثابت

.ال تقم بإيقاف تشغيل الجهاز حتى يكتمل التحديث .تأكد من أن الجهاز لديه اتصال شبكة ثابت أثناء التحديث !تنبيه

).اضبطهما على نفس قناع الشبكة( قم بتوصيل الجهاز والكمبيوتر بنفس الشبكة
.وتثبيته Shure Update Utility قم بتنزيل تطبيق

.افتح التطبيق
.لعرض إصدارات البرنامج الثابت الجديدة المتوفرة للتنزيل ...Check For Updates انقر فوق زر

.Firmware Library لتنزيله إلىDownload حدد البرنامج الثابت المطلوب واضغط على
لبدء تحديث البرنامج الثابت، الذي سيستبدل ...Send Updates ، حدد البرنامج الثابت الجديد واضغط علىUpdate Devices من عالمة التبويب

.البرنامج الثابت الموجود على الجهاز

.قد تحتاج، بعد التحديث، إلى مسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح لعرض التحديثات على تطبيق ويب الجهاز :مالحظة
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متطلبات إصدار البرنامج الثابت
وأفضل الممارسات الموصى بها هي استخدام نفس اإلصدار .تشكل جميع األجهزة شبكة مع بروتوكوالت االتصاالت المتعددة التي تعمل معًـا لضمان التشغيل السليم

 < Settings ولعرض إصدار البرنامج الثابت لكل جهاز من األجهزة الموجودة على الشبكة، افتح واجهة المستخدم الخاصة بالمكون وابحث ضمن .بجميع األجهزة
About.

6 مستوى البرنامج الثابت الرئيسي ورقم 1 حيث يمثل رقم 1.6.2 على سبيل المثال. (MAJOR.MINOR.PATCH هو Shure تنسيق البرنامج الثابت لجهاز
وبحد أدنى، ينبغي أن يتوافر باألجهزة التي تعمل على نفس الشبكة الفرعية نفس أرقام )مستوى البرنامج الثابت للتصحيح 2 مستوى البرنامج الثابت الثانوي ورقم

".MINOR" وكذلك الثانوي "MAJOR" إصدار البرنامج الثابت الرئيسي

.وتعد األجهزة ذات اإلصدارات الرئيسية المختلفة غير متوافقة
.قد تؤدي االختالفات في مستوى إصدار البرنامج الثابت للتصحيح إلى حاالت عدم توافق غير مرغوبة

المعادل البارامتري
.قم بتضخيم جودة الصوت من خالل ضبط استجابة التردد باستخدام المعادل البارامتري

:تطبيقات المعادل العامة

تحسين وضوح الكالم
أو أجهزة عرض الفيديو HVAC خفض الضوضاء الصادرة من أنظمة
تقليل حاالت عدم االنتظام بالغرفة

ضبط استجابة التردد ألنظمة التقوية

ضبط معلمات المرشح
قم بتعطيل المرشح باستخدام مربع التحديد بجانب .اضبط إعدادات المرشح من خالل معالجة الرموز في مخطط استجابة التردد أو من خالل إدخال القيم الرقمية

.المرشح

نوع المرشح

.يشتمل النطاق األول واألخير فقط على أنواع مرشحات قابلة للتحديد
يخفف اإلشارة أو يعززها داخل نطاق التردد القابل للتخصيص :بارامتري

تقديم استجابة منخفضة تدريجيًـا لإلشارة الصوتية األقل من التردد المحدد :الترددات العالية
يخفف اإلشارة الصوتية األقل من التردد المحدد أو يقويها :اللوح المنخفض

تقديم استجابة منخفضة تدريجيًـا لإلشارة الصوتية األعلى من التردد المحدد :الترددات المنخفضة
يخفف اإلشارة الصوتية األعلى من التردد المحدد أو يقويها :اللوح المرتفع

االنقطاع/يحدد التردد المركزي للمرشح للتحسينالتردد

)ديسيبل 30 (+/- يضبط المستوى لمرشح معينالكسب

.مع زيادة هذه القيمة، يصبح النطاق الترددي أقل عرضًـا .يضبط هذا اإلعداد نطاق الترددات المتأثرة بالمرشحQ عرض
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تطبيقات المعادل
.استخدم اإلرشادات الواردة بالجدول التالي .تختلف الصوتيات في غرفة المؤتمرات حسب حجم الغرفة وشكلها ومواد اإلنشاء

اإلعدادات المقترحةتطبيق المعادل

كيلوهرتز 1 أضف مرشح اللوح المرتفع لتحسين الترددات إلى ما يزيد عنتحسين الصوت الثالثي لوضوح الكالم المحسّـن
ديسيبل 6 إلى 3 بمعدل

هرتز 200 أضف مرشح الترددات العالية لتخفيف الترددات إلى أقل منHVAC خفض ضوضاء

خفض أصداء االرتجاف وصوت الصفير

:من الغرفة "الصادر" حدد نطاق التردد المحدد

ضيق Q تعيين قيمة
ديسيبل ثم تجربة الترددات 15+و 10+ زيادة التضخيم إلى ما بين

كيلوهرتز لتحديد نطاق أصداء االرتجاف أو صوت 6كيلوهرتز و 1 بين
الصفير

)ديسيبل 6-و 3- البدء بين( خفض التضخيم عند التردد المحدد
لتقليل صوت الغرفة غير المطلوب
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اإلعدادات المقترحةتطبيق المعادل

تقليل صوت الغرفة الرنان األجوف

:من الغرفة "الصادر" حدد نطاق التردد المحدد

ضيق Q تعيين قيمة
ديسيبل ثم تجربة الترددات 15+و 10+ زيادة التضخيم إلى ما بين

هرتز لتحديد نطاق أصداء االرتجاف أو صوت 900هرتز و 300 بين
الصفير

)ديسيبل 6-و 3- البدء بين( خفض التضخيم عند التردد المحدد
لتقليل صوت الغرفة غير المطلوب

اإلعدادات المسبقة المخصصة
إعدادات مسبقة الضبط على كل جهاز لتطابق العديد من 10 ويمكن تخزين ما يصل إلى .استخدم اإلعدادات مسبقة الضبط لحفظ اإلعدادات واستدعائها بسرعة

ويعمل استيراد وتصدير اإلعدادات .وكلمات المرور IP ، وإعداداتاسم الجهاز ويحفظ اإلعداد المضبوط مسبقًـا جميع إعدادات الجهاز باستثناء .ترتيبات الجلوس
فعند تحديد إعداد مضبوط مسبقًـا، يعرض االسم أعاله قائمة اإلعدادات المضبوطة .المضبوطة مسبقًـا إلى التثبيتات الجديدة على توفير الوقت وتحسين سير العمل

.وفي حالة إجراء تغييرات، تظهر عالمة نجمة بجوار االسم .مسبقًـا

).وكلمات المرور IP ، وإعدادات عنواناسم الجهاز يستثنى( استخدم اإلعداد مسبق الضبط لإلعدادات االفتراضية للتحويل إلى تكوين المصنع :مالحظة

:افتح قائمة الضبط المسبق لعرض خيارات الضبط المسبق

حفظ اإلعدادات بالجهاز:حفظ كإعداد مسبق

فتح التكوين من الجهاز:تحميل اإلعدادات المسبقة

:استيراد من ملف
يمكن تحديد الملفات من خالل المتصفح أو سحبها إلى .يقوم بتنزيل إعداد مسبق الضبط من جهاز الكمبيوتر إلى الجهاز

.نافذة االستيراد

حفظ ملف ضبط مسبق من الجهاز إلى كمبيوتر:تصدير إلى ملف

سجل األحداث
إدخال من إدخاالت النشاط مع تسجيل طوابع الوقت الخاصة بها 1000 يجمع السجل حتى .عن النشاط من لحظة تشغيل الجهاز ًا مفصالًيوفر سجل األحداث تقرير
قيم( CSV تقوم ميزة التصدير بإنشاء مستند بتنسيق .يتم تخزين اإلدخاالت بالذاكرة الداخلية ولن يتم مسحها عند تدوير الطاقة .المتعلقة بآخر دورة تشغيل

.لحفظ بيانات السجل وفرزه )مفصولة بفاصلة

.Shure راجع ملف السجل لالطالع على التفاصيل عند استكشاف المشاكل وإصالحها أو استشارة خدمة دعم أنظمة

:عرض سجل األحداث

افتح القائمة مساعدة
عرض سجل األحداث حدد

مستوى درجة األهمية

معلومات
ثمة إجراء أو حدث تم إكماله بنجاح

تحذير
ثمة إجراء ال يمكن إكماله لكن الوظيفة عمومًـا مستقرة

خطأ
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.ثمة مشكلة حدثت قد تعيق أداء الوظيفة

تفاصيل السجل

الوصف
.وقناع الشبكة الفرعية IP حول األحداث واألخطاء بما في ذلك عناوين ًيوفر تفاصيال

طابع الوقت
.منذ أخر إعادة تشغيل ٍثوان:دقائق:أيام :تدوير الطاقة

معرف الحدث
.يشير إلى نوع الحدث الخاص بالمرجع الداخلي

.حدد عنوان فئة لفرز السجل .استخدم عامل تصفية لتضيق النتائج :تلميح

المستويات والقياس
ضبط مستويات اإلدخال

:واجهة الشبكة راجع مستوى المصدر قبل وصوله إلى
.األخرى بمستويات اإلخراج االعتبارية Dante تحقق من تشغيل الميكروفونات المتصلة بالشبكة أو مصادر

.الخاص بها تطبيق الويب من خالل ™Microflex Advance يمكن التحكم في ضبط مستويات ميكروفونات
:بواجهة الشبكة الخاص بتطبيق الويب ضبط الكسب الرقمي

.استخدم الخافتات أو أدخل قيمة الكسب يدويًـا
.يضبط الكسب الرقمي مستوى اإلشارة قبل وصولها إلى الدائرة التناظرية

.بوحدة القياس )ديسيبل 0( قم بتعيين هذه المستويات على أعلى قيمة ممكنة بدون الوصول إلى مستوى الذروة

ضبط مستويات اإلخراج
قم بمطابقة مستوى .)ديسيبل( كسب تناظري من خالل تحديد مستوى إخراج من القائمة المنسدلة تطبيق الويب قم بالوصول إلى مستويات اإلخراج التناظرية عبر

:بحساسية اإلدخال بالجهاز التناظري واجهة الشبكة اإلخراج من

)ديسيبل 0( مستوى الخط
)ديسيبل 20(- مستوى الجهاز الخارجي

)ديسيبل 46(- مستوى الميكروفون

المؤشرات الضوئية الخاصة باإلشارة والتقليم
:لدى كل قناة إخراج تناظري مؤشر ضوئي مطابق

إشارة الصوت موجودة :أخضر
.إشارة الصوت مقلمة وينبغي بتوهينها :أحمر

.)ديسيبل( كسب تناظري بإعداد تطبيق الويب ال تتأثر القياسات الموجودة في :مالحظة

قياس مرحلتي ما قبل وما بعد الخافت
.ثمة وضعان للمراقبة ليتسنى مراقبة كل من إشارة اإلدخال واإلخراج بشكل منفصل

ا أو مقلمة، فقم بضبطهاًإذا كانت اإلشارات منخفضة جد .Dante مستوى اإلشارة من المصدر على شبكة مرحلة ما قبل الخافت تعرض وحدة القياس عند تعيينها إلى
.على المصدر

.ولن تتأثر بإعداد الكسب التناظري لإلخراج .بالكسب الرقمي مرحلة ما بعد الخافت نتأثر وحدة القياس عند تعيينها إلى
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استخدام سالسل األوامر
يمكن التحكم بها عبر نظام تحكم تابع لجهة خارجية Designer كثير من المعلومات التي يتم التحكم بها عن طريق .يتلقى هذا الجهاز أوامر منطقية عبر الشبكة

.باستخدام سلسلة األوامر المناسبة

:التطبيقات الشائعة

كتم
وأسلوبه LED لون

تحميل اإلعدادات المسبقة
ضبط المستويات

:تتوفر قائمة كاملة بسالسل األوامر في

pubs.shure.com/command-strings/ANI4OUT.

Danteالربط الشبكي و
التوصيل بشبكة الصوت الرقمي

زمن انتقال منخفضًـا ومزامنة الساعة الدقيقة Dante يتيح .عبر إيثرنت قياسي ويعمل باستخدام بروتوكوالت اإلنترنت القياسية Dante يتم نقل الصوت الرقمي
بإمكانية تواجده اآلمن على الشبكة نفسها Dante ويتميز الصوت .Dante لتوفير النقل الموثوق للصوت لمجموعة من خدمات )QoS( وجودة الخدمة العالية

.المخصصة لتكنولوجيا المعلومات والتحكم في البيانات، أو يمكن تكوينه بحيث يستخدم شبكة مخصصة

Dante توصيات التشغيل والكابالت لالتصال بشبكات
.استخدم المحوالت والكابالت عالية الجودة لجعل شبكة الصوت لديك أكثر موثوقية .تحدد المحوالت والكابالت مدى جودة أداء شبكة الصوت لديك

:ينبغي أن تحتوي محوالت الشبكة على

.على شبكات صغيرة، لكن محوالت جيجابت تعمل بشكل أفضل 10/100 قد تعمل محوالت .منافذ جيجابت
ألي أجهزة تتطلب طاقة +)PoE( أو منافذ إرسال الطاقة عبر إيثرنت بالس )PoE( منافذ إرسال الطاقة عبر إيثرنت

ميزات اإلدارة لتوفير معلومات حول سرعة المنفذ وعدادات الخطأ وعرض النطاق الترددي المستخدم
شبكة" المعروفة أيضًـا باسم( قد تتسبب ميزة توفير الطاقة عبر شبكة إيثرنت ).EEE( القدرة على إيقاف تشغيل ميزة توفير الطاقة عبر شبكة إيثرنت

.في تسرب الصوت وحدوث مشكالت في مزامنة الساعة ")إيثرنت البيئية
قوائم انتظار 4، بأولوية صارمة وDiffserv (DSCP) جودة خدمة

:ينبغي أن تكون كابالت إيثرنت

Cat5e أو أفضل
مغلفة

Dante Domain Manager التوافق مع برنامج
عبارة عن برنامج إلدارة الشبكة مزود بميزات مصادقة المستخدم واألمان المستند إلى DDM وبرنامج .Dante Domain Manager يتوافق هذا الجهاز مع برنامج

.Dante والمنتجات التي تدعم Dante األدوار وميزات التدقيق لشبكات

:DDM التي يتحكم فيها برنامج Shure اعتبارات أجهزة

وإال، فلن تتمكن من الوصول إلى إعدادات .Read Write ، قم بتعيين إعداد الوصول لوحدة التحكم المحليةDante إلى مجال Shure عند إضافة أجهزة
Dante أو إجراء إعادة ضبط المصنع أو تحديث البرامج الثابتة للجهاز.

أو إجراء إعادة ضبط المصنع أو تحديث Dante عبر الشبكة ألي سبب، لن تتمكن من التحكم في إعدادات DDM في حالة تعذر اتصال الجهاز وبرنامج
.Dante وعند إعادة إنشاء االتصال، يتبع الجهاز السياسة المحددة له في مجال .البرامج الثابتة للجهاز

https://pubs.shure.com/command-strings/ANI4OUT
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، يتم تعطيل بعض"منع" في وضع عدم االتصال، أو تم ضبط تكوين الجهاز على الخيار DDM قيد التشغيل، أو كان برنامج Dante إذا كان قفل جهاز
.SCM820 وربط Dante cueو AD4 Dante وتصفح MXW وربط Dante تشفير :وتشمل هذه اإلعدادات .إعدادات الجهاز

.للحصول على مزيد من المعلومات Dante Domain Manager وثائق برنامج راجع

)QoS( إعدادات جودة الخدمة
تتوفر هذه الوظيفة .األولويات لحزم البيانات المحددة على الشبكة، مما يضمن تقديم صوت موثوق على شبكات أكبر حجمًـا مع الحركة الكثيفة QoS تعيّـن إعدادات

.QoS على الرغم من أنها غير مطلوبة، إال أنه يوصى بتعيين إعدادات .في معظم محوالت الشبكة المدارة

.يتغير اإلحداثي مع مسؤول الشبكة لتجنب انقطاع الخدمة :مالحظة

.Dante ، افتح واجهة المحول واستخدم الجدول التالي لتعيين قيم قائمة االنتظار المقترنة بـQoS لتعيين قيم

.الحساسة للوقت PTP ألحداث )في هذا المثال 4 موضحة برقم( قم بتعيين أعلى قيمة ممكنة
.استخدم قيم األولوية التنازلية لكل حزمة متبقية

Dante QoS قيم أولوية

ثنائيعشريسداسيDSCP ملصقاالستخداماألولوية

)4( مرتفع
الحساسة PTP أحداث

CS70×3856111000للوقت

PTPEF0×2E46101110 صوت،)3( متوسط

CS10×088001000)محفوظ()2( منخفض

BestEffort0×000000000حركة أخرى)1( بال

.راجع دليل المنتج الخاص بجهة التصنيع لمعرفة تفاصيل التكوين المحددة .قد تختلف إدارة المحول باختالف جهة التصنيع ونوع المحول :ملحوظة

.www.audinate.com والشبكات، تفضل بزيارة Dante لمزيد من المعلومات عن متطلبات

مصطلحات الشبكات
PTP )يستخدم لمزامنة الساعات على الشبكة ):بروتوكول الوقت الدقيق

DSCP )طريقة التعريف المعيارية للبيانات المستخدمة في تحديد أولوية ):نقطة رمز الخدمات المميزة QoS 3 للطبقة

Dante تدفقات نقل
.من خالل بث أحادي أو نقل بث متعدد أربع قنوات تصل عدد قنوات التدفق الفردي حتى .تدفقي استقبالو تدفقي إرسال هذا الجهاز يدعم ما يصل إلى

.هو عبارة عن اتصال من نقطة إلى نقطة بين جهازين، ويدعم حتى أربع قنوات لكل عملية تدفق تدفق البث األحادي
هو عبارة عن عملية نقل من طرف واحد إلى أطراف متعددة، وتدعم اإلرسال إلى عدد يصل إلى أربع قنوات إلى أجهزة استقبال متعددة تدفق البث المتعدد

.عبر الشبكة

Shure تطبيقات أجهزة
.Dante يمكن توصيل هذا الجهاز بعدد أجهزة يصل إلى جهازي

وهذا يعني أن التدفقات يمكن أن تنتقل إلى أجهزة متعددة .إرسال البث المتعدد Shure من ANI4INو ANIUSB-MATRIXو ANI22و MXA310 تدعم أجهزة
.Dante عند استخدام تدفقات بث أحادي، يمكن توصيل جهاز من تلك األجهزة بعدد أجهزة يصل إلى جهازي استقبال .بعدد األجهزة التي تدعمها الشبكة --

.Dante بعدد أجهزة يصل إلى جهازي إرسال ANI4OUT يمكن توصيل جهاز

®

https://audinate.com/
https://audinate.com/
https://audinate.com/
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Packet Bridge
وللوصول إلى جسر الحزمة، يجب .Shure لوحدة التحكم خارجية بالحصول على معلومات بروتوكول اإلنترنت من واجهة التحكم في جهاز Packet bridge تتيح

.Shure لجهاز Dante بواجهة 2203 إلى المنفذ *unicast UDP أن ترسل واحدة تحكم خارجية حزمة استعالم عبر

.بايت بحد أدنى 1 بحمل آجر يبلغ UDP أرسل حزمة

.ويسمح بأي محتوى .بايت 140 يبلغ الحد األقصى للحمل اآلجر :مالحظة

.وجهة مماثل لمنفذ المصدر لحزمة االستعالمات UDP يونيكاست إلى وحدة التحكم باستخدام منفذ UDP حزمة ردود عبر Shure سوف يرسل جهاز
:ويتبع الحمل اآلجر لحزمة الردود هذا التنسيق

المحتوىبايت

بت في ترتيب الشبكة 32 ، كعدد صحيح بال إشارة يبلغIP عنوان0-3

بت في ترتيب الشبكة 32 قناع شبكة فرعية، كعدد صحيح بال إشارة يبلغ4-7

بايت 6 كمصفوفة من MAC عنوان8-13

الوجهة وعدد IP وإذا لم تكن هناك استجابة، حاول إرسال استعالم مرة أخرى بعد التحقق من عنوان .في أقل من ثانية واحدة في الشبكة النموذجية Shure يجب أن يستجيب جهاز :مالحظة
.المنافذ

*UDP: بروتوكول بيانات المستخدم

معلومات مهمة حول المنتج
.الغرض من هذا الجهاز هو استعماله في االستخدامات الصوتية االحترافية

.لم يتم تصميم هذا الجهاز لتوصيله مباشرة بشبكة إنترنت عامة :مالحظة

إلى تدهور )المعزولة( قد يؤدي استخدام أنواع كابالت أخرى خالف المغطاة .يعتمد االختبار على استخدام أنواع الكابالت المزودة والموصى بها .بيئة تجارية وبيئة الصناعة الخفيفة :E2 للبيئة EMC مؤتمر
.EMC أداء

.عليها بشكل صريح إلى إبطال سلطتك في تشغيل هذا الجهاز Shure Incorporated قد يؤدي إدخال أي تغييرات أو تعديالت لم توافق شركة

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) :ملصق التوافق ICES-003 إدارة الصناعة الكندية

.من قوانين لجنة االتصاالت الفيدرالية 15 معتمد بموجب أحكام التحقق في القسم

.الرجاء اتباع نظام إعادة التدوير اإلقليمي للبطاريات والتحزيم والنفايات اإللكترونية

Information to the user
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee

that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the

interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and the receiver.

Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
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Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

www.shure.com/europe/compliance :من CE يمكن الحصول على إعالن التطابق مع العالمة

:الممثل األوروبي المعتمد
Shure Europe GmbH

Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Germany
0 49 92-7262-49 :هاتف

info@shure.de :البريد اإللكتروني
www.shure.com

.CE يحقق هذا المنتج المتطلبات األساسية لجميع التوجيهات األوروبية ذات الصلة ويستحق حمل عالمة

للحصول على معلومات االتصال، تفضلوا بزيارة .أو أي ممثل أوروبي لها Shure Incorporated من شركة CE يمكن الحصول على إعالن التطابق مع العالمة
www.shure.com

المواصفات
نظرة عامة

اإلدخال
)1( RJ45

اإلخراجات
ANI4OUT-XLR)4( موصل XLR

ANI4OUT-BLOCK)4( سنون 3 موصل مجموعة مكونة من

التكوين
متوازن المعاوقة

القطبية
غير قابلة للعكس، أي إدخال إلى أي إخراج

متطلبات الطاقة
0 الفئة ),PoE( جهاز إرسال الطاقة عبر إيثرنت

استهالك الطاقة
الحد األقصى ,وات10

الوزن
)رطل 1.5( جرام 663

األبعاد
البُـعد × العرض × الطول

4 x 14 x 12.8 1.6 ( سم x 5.5 x 5.0 بوصة(
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استعماالت عناصر التحكم
HTML5 مستعرض مستند إلى

نطاق درجة حرارة التشغيل
−6.7°C (20°F) 40 إلى°C (104°F)

نطاق درجة حرارة التخزين
−29°C (-20°F) 74 إلى°C (165°F)

الصوت
استجابة التردد

هرتز 20،000 إلى 20

)Dante صوت رقمي بتقنية( اإلدخال
4عدد القنوات

كيلوهرتز 48معدل تصنيف العينات

24عمق البت

زمن االنتقال
Does not include Dante latency

ميللي ثانية 0.71

)إلى تناظري Dante( نطاق ديناميكي
نموذجي ,A المرجّـح ,كيلوهرتز 20 هرتز إلى 20

ديسيبل 117

إجمالي التشويش التوافقي
)dBFS( مستوى إشارة اإلدخال 20, -كيلو هرتز 1 بمعدل

ديسيبل 0 ,اإلخراج
كسب تناظري

>0.05%

اإلخراجمستوى التقطع
فولت ديسيبل 20+المسار

Aux+0 فولت ديسيبل

فولت ديسيبل 26-ميكروفون

مستوى اإلخراج التناظري

قابل للتحديد

ديسيبل 0المسار

Aux- 20 ديسيبل

ديسيبل 46-ميكروفون

معاوقة اإلخراج
أوم 150
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مضمنمعالجة اإلشارة الرقمية
)ديسيباللنطاق 140 ( الكسب ,عكس القطبية ,كتم الصوت ) ,بارامتري مكون من أربعة نطاقات( المعادللكل قناة

جمع الصوتنظام

الشبكات
متطلبات الكبل

Cat 5e يُـوصى بكبل مغلف( أو ما بعده(

IP Ports and Protocols

Shure Control

PortTCP/UDPProtocolDescription
Factory
Default

21tcpFTPRequired for firmware updates (otherwise closed)Closed

22tcpSSHSecure Shell InterfaceClosed

23tcpTelnetNot supportedClosed

68udpDHCPDynamic Host Configuration ProtocolOpen

80*tcpHTTPRequired to launch embedded web serverOpen

443tcpHTTPSNot supportedClosed

161tcpSNMPNot supportedClosed

162tcpSNMPNot supportedClosed

2202tcpASCIIRequired for 3rd party control stringsOpen

5353udpmDNSRequired for device discoveryOpen

5568udpSDTRequired for inter-device communicationOpen

8023tcpTelnetDebug console interfaceClosed

8180tcpHTMLRequired for web applicationOpen

8427udpMultcast SLPRequired for inter-device communicationOpen

64000tcpTelnetRequired for Shure firmware updateOpen

Dante Audio & Controller

PortTCP/UDPProtocolDescription

]319-320*[udpPTPDante clocking

2203udpCustomRequired for packet bridge

†

†

†

†
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PortTCP/UDPProtocolDescription

4321,
14336-14600

udpDanteDante audio

]4440, 4444,
4455*[

udpDanteDante audio routing

5353udpmDNSUsed by Dante

]8700-8706,
8800*[

udpDanteDante Control and Monitoring

8751udpDanteDante Controller

16000-65536udpDanteUsed by Dante

*These ports must be open on the PC or control system to access the device through a firewall.

These protocols require multicast. Ensure multicast has been correctly configured for your network.

المُـلحقات
الملحقات المزودة مع الوحدة

Hardware kit (XLR model)90A29254

Hardware kit (block connector model)90A29252

Mounting Bracket (1/3 rack unit)53A27742

الملحقات االختيارية وقطع الغيار
19" rack trayCRT1

†

†
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