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Designer   
Designer

نظرة عامة
على تمكين أجهزة الدمج وأجهزة تخطيط النظام من تصميم التغطية الصوتية الدقيقة لعمليات التثبيت باستخدام مجموعة Designer System يعمل برنامج تكوين

التصميم والتوجيه والتكوين والدفع إلى األجهزة المتصلة باإلنترنت أثناء االتصال Designer ويتيح برنامج .المحددة Shure متنوعة من ميكروفونات وأجهزة
ويمكنك تحديد طراز أماكن االجتماعات والعروض التقديمية بدقة عن طريق استيراد مخطط طابق، .باإلنترنت ودون االتصال باإلنترنت، وهذا بالكامل في أداة واحدة

.وتغيير حجم غرفتك، ووضع األجهزة حول مناطق المشاركين، وترتيب حلقات االلتقاط على مخطط الغرفة للتغطية بشكل دقيق

:إنشاء وتحرير معلمات التغطية قبل تركيب األجهزة Designer ويتيح لك برنامج

تحديد موضع الميكروفون، وحجم الغرفة، وارتفاع السقف
إضافة قنوات

إنشاء مناطق تغطية دقيقة
ضبط إعدادات المعادل

إدارة توجيه اإلشارة

بعد االنتهاء من أعمال التصميم الخاصة بك دون االتصال باإلنترنت، يمكنك دفع اإلعدادات إلى األجهزة المتصلة باإلنترنت وضبطها في الموقع، وكل ذلك من داخل
.يمكنك دومًـا تصدير اإلعدادات المسبقة للجهاز لتحميلها، إذا كنت تفضل ذلك، واستخدام واجهة مستخدم الويب لكل جهاز امك .ngiseDer برنامج

الميزات
.هذه Shure تصميم التغطية الصوتية، سواء أثناء االتصال باإلنترنت أو دون االتصال باإلنترنت، لعمليات التركيب باستخدام ميكروفونات وأجهزة

IntelliMix  Room
MXA910/MXA920 ميكروفون مصفوفة السقف

MXA710 ميكروفون المصفوفة الطولية

®
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MXA310 ميكروفون مصفوفة طاولة
P300 IntelliMix معالج المؤتمرات الصوتية
USB بمدخل ANIUSB-MATRIX واجهة الشبكة الصوتية لـ

Microflex مكبر الصوت السقفي المتصل بالشبكة
MXA زر كتم الصوت في شبكة

تغيير حجم مخططات الطوابق والصور المرجعية بدقة من أجل إعداد الجهاز بدقة
اًإضافة العديد من األجهزة إلنشاء عمليات تثبيت أكبر وأكثر تعقيد

متعددة في أداة برنامج واحدة Shure إجراء توجيه اإلشارة لمنتجات
إنشاء وإعادة استخدام قوالب عبر المواقع المتعددة

دفع اإلعدادات إلى مجموعة من األجهزة في وقت واحد
تصدير اإلعدادات المسبقة للجهاز بسهولة للموقع الفردي

تنظيم عمليات التثبيت للعديد من الغرف والبنايات والعمالء
ادخار الوقت وتكاليف السفر عن طريق استيراد مخطط طابق واستخدام األجهزة االفتراضية لتصميم نظامك دون االتصال باإلنترنت

اآلخرين حتى يمكن للعديد من األشخاص العمل على أحد المشاريع Designer مشاركة ملفات المشروع مع مستخدمي

بدء التشغيل
إنشاء مشروع -1

.يمكن نشرها في وقت الحق )تصميمية( أو إنشاء غرفة )مباشرة( يمكنك إنشاء غرفة .تطابق البيئة المخطط لها ًوأنشئ غرفة Designer ابدأ مشروع

إضافة أجهزة إلى غرفتك .2
.اسحب األجهزة التي تريد العمل بها في الغرفة

.، فسوف تقوم بإضافة أجهزة عبر اإلنترنت موجودة على شبكتك إلى غرفتك)مباشرة( إذا كنت تقوم بإنشاء غرفة
.، فسوف تضيف أجهزة ظاهرية إلى غرفتك ويمكنك ربطها باألجهزة المتصلة باإلنترنت ونشرها في وقت الحق)تصميمية( وإذا كنت تنشئ غرفة

استخدام ميزة تحسين مع غرفتك .3
يجب أن يتوفر لديك ميكروفون واحد ومعالج واحد على األقل في الغرفة الستخدام .لديك Shure باالتصال بأجهزة Designer للسماح لبرنامج تحسين انقر فوق

.Designer في تحسين ميزة

تكوين هل لديك فحسب ميكروفونات؟ يمكنك متابعة إجراء التعديالت اليدوية عن طريق تحديد أجهزة فردية لضبط خصائصها في الجانب األيمن أو النقر فوق
.للوصول إلى اإلعدادات األكثر تقدمًـا وتغييرها
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كذلك تنشئ ميزة .من وتيرة عملية توصيل األنظمة من خالل ميكروفون واحد ومعالج صوت واحد على األقل Designer ع سير عمل التحسين في برنامجّيسر
:يقوم بما يلي Designer عندما تحدد تحسين في غرفة ما، فإن .MXA تحسين مسارات تحكم في كتم الصوت في الغرف باستخدام أزرار كتم صوت شبكة

.إنشاء مسارات صوت ومسارات تحكم في كتم الصوت
ضبط إعدادات الصوت

تشغيل مزامنة كتم الصوت
لألجهزة المنطبقة LED تمكين التحكم المنطقي في المؤشرات الضوئية

.يمكنك تخصيص المزيد من اإلعدادات، ولكن سير العمل ميزة تحسين يمنحك نقطة انطالق جيدة .اًيتم تحسين اإلعدادات من أجل مجموعتك من األجهزة تحديد

:وقد تشمل هذه الخطوات ما يلي .وبعد تحسين غرفة ما، عليك أن تتحقق من اإلعدادات وأن تقوم بتعديلها لتناسب احتياجاتك

.حذف المسارات غير الضرورية
.التحقق من المستويات وضبط الكسب

.بشكل صحيح )AEC( التحقق من توجيه إشارات مرجع وحدة إلغاء الصدى الصوتي
.موالفة مجموعات معالجة اإلشارات الرقمية عند الحاجة

:األجهزة المتوافقة

MXA910
MXA920
MXA710
MXA310

P300
IntelliMix  Room

ANIUSB-MATRIX
MXN5-C

MXA زر كتم الصوت في شبكة

الموالفة الصحيحة لنظامك .4
على ذلك، عليك تحديد األجهزة الفردية التي تريد تعديل خصائصها على اليمين ًعالوة .استخدم خريطة التغطية لتكوين األجهزة وتعديل مناطق التغطية في غرفتك

.للوصول إلى اإلعدادات األكثر تقدمًـا وتغييرها تكوين أو النقر فوق

المهام الخاصة بالجهاز .5
:ميكروفونات مصفوفة السقف والمصفوفة الطولية ومكبر الصوت السقفي فقط

.حدد حجم الغرفة باستخدام أبعاد الغرفة ومواصفاتها الفعليتين - عالمة تبويب خريطة التغطية
الستيراد مخطط الطابق األرضي وضبط مقياسه إضافة صورة انقر فوق .استخدم مخطط الطابق األرضي أو صورة مرجعية لبدء تصميم غرفتك

.على نقطة مرجعية في الرسم

.استخدم الصورة للتركيز على التغطية الصوتية على مناطق المشارك المتوقع وصمم بدقة أكبر باستخدام أبعاد الحجرة الفعلية

®
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يمكن إعداد أجهزة متعددة في الغرفة نفسها، ما يتيح تغطية صوتية متميزة للمساحات .أضف األجهزة وحدد موضع القنوات حول مناطق المشارك
.لتغطية المساحة بالحلقات إضافة قناة انقر فوق .اًاألكبر واألكثر تعقيد

.لضبط إعدادات المعادل، وقم بتدوير توجيه اإلشارة، وتعيين خصائص الجهاز Designer استخدم برنامج
:ميكروفونات مصفوفة الطاولة فقط

.تكوين حدد الجهاز وانقر فوق
.إلضافة القنوات من أجل الميكروفون إضافة قناة انقر فوق
.لتحديد االختيارات إلعدادات القناة الخصائص استخدم

:األجهزة األخرى
.تكوين حدد الجهاز وانقر فوق

.استخدم الميزات المختلفة إلجراء التحديدات إلعدادات معالجة اإلشارة

عمليات الضبط النهائية .6
ا منًإلكمال تكوين األجهزة في غرفتك، يمكنك إجراء التعديالت مباشرة على أجهزتك وضبط كل قناة عن طريق االستماع إلى فحص الصوت وإجراء تعديالت فور

.giseDner داخل برنامج

تثبيت البرنامج
تنزيل التطبيق

.www.shure.com/designer ف على المزيد علىّقم بتنزيل التطبيق وتعر

http://www.shure.com/designer
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إصدارات البرنامج
.وتدعم تلك المستندات أحدث إصدار من البرنامج .يتم توفير إصدارات جديدة من هذا البرنامج بصورة دورية لتضمين الميزات الجديدة وتحسينات في األداء

.www.shure.com على الموقع مالحظات حول اإلصدار وللحصول على مزيد من المعلومات حول اإلصدارات الفردية، راجع القسم

Shure اتصل بفريق دعم
و الشبكة الصوتية الرقمية وأفضل الممارسات الخاصة بعملية التثبيت الخاصة Shure فرق دعم إقليمية تتميز بمعرفتها الغزيرة ألجهزة Shure يوفر قسم دعم أنظمة

وفي األقليم األمريكي، يمكنك االتصال بالرقم .للحصول على المساعدة Shure وإذا واجهت أي مشكلة خالل عملية تثبيت او إعداد البرنامج، فاتصل بدعم أنظمة .بك
.للتعرف على جهة االتصال المعنية بتقديم الدعم المحلي لك www.shure.com أو زيارة 312-736-6006

متطلبات النظام
المتطلبات األساسية

المنافذ المطلوبة

واجهة برمجة تطبيقات الويب
MongoDB

Shure نظام )API( واجهة برمجة تطبيقات

أربعة منافذ، تُـخصص ديناميكيًـا عند التثبيت باستخدام المنافذ المتاحة في
65535-10000 نطاق

Windows قم بتثبت تحديثات
.تأكد من تحديث نظام التشغيل لديك قبل تثبيت البرنامج

Operating System
The follow operating systems are supported on a physical or virtual machine:

Windows 10 (Professional or Enterprise), 64-bit edition
Windows 11 (Professional or Enterprise), 64-bit edition

الجهاز
المتاحة )RAM( جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي 16ذاكرة النظام

جيجابايت متوفرة 2مساحة فارغة على القرص الصلب

ثنائي النواة i5 معالجالمعالج

تحديثات التكوين التلقائي
.يتم ضبط اإلعدادات التالية تلقائيًـا أثناء تثبيت البرنامج

المتطلبات األساسية للمثبت
.تلقائيّـًـا في أثناء عملية التثبيت MongoDB v5.0.3 تتم إضافة

https://www.shure.com/en-US/products/software/designer_software
http://www.shure.com/
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Windows جدار الحماية بنظام التشغيل
8427 ،5568المنفذ المحلي

نسخ قاعدة البيانات نسخًـا احتياطيًـا واستعادتها
نسخًـا Shure التي تقوم بتخزين معلومات برنامج (Designer يتم تثبيتها مع( MongoDB قم بحماية البيانات ضد فقدانها من خالل نسخ قاعدة بيانات

.النسخ االحتياطية مفيدة دومًـا عند الترحيل إلى خادم جديد .احتياطيًـا

الستعادة النسخة االحتياطية، يتم دعم ملفات النسخ .تقوم النسخ االحتياطية بتخزين كل المشروعات واألماكن وإعدادات األجهزة التي يقوم بها فريقك في البرنامج
.تطابق إصدار برنامج التشغيل الحالي فقط يتلا ).kab بالتنسيق( االحتياطي هذه

MongoDB تحديد منفذ
:من خالل مراجعة قسم التكوين الخاص بـ MongoDB يجب تحديد المنفذ المخصص ديناميكيًـا لـ

"]location of Designer Software install directory[\Services\Mongo-5.0.3\Bin\mongod.cfg"

:رقم المنفذ محدد في األسطر التالية

"
net:

port: [port #]
"

نسخًـا احتياطيًـا Mongo نسخ قاعدة بيانات
.oMngoDB استخدم الجهاز المُـثبت عليه البرنامج إلنشاء النسخة االحتياطية لـ

.أنت تستخدم هذا المسار الوارد أدناه في سطر األوامر .حدد موقعًـا ألرشفة النُـسخ االحتياطية لقاعدة البيانات
.ال تضغط على مفتاح اإلدخال ."oc"mmand ثم كتابة "البدء" ابدأ بفتح موجه األوامر من خالل فتح القائمة

.uRn as administrator ثم حدد "موجه األوامر" انقر بزر الماوس األيمن فوق
:[ ] بعد استبدال العناصر النائبة المميزة بـ )بما في ذلك عالمات االقتباس الخاصة بمسارات الملفات( اكتب سطر األوامر التالي

"]location of Designer Software install directory[\Services\Mongo-5.0.3\Bin\mongodump.exe" --host localhost 
--port [MongoDB port number] --gzip --archive="[path and file name of backup]"

):الكل في سطر أوامر واحد( مثال على سطر األوامر باإلعدادات االفتراضية :تلميح

"c:\Program Files\Shure\Shure Designer\Services\Mongo-5.0.3\Bin\mongodump.exe" --host localhost 
--port [MongoDB port number] --gzip --archive="c:\Shure.bak"

.ستتم أرشفة الملف في المسار المحدد في موجه األوامر .Enter اضغط على زر

استعادة نسخة احتياطية لقاعدة البيانات
.ال تضغط على مفتاح اإلدخال ".command" والبدء في كتابة "البدء" على الجهاز المثبت عليه البرنامج، افتح موجه األوامر من خالل فتح قائمة

.Run as administrator ثم حدد "موجه األوامر" انقر بزر الماوس األيمن فوق
:[ ] بعد استبدال العناصر النائبة المميزة بـ )بما في ذلك عالمات االقتباس الخاصة بمسارات الملفات( اكتب سطر األوامر التالي

"]location of Designer Software install directory[\Services\Mongo-5.0.3\Bin\mongorestore.exe" --host localhost 
--port [MongoDB port number] --drop --gzip --archive="[path and file name of backup]"

):الكل في سطر أوامر واحد( مثال على سطر األوامر باإلعدادات االفتراضية :تلميح

"c:\Program Files\Shure\Shure Designer\Services\Mongo-5.0.3\Bin\mongorestore.exe” --host localhost 
--port [MongoDB port number] --drop --gzip --archive="c:\Shure.bak"
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.Enter اضغط على زر
إعادة تحميل تكوين قاعدة البيانات عن طريق كتابة

iisreset

.في موجه األوامر

األجهزة المدعومة
متى أمكن، فقم بالترقية إلى أحدث إصدار مدعوم من البرنامج الثابت لتستفيد من الميزات الجديدة .Designer التالية في برنامج Shure يتوفر الدعم ألجهزة

.وتحسينات النظام

MXA910 (User Guide) ميكروفون صفيف السقف
MXA920 (User Guide) ميكروفون صفيف السقف

MXA710 (User Guide) ميكروفون الصفيف الخطي
MXA310 (User Guide) ميكروفون صفيف الطاولة

IntelliMix Room (User Guide) برنامج معالجة الصوت
P300 IntelliMix Audio (User Guide) معالج عقد المؤتمرات

ANIUSB-MATRIX (User Guide) واجهة الشبكة الصوتية
Microflex: MXN5-C (User Guide) مكبر الصوت السقفي المتصل بالشبكة

MXA (User Guide) زر كتم الصوت في شبكة

:هام

ارجع إلى مالحظات اإلصدار للحصول على قائمة بإصدارات البرامج الثابتة المتوافقة
Designer ال تكون المشروعات المُـصدرة متوافقة مع اإلصدارات السابقة المُـصدرة من برنامج

.للحصول على مزيد من المعلومات عن تحديث البرنامج الثابت تحديثات البرنامج الثابت انظر

Service configuration for device security
You can enable or disable specific network protocols on your devices using Designer. Navigate to that device in Live mode and

click (Settings) > Services. The configuration options are:

HTTP - If you turn off HTTP, you will no longer be able to connect to this device via a web browser. Access with
Designer will be unaffected.

mDNS - If you turn off mDNS, you will no longer be able to discover this device in the Shure Web Device Discovery
application. Designer and Shure Update Utility will still be able to discover this device normally.

Command Strings - If you turn off command strings, third party control systems will no longer be able to communicate
with this device on port 2202.

تغيير لغة الواجهة
.عن طريق النقر فوق المنطقة في أعلى الجانب األيسر بالقرب من اسمك حسابي قم بالوصول إلى

.استخدم القائمة المنسدلة لتحديد لغتك المفضلة
.حفظ التغييرات انقر فوق

تنظيم التصاميم الخاصة بك
:قم بإعداد مشاريعك لتعكس سير عملك بأفضل طريقة .على تطوير وتنظيم مشاريع التثبيت الصوتي لديك Shure Designer يساعدك برنامج

https://pubs.shure.com/guide/MXA910/en-US
https://pubs.shure.com/guide/MXA920/en-US
https://pubs.shure.com/guide/MXA710/en-US
https://pubs.shure.com/guide/MXA310/en-US
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US
https://pubs.shure.com/guide/P300/en-US
https://pubs.shure.com/guide/ANIUSB-Matrix/en-US
https://pubs.shure.com/guide/MXN5-C/en-US
https://pubs.shure.com/guide/MXA-MUTE/en-US
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التنظيم حسب المشروع باستخدام المواقع

تصميم غرفة مفردة أو تطوير مواقع عديدة تمتد لتشمل المباني والحرم الجامعي :المشروعات قابلة للتوسيع

التنظيم حسب المخطط باستخدام الغرف

نسخ تصميمات الغرف وإعادة استخدامها إلنشاء تصميمات لغرف متشابهة
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نشاء مشروع
إلنشاء مشروع،

.في القائمة الموجودة على اليسار My projects انقر فوق
.New > Project انقر فوق

.اكتب اسمًـا ووصفًـا لمشروعك
.Create انقر فوق

تصميم الغرف
.يمكنك إنشاء غرفة في مشروعك لكل مساحة تقوم بعمل تصميم لها .الغرف بحيث تتمكن من إنشاء تصميمات عديدة ضمن كل مشروع Designer يستخدم برنامج

).أنواع الغرف( أو سير العمل الخاص بك )المباني والطوابق( يمكنك تنظيم الغرف لتطابق البنية األساسية للمشروع

إنشاء غرفة
.افتح مشروعًـا

.إذا كنت لم تفعل ذلك بالفعل الغرف حدد
.)تصميم (غرفة أو )مباشرة (غرفة > جديد انقر فوق

.اكتب اسمًـا للغرفة ووصفًـا لها
.Create انقر فوق

.بإنشاء غرفة بهذا االسم في قائمة مشروعاتك ويفتح نافذة التصميم لهذه الغرفة Designer يقوم برنامج

.ًإذا كنت ستنشئ غرفًـا متعددة وتفضل تجميعها في مجلدات، يمكنك إنشاء مجلد أوال

.افتح مشروعًـا
.إذا كنت لم تفعل ذلك بالفعل الغرف حدد

.New > Folder انقر فوق
.اكتب اسمًـا ووصفًـا لمجلدك

.Create انقر فوق

.بإنشاء مجلد بهذا االسم وإضافته إلى قائمة مشروعاتك Designer يقوم برنامج

.ا مزدوجًـا فوق المجلد لفتحه واتبع الخطوات السابقة إلنشاء غرفةًانقر نقر

استيراد المشاريع وتصديرها
يشمل التصدير كل الغرف ضمن .لمشاركته مع مصممي النظام اآلخرين والتعاون معهم بشأنه، أو لحفظ نسخة احتياطية من عملك Designer يمكنك تصدير مشروع

.مشروعك، بما في ذلك كل إعدادات الجهاز االفتراضي، والتوجيه، وتصميمات التغطية

.Shure من Designer إال مع برنامج ًوال تكون متوافقة dprj. على هيئة ملفات بتنسيق Designer يتم تنزيل مشروعات

استيراد مشروع
.مشروعاتي انقر فوق
.واستعرض إلى الملف الذي تريد استيراده استيراد مشروع انقر فوق

تصدير مشروع
.مشروعاتي انقر فوق

.انقر فوق الرمز .، متاحًـا على الجانب األيمن)المزيد( يصبح الخيار  عند المرور بالماوس فوق مشروع ما،
. Designer اسم الملف هو اسم المشروع في .تصدير حدد
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إعداد الغرفة
إضافة أجهزة

.يمكنك إضافة أجهزة افتراضية إلى مساحة عملك عن طريق سحبها من القائمة الموجودة بالجانب األيمن إلى مساحة عملك

Designer استخدام سير عمل التحسين ببرنامج
 كذلك تنشئ ميزة .من وتيرة عملية توصيل األنظمة من خالل ميكروفون واحد ومعالج صوت واحد على األقل Designer في برنامج التحسين ع سير عملّيسر

:يقوم بما يلي Designer في غرفة ما، فإن تحسين عندما تحدد .MXA مسارات تحكم في كتم الصوت في الغرف باستخدام أزرار كتم صوت شبكة تحسين

.إنشاء مسارات صوت ومسارات تحكم في كتم الصوت
ضبط إعدادات الصوت

تشغيل مزامنة كتم الصوت
لألجهزة المنطبقة LED تمكين التحكم المنطقي في المؤشرات الضوئية

.يمنحك نقطة انطالق جيدة تحسين يمكنك تخصيص المزيد من اإلعدادات، ولكن سير عمل ميزة .اًيتم تحسين اإلعدادات من أجل مجموعتك من األجهزة تحديد

:وقد تشمل هذه الخطوات ما يلي .وبعد تحسين غرفة ما، عليك أن تتحقق من اإلعدادات وأن تقوم بتعديلها لتناسب احتياجاتك

.حذف المسارات غير الضرورية
.التحقق من المستويات وضبط الكسب

.بشكل صحيح )AEC( التحقق من توجيه إشارات مرجع وحدة إلغاء الصدى الصوتي
.موالفة مجموعات معالجة اإلشارات الرقمية عند الحاجة

:األجهزة المتوافقة

MXA910
MXA920
MXA710
MXA310

P300
IntelliMix Room

ANIUSB-MATRIX
MXN5-C

MXA زر كتم الصوت في شبكة

:تحسين الستخدام سير عمل

.ضع جميع األجهزة ذات الصلة في غرفة
.لمجموعة األجهزة لديك DSP بتحسين إعدادات الميكروفون وإعدادات Designer يقوم برنامج .تحسين حدد
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.مرة أخرى تحسين إذا أضفت أجهزة أو حذفتها، فحدد

Routing
.المدعومة عن طريق النقر والسحب إلجراء الوصالت بين األجهزة Shure ألجهزة Dante يمكنك إنشاء توجيهات

.Shure ويتم تحديد األجهزة حسب أسماء أجهزة .يمكنك سحب األجهزة لترتيبها في مساحة العمل
.أو مخرجًـا ً، ويحددها باعتبارها مدخالDante ، وقناةDante ويؤدي تحريك المؤشر فوق المدخل أو المخرج في أحد األجهزة إلى عرض اسم

.انقر فوق قناة المدخل أو المخرج لجهاز واحد، ثم انقر فوق القناة الخاصة بالجهاز اآلخر إلنشاء التوجيه

.واتصاالت القناة Dante من نقطتي النهاية جهاز ٍالتوجيه، يُـحدد تحريك المؤشر فوق أي Designer بعدما يُـنشئ برنامج

التوجيهات عند تمرير إعدادات الجهاز االفتراضي إلى األجهزة المكتشفة، ولكن يمكنك اختيار إنشاء وتمرير التوجيهات، على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم Designer بشكل اقتراضي، يُـمرر برنامج :مالحظة
DSP لطرف ثالث.

تحديد حالة التوجيه
:الصالحة وغير الصالحة Dante تستخدم صفحة التوجيه أيقونات لتحديد مسارات

.تُـشير إلى أنك قد أنشأت توجيهًـا افتراضيًـا بنجاح —

".مباشر" تُـشير إلى أنك قد أنشأت توجيهًـا صالحًـا بنجاح بين األجهزة المكتشفة واألجهزة التي في الوضع —

ويتم وصف المشكالت المحتملة التي تؤدي إلى إنشاء التوجيه غير الصالح والحلول الالزمة لذلك في .تُـشير إلى أن هذا التوجيه غير صالح —
:الجدول التالي

الحلالمشكلة المحتملة

.يتعذر على جهاز االستقبال تحديد موقع جهاز اإلرسال المشترك

أو

.يتعذر على جهاز اإلرسال تحديد موقع جهاز االستقبال المشترك

ببساطة في حالة عدم االتصال باإلنترنت، سيحدد الجهاز المتصل باإلنترنت
.موقع الجهاز غير المتصل باإلنترنت عند اتصاله باإلنترنت مرة أخرى

يمكن لجهاز االستقبال تحديد موقع جهاز اإلرسال المشترك، ولكن يوجد عدم
ا لعدم تمكين وظيفة الترميز في إحدى نقاط النهاية، فيًتطابق في الترميز نظر

.حين يتم تمكينها في النقاط األخرى
.قم بإعادة تشغيل وظيفة الترميز أو تعطيلها لكال الجهازين
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الحلالمشكلة المحتملة

يمكن لجهاز االستقبال تحديد موقع جهاز اإلرسال المشترك، ولكن يوجد عدم
.ا الحتواء نقاط النهاية على مفاتيح ترميز مختلفةًتطابق في الترميز نظر

.قم بإعادة تشغيل وظيفة الترميز أو تعطيلها لكال الجهازين

يمكن لجهاز االستقبال تحديد موقع جهاز اإلرسال المشترك، ولكن يوجد عدم
.تطابق في الترميز أو مشكلة أخرى تمنع التشغيل السليم عبر التوجيه

.قم بإعادة تشغيل وظيفة الترميز أو تعطيلها لكال الجهازين

استخدام خريطة التغطية
، ومكبرات الصوتMXA710 ، وميكروفونات الصفيف الخطيMXA920و MXA910 من أجل ميكروفونات الصفيف السقفي خريطة التغطية أنت تستخدم

ذات فائدة عظيمة عندما تكون قد أضفت صورة الغرفة ويمكنك استخدامها لتحديد موضع الميكروفون خريطة التغطية تكون .Microflex السقفية المتصلة بالشبكة
.الخصائص يمكنك سحب ميكروفون واحد أو أكثر إلى مساحة العمل، مع سحبه إلى الموضوع المطلوب أو كتابة اإلحداثيات الدقيقة في .وقنواته

للوصول إلى وضع تحرير .الخصائص لوحةمن محرر التغطية و العمل مساحة إلنشاء مخططات أكثر دقة، قم بمطابقة مواصفات الغرفة عن طريق تحرير خصائص
مساحة العمل، يجب عليك النقر فوق األبعاد فوق شبكة مساحة العمل

:ومن خالل تمكين التحرير، يمكنك تعديل خصائص مساحة العمل الخاصة بك
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مساحة العمل

.حدد طول غرفتك وعرضهاالطول والعرض

ا، ومع ذلك يمكنك تغييرهًيصبح هذا اإلعداد ارتفاع الجهاز االفتراضي عندما تضيف جهاز .حدد ارتفاع السقف لغرفتكارتفاع السقف
.بصورة مستقلة في أي وقت

وحدات

:حدد وحدة القياس لغرفتك

)افتراضي( قدم
أمتار

أو المتر لـ MXA910-24IN على سبيل المثال، البوصة لـ( قم بمطابقة وحدة القياس مع جهازك :تلميح
MXA910-60CM.(

.ابدأ الشبكة من نقطة مختلفة على مساحة العمل للمحاذاة مع مشروع مرجعي، مثل قرميد السقف في صورة الخلفية)س وص( نقطة بدء الشبكة :الشبكة

Coverage اختصارات لوحة المفاتيح الخاصة بخريطة
الوصفاالختصار

حذف الجهاز المختار أو القناةحذف

ألعلى، ألسفل، لليسار أو
لليمين

نقل الجهاز المختار أو القناة

إلى أقرب شبكة :تشغيل محاذاة الشبكة
)متر .01 قدم أو 0.1( وحدة قياس واحدة :إيقاف تشغيل محاذاة الشبكة

التدوير + Shift مفتاح
قم بالسحب باستخدام(

)الماوس
درجة 45 تدوير الجهاز المختار أو الصورة بزيادة

التكبير أو التصغير على مساحة العملبكرة التحكم

إضافة صورة خلفية
يمكن تغيير حجم الصور لتمثل أبعاد .أضف صورة خلفية إلى غرفتك للمساعدة على التركيز على التصميم حول ترتيبات جلوس المشاركين ومناطق العرض التقديمي

.غرفة فعلية لتحديد موضع األجهزة بدقة والتغطية الصوتية
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صورة الخلفية

.خريطة التغطية افتح غرفة وانقر فوق
قم بالوصول إلى نمط تحرير مساحة العمل عن طريق النقر فوق األبعاد أعلى شبكة مساحة العمل

.الستعراض الصورة الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك Add image حدد
.إلضافتها إلى مساحة عملك "فتح" حدد

:أنواع الملفات المدعومة

.jpg

.jpeg

.png

.gif

إعادة رسم الصورة لتغيير حجمها
إذا كنت ال تعرف مقياسًـا فعليّـًـا في صورتك، يمكنك دائمًـا تغيير .على نقطة مرجعية في الرسم ً، يمكنك تغيير حجمها بناءDesigner بعد أن تضيف صورة إلى برنامج

.حجم الصورة في وقت الحق

.أضف الصورة إلى مساحة العمل
.أوجد كائنًـا في رسمك يحتوي على طول معروف

.استخدم المؤشر لرسم خط مرجعي
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.Apply أدخل الطول الفعلي للكائن في نافذة الحجم المرجعي وحدد

تغيير حجم الصورة باستخدام بُـعد مرجعي

.غيّـِـر حجم مساحة العمل لتناسب الصورة التي تم تغيير حجمها حديثًـا

.الحجم لتغيير الرسم > صورة تحرير يمكنك إعادة الرسم لتغيير الحجم في أي وقت من

تحديد موضع األجهزة باستخدام الشبكة والتوجيهات
، يتحاذى الركن المرجعي للجهاز تلقائيًـا معالشبكة إلى المحاذاة عند تحديد .لنقل الكائنات إلى نقطة محددة في مساحة العمل Designer استخدم الشبكة في برنامج

.أقرب ركن للشبكة

محاذاة األجهزة على الشبكة

:الموجودة على صفحة التغطية لتمكين أدوات تحديد الموضع أو تعطيلها والتوجيهات الشبكات افتح

.في محاذاة الكائنات الشبكة إظهار يساعد
.محاذاة الكائنات بدقة على مساحة العمل الشبكة إلى المحاذاة يضمن الخيار
.لمساحة العمل 0.0 للنقطة المرجعية للجهاز من اإلحداثيات "ص"و "س" اإلحداثيين التوجيهات عرض يعرض الخيار

سحب مقبض الدوران إلى + Shift يؤدي كذلك الضغط على مفتاح .درجة 45 بتقييد التدوير على زيادات تبلغ درجة 45 بزاوية المحاذاة تدوير يقوم الخيار
.درجة 45 تقييد التدوير على زيادات قدرها
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للتبديل بين وضعي التشغيل وإيقاف التشغيل للخطوط ) ( استخدم قابلية الرؤية .إلدراج األجهزة التي تظهر في خريطة التغطية وتحديدها الطبقات استخدم
.المرجعية لهذا الجهاز

إزاحة الشبكة
.قم بمحاذاة الشبكة مع نقطة مرجعية في صورتك، مثل قرميد السقف أو إطار باب، من خالل ضبط إزاحة الشبكة

.أدخل وضع التحرير من خالل تحديد األبعاد أعلى مساحة العمل

.اسحب أداة إزاحة الشبكة وانقلها إلى الخط المرجعي

نقل الكائنات وتدويرها وتغيير حجمها
.خريطة التغطية Designer يمكنك إجراء تغييرات باألجهزة في

صورة - خريطة التغطية
.أعلى مساحة العمل تحرير الصورة أدخل وضع التحرير عن طريق النقر فوق

.للخروج، حدد أي مكان خارج الصورة
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تؤدي قيمة معدل الشفافية .اضبط شفافية صورة الخلفية لتوفير رؤية أكثر أو أقل فيما يتعلق بمساحة العمل واألجهزةتغيير معدل الشفافية
.تتوافق مع الملف األصلي ًالمنخفضة إلى صورة أكثر شفافية، بينما تؤدي القيمة األعلى إلى صورة أكثر ظالما

يتم قفل النسبة بحيث تؤثر التغييرات .قم بتغيير حجم الصورة بسحب ركن صورة أو إدخال قيمة في لوحة الخصائصتغيير حجم الصورة
.في بعد واحد بصورة تناسبية على اآلخر

.قم بتغيير موضع جهاز فيما يتعلق بالركن األيسر العلوي لمساحة العملنقل الصورة

تدوير الصورة

قم بالنقر وسحب المقبض لتدوير الصورة إلى الموضع .قم بتدوير الجهاز لتحديد موضعه بشكل صحيح في الغرفة
.المطلوب

.درجة 45 للتدوير بزيادات قدرها shift اضغط مع االستمرار على مفتاح :نصيحة

األجهزة - خريطة التغطية
.قم بسحب جهاز من لوحة األجهزة إلى مساحة العملإضافة جهاز

.وللخروج، انقر في أي مكان خارج الجهاز .انقر فوق جهاز في مساحة العمل لتحديده وحتى تتمكن من تحرير خصائصهاًحدد جهاز

إزالة جهاز
. أو "حذف" Delete حدد الجهاز واضغط على زر

تحديد موضع جهاز

تعرض خصائص الجهاز موضعه فيما يتعلق بنقطة مساحة .ا أو ادفعه إلى الموضع المطلوب بمساحة العملًاسحب جهاز
.0.0 العمل

النقطة المرجعية للجهاز

.تستخدم هذه النقطة لقياس اإلحداثيات
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تدوير جهاز

.قم بالنقر وسحب المقبض لتدوير الجهاز إلى الموضع المطلوب

.درجة 45 للتدوير بزيادات قدرها shift اضغط مع االستمرار على مفتاح :نصيحة

القنوات - خريطة التغطية
.للخروج، حدد أي مكان خارج القناة .حدد القناة لتحرير خصائصها

Add channel حدد الجهاز واضغط علىإضافة قناة

إزالة قناة
. أو "حذف" Delete حدد القناة واضغط على زر

تعرض خصائص القناة موضعها فيما يتعلق بالجهاز وبنقطة مساحة العمل .اسحب قناة أو ادفعها إلى الموضع المطلوبتحديد موضع قناة
0.0.

تغيير حجم قناة

.على مواصفات المخطط ًيمثل حجم القناة مزيجًـا من إعداد العرض يمكن تحديده والخصائص المحتسبة تلقائيًـا بناء

)درجة 55( أو عريضة )درجة 45( ، متوسطة)درجة 35( ضيقة :عرض القناة
يتغيّـر شكل القناة نتيجة لمجموعة من ارتفاع المتحدث وارتفاع الجهاز والمسافة من :مواصفات المخطط

.الميكروفون

الطبقات - خريطة التغطية
الموجودة على يسار مساحة العمل طبقات استخدم قائمة .مع وجود أجهزة متعددة في مساحة العمل، يمكن أن تصبح مزدحمة عند محاولة تحديد جهاز أو قناة

.لتحديد الجهاز الذي تريد تشغيله

العمل باستخدام األجهزة االفتراضية
وتتيح األجهزة االفتراضية لك إعداد تغطية .لمخططي النظام العمل من دون اتصال وخارج الموقع عن طريق استخدام األجهزة االفتراضية Designer يتيح برنامج

 إنشاء للعمل باألجهزة الظاهرية، حدد .، وكل ذلك دون اتصال باألجهزةDante الميكروفون وتعيين خصائص الجهاز وضبط إعدادات المعادل، وتكوين توجيه صوت
:)تصميمية(r غرفة

يمكنك بعد ذلك استخدام برنامج .بعد أن تكمل الغرفة أو المشروع، قم بإنهاء المهمة في الموقع عن طريق إقرانها باألجهزة المكتشفة عبر اإلنترنت ونشر تصميمك
Designer لضبط الخصائص على هذه األجهزة في الوقت الحقيقي.
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نشر التصميمات إلى األجهزة المكتشفة
.بعد إضافة األجهزة إلى الغرفة، وتحسين تغطية الصوت وتكوينها، يمكنك نشر تصميمك لتمرير اإلعدادات إلى األجهزة المكتشفة

.لتمرير التصميم الخاص بك إلى األجهزة المكتشفة نشر انقر فوق
.قم بإقران األجهزة المكتشفة بالتصميم عن طريق تحديدها من قائمة األجهزة المتاحة

.نشر ال يعني إقران جهاز مكتشف بجهاز تصميم تمرير اإلعدادات بالفعل إلى األجهزة المكتشفة ما لم يتم النقر فوق

.X يمكنك إلغاء إقران جهاز بالنقر فوق

.نشر عندما يتم تنفيذ كل عمليات اإلقران الخاصة بك، انقر فوق

.تحدد الشارة الخضراء عبر الجزء العلوي أنك في الوضع المباشر وتعمل باستخدام األجهزة المقترنة

Designer يكتشف برنامج .إلى اليسار، سوف ترى كل األجهزة المكتشفة الموجودة في الشبكة والتي لم تتم إضافتها إلى غرفة أخرى من الغرف لديك
األجهزة المتصلة المدعومة الموجودة على الشبكة الفرعية نفسها ويمكنك إضافة األجهزة عبر الشبكات الفرعية عن طريق االنتقال إلى Shure تلقائيّـًـا أجهزة

.IP حيث تمكن إضافتها حسب عنوان باإلنترنت

تحريك المؤشر فوق جهاز مكتشف والنقر فوقه ًينبغي عليك أوال .أو طراز الجهاز IP إذا كانت لديك أجهزة كثيرة، يمكنك فرزها حسب اسم الجهاز أو عنوان
.لتحديده، مما يضمن أنك تعمل مع الجهاز الصحيح

:كل شيء موجود على أجهزتك المكتشفة باستثناء Designer ، يستبدل برنامجالنشر عندما تقوم بإجراء

إعدادات الشبكة
إعدادات كلمة المرور والترميز

واسم القناة Dante اسم جهاز

.Designer ، تقوم بإجراء تعديالت مباشرة على أجهزتك المكتشفة ويمكنك ضبطها باستخدام برنامجlive في نمط

.اعلم أن بعض التغييرات التي تجريها قد تتسبب في انقطاع الصوت بشكل مؤقت :مالحظة

اإلعدادات المسبقة حفظ
هي أداة مفيدة للغرفة ذات األغراض اإلعدادات المسبقة .عند تكوين أجهزتك وضبطها لغرفة معينة، قد ترغب في حفظ تصميم معين كإعداد مسبق على كل األجهزة

يمكنك امتالك تصميمات ذات إعدادات مسبقة جاهزة للتطبيق عندما يتغير تكوين .المتعددة أو القابلة للدمج حيث يمكن أن تشتمل الغرفة على تكوينات مختلفة
.الغرفة

:اإلعدادات المسبقة لحفظ اإلعدادات على هيئة

يُـظهر هذا لك اإلعدادات المسبقة لكل األجهزة في .اإلعدادات المسبقة للجهاز في الزاوية اليمنى العلوية لفتح جزء )اإلعدادات المسبقة(  انقر فوق
.الغرفة

.حدد فتحة معدة مسبقًـا
.أدخل اسم اإلعداد المسبق

.حفظ انقر فوق

:لتطبيق اإلعدادات المسبقة على األجهزة

.اإلعدادات المسبقة للجهاز في الزاوية اليمنى العلوية لفتح جزء )اإلعدادات المسبقة(  انقر فوق
.حدد اإلعداد المسبق الذي تريد تطبيقه
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.تطبيق انقر فوق3

:مالحظات

.ال يتم حفظ معلومات التوجيه في اإلعدادات المسبقة
.، قد يتسبب النشاط المعين مسبقًـا في انقطاع الصوت بشكل مؤقت"مباشر" Live إذا كنت في الوضع

احفظ أي إعدادات جديدة إلى فتحة إعداد مسبق جديدة أو اكتب .أي تغييرات يتم إجراؤها بعد تطبيق اإلعدادات المسبقة تنتج منها حالة غير محفوظة
.فوق إعداد مسبق قديم بإعداداتك الجديدة

إذا كانت أجهزة متعددة في الغرفة نفسها وال .على أسماء فتحات اإلعدادات المسبقة للجهاز ًبتقييم حالة الغرفة الحالية بناء Designer يقوم برنامج
لحل مشكلة الحالة المختلطة، يجب عليك تغيير ".مختلطة" يقرر أن حالة الغرفة Designer تتشارك اسم فتحة اإلعدادات المسبقة نفسها، فإن برنامج

.أسماء فتحات اإلعدادات المسبقة الموجودة في األجهزة بشكل منفصل بحيث تتطابق

سجل األحداث
.من القائمة الرئيسية سجل األحداث لعرض سجل األحداث، انقر فوق

 يجمع السجل إدخاالت النشاط ويضع لها طابعًـا زمنيّـًـا ويحتفظ بها لفترة زمنية تحددها في .Designer يوفر سجل األحداث وصفًـا تفصيليّـًـا للنشاط ضمن برنامج
.لحفظ بيانات السجل وفرزه )قيم مفصولة بفاصلة( CSV تقوم ميزة التصدير بإنشاء مستند بتنسيق .يومًـا 360و 30 ، وتتراوح ما بيناإلعدادات

ا بتنسيقًتنشئ هذه الميزة مستند .السجل تصدير > عام > اإلعدادات وانقر فوق "مباشر" لتصدير سجل األحداث لجهاز معين، انتقل إلى هذا الجهاز في الوضع
CSV )لبيانات السجل )قيم مفصولة بفاصلة.

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

مستوى درجة األهمية

.ثمة إجراء أو حدث تم إكماله بنجاحمعلومات

.ثمة إجراء ال يمكن إكماله لكن الوظيفة عمومًـا مستقرةتحذير

.ثمة مشكلة حدثت قد تعيق أداء الوظيفةخطأ

تفاصيل السجل

.يُـشير إلى نوع الحدثحدث

.والغرفة، إن أمكن IP يوفر تفاصيل حول األحداث واألخطاء بما في ذلك عناوينالوصف

.تاريخ ووقت الحدثالتاريخ

.حدد عنوان فئة لفرز السجل :تلميح

MXA920
Reference these topics to get up and running with the MXA920 ceiling array microphone. For in-depth information on

microphone properties and best practices, see the full MXA920 Ceiling Array User Guide.

http://pubs.shure.com/guide/MXA920
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MXA920 تغطية
:للوصول إلى إعدادات خريطة التغطية

Designer: التغطية خريطة أضف الميكروفون إلى الغرفة، وانتقل إلى.
.التغطية انتقل إلى :تطبيق الويب

.التلقائية التغطية > عام > اإلعدادات للتحكم في التغطية التلقائية، انتقل إلى

؟MXA920 ما المساحة التي يغطيها
:في معظم الغرف بما يلي Shure توصي

)أمتار 4.9( قدمًـا 16 :الحد األقصى للمسافة من المتحدث إلى الميكروفون
)أمتار 3.7( قدمًـا 12 :الحد األقصى الرتفاع التثبيت

30 في 30 ، تبلغ منطقة التغطية االفتراضيةالتغطية التلقائية في أثناء تشغيل .تعتمد هذه األرقام أيضًـا على صوتيات غرفتك وتشييدها والمواد المستخدمة فيها
.الديناميكية عن منطقة التغطية )أمتار 9 في 9( قدمًـا

كيف تعمل التغطية؟
8 يمكنك إضافة مزيج يصل إلى .، يلتقط الميكروفون المتحدثين الذين تريد سماعهم ويتجنب المناطق التي تطلب منه تجنبهاالتغطية التلقائية عندما تستخدم

.لكل ميكروفون مخصصةو ديناميكية مناطق تغطية

.حلقات يدويًـا 8 ، يمكنك توجيه ما يصل إلىالتغطية التلقائية إذا أوقفت تشغيل

لضبط التغطية ضبطًـا دقيقًـا في الوقت الفعلي مع Shure من تقنية التركيز التلقائي MXA920 أو إيقاف تشغيلها، يستخدم التغطية التلقائية في أثناء تشغيل
.دائمًـا ما يكون التركيز التلقائي نشطًـا، وال تحتاج إلى ضبط أي شيء حتى يعمل .تغيير المتحدثين لمواقعهم أو وقوفهم

إضافة مناطق تغطية
تشغيل = التلقائية التغطية

يكون لدى أي متحدث بالداخل تغطية، حتى لو .جاهزة لالستخدام )أمتار 9 في 9( قدمًـا 30 في 30 البالغة الديناميكية ، تكون منطقة التغطيةالتغطية عندما تفتح
.لّوقف أو تجو

™
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.مناطق تغطية لكل ميكروفون، ويمكنك مزج كال النوعين حسب الحاجة 8 يمكنك استخدام ما يصل إلى .إلضافة المزيد من مناطق التغطية تغطية إضافة حدد
.اسحب مناطق التغطية وأفلتها لنقلها

الديناميكية مناطق التغطية

قم بتغيير الحجم حتى .مناطق التغطية الديناميكية تتميز بتغطية مرنة، وهو ما يعني أن الميكروفون يتكيف بذكاء ليغطي جميع المتحدثين في منطقة التغطية
).حتى في أثناء تحركه( يناسب المساحة المتوفرة لديك، وأي متحدث داخل حدود منطقة التغطية سيحظى بتغطية الميكروفون
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المخصصة مناطق التغطية

وتعمل على أفضل )متر 1.8 في 1.8( أقدام 6 في 6 وهي تتميز بحجم مضبوط يبلغ .مناطق التغطية المخصصة تشتمل على تغطية الميكروفون في كل األوقات
.نحو بالنسبة إلى المتحدثين الموجودين في مكان واحد في معظم الوقت، مثل فوق منصة أو أمام سبورة بيضاء

استبعاد مناطق من تغطية الميكروفون
لن يلتقط الميكروفون المتحدثين .إذا كنت تحتاج إلى استبعاد أجزاء معينة من الغرفة من التغطية، فال تضع أي مناطق أو حلقات تغطية في هذا الجزء من الغرفة

).HVAC( هذه اإلستراتيجية مفيدة أيضًـا في تجنب األجزاء الصاخبة من الغرفة أو معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء .خارج مناطق أو حلقات التغطية

:توجد عدة طرق للقيام بذلك

أو تغيير حجمها الديناميكية نقل مناطق التغطية
المخصصة نقل مناطق التغطية

)التغطية التلقائية عند إيقاف تشغيل( نقل حلقات الميكروفون اإلضافية أو حذفها

استخدام الحلقات القابلة للتوجيه
إيقاف التشغيل = التلقائية التغطية

حلقات للميكروفون 8 يمكنك ضبط موضع ما يصل إلى .التلقائية التغطية > عام > اإلعدادات من التغطية التلقائية الستخدام الحلقات القابلة للتوجيه، أوقف تشغيل
.هذا الوضع هو األفضل عندما تحتاج إلى مخرجات مباشرة، مثل نظام رفع الصوت المتعدد المناطق .يدويًـا

.التغطية التلقائية ال يستخدم الميكروفون مناطق التغطية عند إيقاف تشغيل

.لمعرفة المزيد حول استخدام الحلقات MXA910 راجع دليل

ضبط المستويات
:قبل ضبط المستويات

Dante  باستخدام مضخم مكبر الصوت ًقم بإعداد طريقة لالستماع إلى الميكروفون مباشرة
®

.Dante Virtual Soundcard أو من خالل 
.من ذلك، شغّـِـل تطبيق ويب الجهاز ًأو بدال .في قائمة األجهزة عبر اإلنترنت MXA920 وابحث عن Designer افتح

https://pubs.shure.com/guide/MXA910/en-US#u_86C14317-576A-A713-AD04-0ABE0485B067
https://pubs.shure.com/guide/MXA910/en-US#u_86C14317-576A-A713-AD04-0ABE0485B067
https://pubs.shure.com/guide/MXA910/en-US#u_86C14317-576A-A713-AD04-0ABE0485B067
https://pubs.shure.com/guide/MXA910/en-US#u_86C14317-576A-A713-AD04-0ABE0485B067
https://pubs.shure.com/guide/MXA910/en-US#u_86C14317-576A-A713-AD04-0ABE0485B067
https://pubs.shure.com/guide/MXA910/en-US#u_86C14317-576A-A713-AD04-0ABE0485B067
https://service.shure.com/s/article/dante-headphone-amplifier?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/dante-headphone-amplifier?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/dante-headphone-amplifier?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/dante-headphone-amplifier?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/dante-headphone-amplifier?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/Listen-to-Audio-with-Dante-Virtual-Soundcard?language=en_US
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تشغيل التغطية التلقائية
:يمكنك ضبط .تحدث في كل منطقة تغطية بمستوى صوت الكالم العادي

حدد منطقة التغطية لالطالع على .، افتح لوحة الخصائص على الجانب األيمنالتغطية من عالمة تبويب ):بعد البوابة( كسب منطقة التغطية
.الكسب بعد البوابة وعناصر التحكم في كتم الصوت

IntelliMix انتقل إلى عالمة التبويب ):بعد البوابة( الكسب IntelliMix لضبط مستوى خرج المزج التلقائي والتحكم في إعدادات معالجة
).DSP( اإلشارات الرقمية

إذا تسببت تغييرات معادل الصوت .يمكنك استخدام معادل الصوت لتحسين وضوح الكالم وتقليل الضوضاء .اضبط إعدادت موازن الصوت حسب الحاجة
.1 في زيادة أو نقصان كبيرين في المستوى، فاضبط المستويات كما في الخطوة

إيقاف تشغيل التغطية التلقائية
:في هذا الوضع، توجد مجموعتان من خافتات الكسب

تؤثر هذه الخافتات في كسب القناة قبل أن تصل إلى جهاز المزج التلقائي، وبالتالي تؤثر في قرار بدء .القنوات للضبط، انتقل إلى )قبل البوابة( كسب القناة
أما خفض .لتشغيل الميكروفون ًوسيؤدي تعزيز الكسب هنا إلى جعل الحلقة أكثر حساسية لمصادر الصوت وأكثر احتمالية .تشغيل جهاز المزج التلقائي

فإذا كنت ال تستخدم إال المخرجات المباشرة لكل قناة دون جهاز المزج .لتشغيل الميكروفون ًالكسب هنا، فيجعل الحلقة أقل حساسية وأقل احتمالية
.التلقائي، فلن تحتاج إال إلى استخدام هذه الخافتات

لالطالع على الكسب بعد البوابة وعناصر التحكم التغطية من ذلك، حدد حلقة في ًأو بدال .IntelliMix للضبط، انتقل إلى )بعد البوابة( ®IntelliMix كسب
ولن يؤثر ضبط الكسب هنا في قرار تشغيل جهاز المزج .تقوم هذه الخافتات بضبط كسب القناة بعد تشغيل الحلقة .في كتم الصوت من لوحة الخصائص

.وال تستخدم هذه الخافتات سوى لضبط كسب المتكلم بعدما تشعر بالرضا حيال سلوك تشغيل جهاز المزج التلقائي .التلقائي

Dante قنوات
.MXA920 في Dante يُـغيّـِـر إعداد التغطية التلقائية عدد مخرجات

تشغيل التغطية التلقائية
لكل مناطق التغطية )DSP( معالجة اإلشارات الرقمية IntelliMix خرج مزج تلقائي مع 1
)AEC( دخل مرجع إللغاء صدى الصوت 1

.خرج المزج التلقائي هو القناة الوحيدة التي ترسل الصوت في أثناء تشغيل التغطية التلقائية .قنوات إرسال وخرج المزج التلقائي 8 بإظهار Dante Controller عند تشغيل التغطية التلقائية، يقوم :مالحظة

إيقاف تشغيل التغطية التلقائية
)لكل حلقة 1( منفصلة Dante مخرجات 8 ما يصل إلى

)DSP( معالجة اإلشارات الرقمية IntelliMix خرج مزج تلقائي مع 1
)AEC( دخل مرجع إللغاء صدى الصوت 1

MXA910
MXA910 تكوين تغطية الميكروفون من أجل

للحصول على معلومات متعمقة عن خصائص الميكروفون وأفضل الممارسات، .MXA910 ارجع إلى هذه الخطوات للنهوض والعمل مع ميكروفون مصفوفة السقف
.MXA910 دليل مستخدم مصفوفة السقف راجع

http://pubs.shure.com/guide/mxa910
http://pubs.shure.com/guide/mxa910
http://pubs.shure.com/guide/mxa910
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تعيين خصائص الجهاز
:حدد الجهاز واضبط الخصائص

وبصورة افتراضية، يطابق ارتفاع الجهاز ارتفاع السقف، ومع ذلك يمكنك ضبط ذلك بصورة ).المسافة بين األرض والميكروفون( أدخل قيمة الرتفاع الجهاز
.مستقلة

.ك الجهاز وقم بتدويره ليوافق المخططِّحر

تحديد موضع تغطية الميكروفون
.أعلى مساحة العمل إضافة قناة قم بإضافة قناة عن طريق النقر فوق

.يضمن ذلك التوجيه الصحيح .الخصائص أدخل مستوى ارتفاع المتحدث من خالل تحديد قناة وتحديد القيمة في
:نقل القنوات لتغطية المناطق المناسبة

إذا تم سحبها خارج هذه .يمكن تحديد القنوات بشكل مستقل ويمكن نقلها إلى أي مكان في نطاق الحد األقصى المسموح به في منطقة التغطية
.المنطقة، فسوف تتحول الحلقات إلى اللون األحمر وتتم إعادتها إلى آخر موضع مقبول

.في لوحة الخصائص 0.0 يتم احتساب قيم المسافة إلى الجهاز وإلى مساحة العمل .حد موضع القنوات من خالل سحبها أو دفعها في مكانها
.استخدم الشبكة لقياس الوضع المحكم

ضبط عرض القناة
).عريض( ، بينما تغطي القنوات األخرى عدة متحدثين)ضيق( يتيح التحكم المستقل في العرض لبعض القنوات التقاط متحدثين فرديين

:لتغيير عرض القناة

تحديد القناة
.يتم حساب العرض وعرضه، حسب موقع الحلقة واالرتفاعات المدخلة للجهاز والمتحدث .اختر إعداد عرض من القائمة المنسدلة

:إعدادات العرض

)درجة 35( ضيق
)درجة 45( متوسط
)درجة 55( عريض

أقدام فوق الطاولة 6 عروض القنوات لإلعدادات الثالثة مع وجود الميكروفون على بعد
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استخدام الموضع التلقائي
:lلتحديد موضع الحلقة بشكل صحيح للقناة المحددة تحديد الموضع تلقائيًـا يمكنك استخدام

.حدد قناة
.تحديد الموضع تلقائيًـا انقر فوق

.تأكد من تحديدك للقناة الصحيحة وارتفاع المتكلم المحدد
.باالستماع وتحديد الموضع والعرض الصحيح للقناة برنامج تكوين نظام ويقوم برنامج .االستماع انقر فوق

الصحيح. الموضع والعرض برنامج تكوين نظام ويتم عرض مربع حوار تأكيد عندما يُـحدد برنامج

وضع ميكروفون مصفوفة السقف
متغيرات الغرفة

:اتبع هذه اإلرشادات للحصول على أفضل النتائج الممكنة .يتم تحديد موضع الميكروفون األمثل حسب ترتيب المقاعد والبنية األساسية

برنامج تكوين نظام في الغرف التي تشتمل على ترتيبات أثاث مرنة أو أجهزة ميكروفون ذات مصفوفات متعددة، استخدم أداة تكوين الميكروفون في
.لضمان مالءمة التغطية لكل سيناريوهات الجلوس

ورتّـب باهتمام وضع الميكروفونات في الغرف التي قد يواجه فيها المتحدثون شاشة أثناء عقد المؤتمرات عبر .وينبغي توجيه النتوءات أمام كل متحدث
.الفيديو

.تجنب تركيب الميكروفون بجانب مصادر الصوت غير المرغوب فيه مباشرة، مثل فتحات التهوية أو أجهزة عرض الفيديو الصاخبة
.رتّـب وضع وحدة معالجة صوتية لتحسين وضوح الكالم في الغرف الرنانة بشكل كبير

ارتفاع التركيب لميكروفون مصفوفة السقف
 وفي بيئة صوتية نموذجية ).أمتار 9.14( قدمًـا 30 هو برنامج تكوين نظام في برنامج لميكروفون مصفوفة السقف الحد األقصى الرتفاع التركيب الذي يمكن تعيينه

قدمًـا بين 16 على بُـعد مسافات تصل إلى )مؤشر نقل الكالم ألنظمة مخاطبة الجمهور( STIPA حسب المعيار الدولي "أ" ، يحتفظ الميكروفون بالتصنيف
.قدمًـا 16 ألكثر من )STIPA( لمؤشر نقل الكالم ألنظمة مخاطبة الجمهور "أ" وفي البيئات الصوتية األفضل، قد يمتد تصنيف .الميكروفون والمتحدث

:خذ في االعتبار ما يلي عند تقرير ارتفاع التركيب

.ا عن المصدر أكثر من أي ميكروفون آخرًويكون نمط االلتقاط بمصفوفة السقف أضيق من الميكروفون الذي يشبه البندقية، وبالتالي فإنه يمكن وضعه بعيد
وتتوافر .منطقة تغطية مثالية لكل قناة، ضع في االعتبار أنه ال يوجد حد معين يتم فيه خفض الصوت أو إيقافه برنامج تكوين نظام بينما يوضح برنامج

.بيانات حساسية الحلقة لكل إعداد عرض في مواصفات المنتج
.مثل كل الميكروفونات، يتغير النسق اللوني كلما زادت المسافة عن المصدر

.يساعد مقياس الوضوح على التنبؤ بالكيفية التي سيكون عليها الميكروفون عند ارتفاع معين
.تزداد منطقة تغطية الحلقات على مسافات أبعد

)A( ديسيبل لمستوى ضغط الصوت 40 = كيلو هرتز، ضوضاء غرفة بحجم 1 مللي ثانية بمعدل 500 ) =وقت التردد الرنان( RT60 :ظروف الغرفة ]1[

]2[ IEC-602682-16 قياسي

مقياس الوضوح
يشتمل على مؤشر ضوئي عند مسافات ٍبصورة موضوعية باستخدام ميكروفون منحن لميكروفون المصفوفة على مقارنة األداء الصوتي مقياس الوضوح يعمل

يتم توفير البيانات الواردة في جدول .عند مسافة معينة وتحديد ارتفاع التركيب المثالي ميكروفون المصفوفة وتعد هذه المعلومات مفيدة لتوقع كيفية أداء .متعددة
.IEC-602682-16 معيار مؤشر نقل الكالم من قياس الميكرفونات الستيفاء قيمة متساوية من مقياس الوضوح

المسافات بقيم مؤشر نقل الكالم المتساوية
)مسافة للمتحدث( ميكروفون قلبي ذو رأس منحنية الشكل)مسافة للمتحدث( ميكروفون مصفوفة السقف

)أقدام 3.75( م 1.14)أقدام 6( م 1.83

)أقدام 5( م 1.52)أقدام 8( م 2.44

12
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)مسافة للمتحدث( ميكروفون قلبي ذو رأس منحنية الشكل)مسافة للمتحدث( ميكروفون مصفوفة السقف

)أقدام 6.25( م 1.91)أقدام 10( م 3.05

)أقدام 7.5( م 2.29)قدمًـا 12( م 3.66

:تم جمع البيانات في غرفة اجتماعات نموذجية باستخدام القياسات التالية

كيلو هرتز 1 مللي ثانية بمعدل 500 :زمن اضمحالل التردد
)الوزن أ( ديسيبل بمستوى ضغط الصوت 40 :طبقة الضوضاء

وفي الغرف الترددية .لقيم مؤشر نقل الحديث على مسافات أكبر ًمماثال ميكروفون المصفوفة وفي بيئة صوتية خاضعة للتحكم بصورة جيدة، قد يكون أداء .هذه القيم خاصة بالغرفة الموصوفة :مالحظة
.للتنبؤ بشكل أقل ًبشكل كبير، يكون األداء قابال

ثّوالمتحد ميكروفون المصفوفة المسافة بين = أ
المسافة بين الميكروفون القلبي والمتحدث = ب

قدم من المتحدث الميكروفون المنحني الذي يشتمل على مؤشر ضوئي )أ( المركب على بُـعد لميكروفون المصفوفة في هذا المثال، يطابق األداء الصوتي
.قدم من المتحدث )ب( على بُـعد

استخدام التركيز التلقائي لتحسين التغطية
يستخدم هذا الميكروفون تقنية التركيز التلقائي المدمجة لموالفة موضع كل فص في الوقت الحقيقي، حتى إذا كان المشاركون في االجتماع يتكئون على مقاعدهم أو

.يستجيب التركيز التلقائي فقط لمصادر الصوت في الغرفة .أثناء قيام المشاركين بتغيير مواضعهم Designer سترى الفصوص تتحرك في خريطة تغطية .يقفون

حتى إذا كنت .، قم دائمًـا بتوجيه مصدر مرجعي إلى قناة دخل مرجع إلغاء الصدى الصوتي الخاصة بالميكروفونللحصول على أفضل النتائج للتركيز التلقائي
معالج إشارة رقمية مختلف، قم بتوجيه إشارة مرجعية إلى قناة دخل مرجع إلغاء الصدى الصوتي )DSP(تستخدم المخرجات المباشرة فقط من الميكروفون و

.الخاصة بالميكروفون لالستفادة الكاملة من التركيز التلقائي

™
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MXA710
للحصول على معلومات متعمقة عن خصائص الميكروفون وأفضل .MXA710 ارجع إلى هذه الموضوعات للنهوض وبدء تشغيل ميكروفون المصفوفة الطولية

.MXA710 م ميكروفونِدليل مُـستخد الممارسات، راجع

كيفية ضبط تغطية الميكروفون
تكون تغطية الميكروفون على مستوى الغرفة، ما يعني أنه توجد خريطة تغطية واحدة لجميع .Designer للتحكم في تغطية الميكروفون، استخدم برنامج

.الميكروفونات في الغرفة

.خريطة التغطية > ]غرفتك[ انتقل إلى
4 توجد .في المرة األولى التي تقوم فيها بذلك، سيُـطلب منك اختيار اتجاه التثبيت .ا بها بالفعلًاسحب الميكروفون إلى خريطة التغطية إذا لم يكن موجود

:خيارات
أفقيًـا على الجدار

رأسيًـا على الجدار
السقف
طاولة

.صُـممت قوالب التغطية هذه وتم اختبارها لتناسب معظم التركيبات الشائعة

اضبط موضع الميكروفون واتجاهه ليتوافق مع تخطيط .وموضعها حسب الحاجة في لوحة الخصائص )ضيق أو متوسط أو عريض( اضبط عرض كل حلقة
.غرفتك

.استمع إلى كل قناة من قنوات الميكروفون واضبط موضع الحلقة وعرضها وكسبها حسب الحاجة

تمثل حافة منطقة التغطية الزرقاء لكل حلقة المكان الذي تصل فيه حساسية .يمثل اللون األزرق الثابت في كل حلقة المكان الذي تكون فيه التغطية أقوى
.ديسيبل 6- الحلقة إلى

.تعمل تقنية التركيز التلقائي على ضبط موضع كل حلقة آنيًـا، حتى إذا كان المشاركون في االجتماع متكئين إلى الخلف أو واقفون

نصائح لزيادة نطاق التغطية
.انقر فوق الحلقات واسحبها لتغيير موضعها

.لتغيير نوع التركيب الموضع > الخصائص حدد الميكروفون وانتقل إلى
.اختبر إعداداتك واستمع إليها واضبطها حسب الحاجة .ا أو العديد من المتحدثين حسب عرضهاًيمكن أن تغطي الحلقات متحدثًـا واحد

.للحصول على أفضل تغطية، تجنب استخدام الحلقات الضيقة :تركيبات السقف
.تكون الحلقات ثنائية االتجاهات في بعض المواضع بسبب نمط التقاط الميكروفون

استخدام التركيز التلقائي لتحسين التغطية
يستخدم هذا الميكروفون تقنية التركيز التلقائي المدمجة لموالفة موضع كل فص في الوقت الحقيقي، حتى إذا كان المشاركون في االجتماع يتكئون على مقاعدهم أو

.يستجيب التركيز التلقائي فقط لمصادر الصوت في الغرفة .أثناء قيام المشاركين بتغيير مواضعهم Designer سترى الفصوص تتحرك في خريطة تغطية .يقفون

حتى إذا كنت تستخدم .للحصول على أفضل النتائج للتركيز التلقائي، قم دائمًـا بتوجيه مصدر مرجعي إلى قناة دخل مرجع إلغاء الصدى الصوتي الخاصة بالميكروفون
معالج إشارة رقمية مختلف، قم بتوجيه إشارة مرجعية إلى قناة دخل مرجع إلغاء الصدى الصوتي الخاصة )DSP(المخرجات المباشرة فقط من الميكروفون و

.بالميكروفون لالستفادة الكاملة من التركيز التلقائي

MXA310
للحصول على معلومات متعمقة عن خصائص الميكروفون وأفضل .MXA310 ارجع إلى هذه الموضوعات للنهوض وبدء تشغيل ميكروفون مصفوفة الطاولة

.MXA310 م مصفوفة الطاولةِدليل مُـستخد الممارسات، راجع

http://pubs.shure.com/guide/MXA710
http://pubs.shure.com/guide/MXA710
http://pubs.shure.com/guide/MXA710
http://pubs.shure.com/guide/MXA710
http://pubs.shure.com/guide/MXA710
http://pubs.shure.com/guide/mxa310/en-US
http://pubs.shure.com/guide/mxa310/en-US
http://pubs.shure.com/guide/mxa310/en-US
http://pubs.shure.com/guide/mxa310/en-US
http://pubs.shure.com/guide/mxa310/en-US
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وضع ميكروفون مصفوفة الطاولة
وتتميّـَـز كل قناة بأنماط قطبية مستقلة وإعدادات قناة إضافية، يمكن .على ترتيب الجلوس ًقنوات يمكن استهدافها بشكل مستقل، بناء 4 يحتوي كل ميكروفون على

برنامج تكوين نظام الوصول إليها من خالل برنامج
.من المرونة لتحديد الموضع عبر ميكروفونات المؤتمرات التقليدية برنامج تكوين نظام يزيد برنامج

.القابلة للتكوين وتعديلها وفقًـا لعدد المتحدثين مناطق االلتقاط يمكن تدوير
.يسمح اتصال الشبكة وتعريف الجهاز واإلعدادات المسبقة بنقل الميكروفونات وإضافتها وإزالتها بسهولة

.بسيطًـا ومرنًـا Dante تجعل القنوات المستقلة والمزج التلقائي توجيه إشارة
.ويمكن حفظ اإلعدادات المسبقة المخصصة الستدعاء تكوينات الغرف المختلفة على الفور

سيناريوهات الجلوس
في الغرف المزودة باستعدادات األثاث المرنة، يمكن نقل الميكروفونات لتغطي ترتيبات الجلوس .يمكن أن تلتقط كل قناة متحدث واحد أو العديد من المتحدين

.المتنوعة طالما أنها متصلة بنفس الشبكة

، أو من خالل نظام تحكمبرنامج تكوين نظام ويمكن استدعاء اإلعدادات المسبقة ونشرها من خالل .يتم حفظ اإلعدادات بكل ميكروفون، ويتم االحتفاظ بها عند توصيلها بمنفذ شبكة مختلف :مالحظة
.خارجي

)قنوات متعددة( تطبيقات الميكروفون الفردي
وتساعد ميزة المزج التلقائي على تقليل .باستخدام أربعة قنوات مستقلة وأنماط قطبية، يمكن تخصيص التغطية لتتناسب مع شكل الطاولة وحجمها وترتيب المقاعد

.الطرف البعيد من التداخل مع وضوح الكالم في )مثل الكتابة أو خلط الورق( الضوضاء الخارجية

™
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تطبيقات النمط الحلقي
وهي أبسط .يرفض النمط الحلقي الصوت الصادر من فوق الميكروفون مباشرة لتقليل الضوضاء الصادرة من أجهزة عرض الفيديو أو مصادر الصوت غير المطلوبة

عند استخدام هذا النمط، يتم إرسال الصوت عبر .طريقة لضمان التغطية المتساوية بين المتحدثين، مع االحتفاظ بالرفض المتوفر من خالل النمط القطبي االتجاهي
.من النمط الحلقي ًلذلك، عندما يكون المزج التلقائي مطلوبًـا، قم بتكوين الميكروفون الستخدام أنماط اتجاهية متعددة بدال .قناة واحدة

.ويتم رفض الضوضاء الصادرة عن جهاز عرض مثبت بالسقف، بينما تتم تغطية جميع المتحدثين
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.متحدثين، يضمن النمط الحلقي سماع جميع األصوات بالتساوي 4 عند استخدام طاولة بها ميكروفون واحد وما يزيد عن

التغطية بميكروفونات متعددة
ضع الميكروفونات في وسط الطاولة اللتقاط األصوات بشكل متوازن .عند استخدام الطاوالت الكبيرة تلتقط سلسلة من الميكروفونات أصوات جميع المتحدثين

.وللحصول على أفضل جودة صوت، استخدم ميكروفونات كافية حتى يكون لكل متحدث قناته الخاصة .والتوجيه الدقيق

.أشخاص بأربعة ميكروفونات، مع قناة مستقلة لكل شخص 10 تتم تغطية طاولة بها
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لتغطية الطاولة متعدد االتجاهات أو حلقي استخدم اإلعداد .وعند استخدام طاولة بها ميكروفونان، ضع الميكروفونات لتغطي المناطق متساوية الحجم
.بالكامل

IntelliMix Room
دليل مستخدم وللحصول على معلومات متعمقة عن هذا الجهاز وأفضل الممارسات، راجع .IntelliMix Room ارجع إلى هذه الموضوعات للنهوض وبدء تشغيل

IntelliMix Room بالكامل.

IntelliMix Room كيف تعمل تراخيص
على جهاز كمبيوتر Designer يتم تثبيت برنامج ًعادة .لتنشيط تراخيصك Shure Designer على كل األجهزة، استخدم برنامج IntelliMix Room بعد تثبيت

.IntelliMix Room ا إلى أنه يدير جميع عمليات التثبيت لـًمنفصل نظر

:IntelliMix Room توجد بعض المصطلحات التي تجب معرفتها أثناء قيامك بإدارة تراخيص

.مثبت على جهاز IntelliMix Room مثيل فردي لبرنامج :التثبيت
.قناة 16 قنوات أو ترخيص بـ 8 اختر من بين ترخيص بـ .بحاجة إلى ترخيص ليعمل IntelliMix Room كل تثبيت من عمليات تثبيت :الترخيص
إذا كان لديك العديد .اًف ترخيص واحدّيستخدم كل مشروع معر .تتضمن تشكيلة من الغرف التي تشتمل على أجهزة Designer مجموعة في :المشروع

.فّفات التراخيص التي تنبغي إدارتها، فأنشئ مشروعات منفصلة لكل معرّمن معر
عندما تشتري مجموعة من التراخيص من .Designer رقمًـا يُـستخدم لتنشيط كل عمليات التثبيت التي اشتريتها في 12 كود من :ف الترخيصّمعر

Shureيتوفر كذلك في حسابك على موقع( ، سوف تتلقى هذا الكود في بريد عملية الشراء اإللكتروني software.shure.com.( فّلكل عميل معر
.ترخيص واحد

https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom
https://software.shure.com
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:على سير العمل للعملية بأكملها ًفيما يلي مثاال

.Shure قم بشرائها من .قناة التي تحتاج إليها 16 قنوات والتراخيص لعدد 8 حدد عدد التراخيص لعدد
.على جميع األجهزة IntelliMix Room ثبِـّـت

.على جهاز كمبيوتر متصل بنفس الشبكة واكتشف جميع عمليات التثبيت الخاصة بك Designer ثبِـّـت برنامج
قنوات إلى هذا المشروع في الوقت نفسه، ثم كرر األمر بالنسبة لعمليات 8 انقل جميع عمليات التثبيت لعدد .Designer قم بإنشاء مشروع في برنامج

.اختر نوع الترخيص المطلوب استخدامه لعمليات التثبيت خالل هذه الخطوة .قناة 16 التثبيت لعدد
.في وجود االتصال باإلنترنت، من المفترض تنشيط كل عمليات التثبيت سريعًـا .ف الترخيصّوأضف معر التنشيط انقر فوق

IntelliMix Room استخدام برامج عقد المؤتمرات بالفيديو مع
والميكروفون في باعتباره مكبر الصوت IntelliMix Room ببرنامج عقد المؤتمرات بالفيديو، حدد ميكروفون إلغاء الصدى الصوتي لـ IntelliMix Room لتوصيل

.أفعل نفس الشيء في إعدادات الصوت بجهاز الكمبيوتر .برنامج عقد المؤتمرات بالفيديو المتوافر لديك

.IntelliMix Roomيُـرسل إعداد الميكروفون إشارات إلى برنامج عقد المؤتمرات بالفيديو من أي ميكروفون متصل بـ

IntelliMix Room وهذه هي الطريقة التي يحصل بها .IntelliMix Roomيُـرسل إعداد مكبر الصوت إشارة بعيدة المدى من برنامج عقد المؤتمرات بالفيديو إلى
.وإشارة لتعزيز الصوت المحلي )AEC( على مرجع وحدة إلغاء الصدى الصوتي
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IntelliMix Room ا مختلفًـا باعتباره مكبر الصوت، لن تتمكن من الحصول على صوت بعيد المدى من برنامج عقد المؤتمرات بالفيديو إلىًإذا اخترت مصدر
).AEC( الستخدامه كمرجع وحدة إلغاء الصدى الصوتي

DSP توجيه إشارات الميكروفون نحو
.Designer من أجل المعالجة، استخدم برنامج IntelliMix Room لتوجيه إشارة الميكروفون إلى جهاز

:يعكس هذا المثال غرفة مؤتمرات صغيرة بها

قنوات 4 يستخدم MXA310 جهاز
وبرنامج عقد مؤتمرات عبر الفيديو مثبت IntelliMix Room قنوات 8 جهاز كمبيوتر مزود بعدد
شاشة العرض والكاميرا

:DSP لتوجيه اإلشارات إلى

.األجهزة المتصلة باإلنترنت إلى الموقع من قائمة IntelliMix Roomو MXA310 أصف تثبيت جهاز .Designer قم بإنشاء موقع في برنامج
.يجب أن يكون كال الجهازين في نفس الموقع لتوجيه الصوت بينهما

.Shure بين أجهزة Dante تُـنشئ هذه الصفحة مسارات لصوت .Routing افتح الموقع وانتقل إلى
من األفضل استخدام مخرجات القناة الفردية من .IntelliMix Room مدخالت بجهاز 4 إلى أي MXA310 مخرجات بجهاز 4 اسحب وأفلت من

.يحتوي على المزج التلقائي الخاص به IntelliMix Room الميكروفون وليس إخراج المزج التلقائي، ألن جهاز

يمكنك تخصيص .لتعمل بشكل أفضل مع األجهزة المتصلة DSPتعمل هذه الميزة تلقائيًـا على تغيير إعدادات الميكروفون و .تحسين الصوت انقر فوق
.اإلعدادات بشكل أكبر، لكن تحسين الصوت يمنحك نقطة بدء جيدة
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تحقق من استخدام مدخالت .وتوجيه اإلشارة إلى مصادر أخرى DSP من هنا، يمكنك ضبط إعدادات .IntelliMix Room افتح نافذة تكوين جهاز
.الميكروفون لديك لمرجع وحدة إلغاء الصدى الصوتي الذي تريد استخدامه

.جهاز مزج المصفوفة إلرسال إشارة إلى مصادر أخرى، انتقل إلى
.إلرسال إشارة المزج التلقائي إلى برنامج عقد المؤتمرات عبر الفيديو، قم بالتوجيه إلى إخراج الصوت الظاهري

لتوجيه Dante استخدم أداة تحكم .المناسب Dante األخرى، قم بالتوجيه إلى إخراج Dante إلرسال إشارة المزج التلقائي إلى مصادر
.Shure إلى أجهزة غير أجهزة IntelliMix Room بجهاز Dante مخرجات

.IntelliMix Room لتوجيه اإلشارة القريبة إلى جهاز Dante فاستخدم أداة تحكم ,Shure لغير جهاز Dante إذا كنت تستخدم ميكروفون :مالحظة

P300
وللحصول على معلومات متعمقة عن هذا الجهاز وأفضل الممارسات، .P300 IntelliMix ارجع إلى هذه الموضوعات للنهوض وبدء تشغيل معالج المؤتمرات الصوتية

.®P300 IntelliMix م معالج المؤتمرات الصوتيةِدليل مُـستخد راجع

قياس مرحلتي ما قبل وما بعد الكسب
.يتيح لك وضعا القياس مراقبة مستويات اإلشارة قبل وبعد مراحل الكسب

قياس اإلدخال
.ا أو مقلمة، فاضبطها عند المصدرًإذا كانت اإلشارات منخفضة جد .يعرض مستوى إشارة ما قبل الخافت :كسب مسبق

ال .يعرض مستوى إشارة ما بعد الخافت، وبالتالي فإن أجهزة القياس تعكس عمليات ضبط الكسب على خافتات صوت اإلدخال :مرحلة ما بعد الكسب
.يتضمن جهاز القياس هذا التحكم التلقائي في الكسب أو أي معالجة أخرى

قياس اإلخراج
ويتضمن جهاز القياس هذا خافتات اإلدخال ومجموعات .يعرض مستويات اإلشارة بعد تطبيق كسب اإلدخال، ولكن قبل خافتات اإلخراج :كسب مسبق

.معالجة اإلشارة الرقمية والمزج التلقائي وكسب نقطة التقاطع
ويتضمن جهاز القياس هذا عمليات ضبط الكسب التي تم إجراؤها على .يعرض مستوى إشارة ما بعد الخافت المرسلة إلى كل إخراج :مرحلة ما بعد الكسب

.خافتات صوت اإلدخال

P300و MXA310 إعداد مزامنة كتم الصوت على
، يحدث كتم الصوت بعد معالجة اإلشارةP300 في سلسلة إشارة .MXA310 عن طريق الضغط على زر كتم الصوت على P300 استخدم هذا اإلعداد لكتم صوت

.حتى يبقى إلغاء الصدى الصوتي متقاربًـا )DSP( الرقمية

.اإلدخاالت وانتقل إلى Designer في P300 افتح
.يؤدي ذلك إلى تمكين الوضع المنطقي على جميع القنوات .تمكين الوضع المنطقي على أي شريط قناة، حدد

.Settings > Logic control وانتقل إلى Designer في MXA310 افتح
.مخرج منطقي إلى وظيفة التحكم في الكتم اضبط

.حلقة اضبط النمط إلى .المؤشرات الضوئية انتقل إلى

ANIUSB
وللحصول على معلومات متعمقة عن هذا الجهاز .ANIUSB-MATRIX ارجع إلى هذه الموضوعات للنهوض وبدء تشغيل واجهة شبكة التوصيل الشبكي للصوت

.ANIUSB-MATRIX مِدليل مُـستخد وأفضل الممارسات، راجع

®

http://pubs.shure.com/guide/P300/en-US
http://pubs.shure.com/guide/P300/en-US
http://pubs.shure.com/guide/P300/en-US
http://pubs.shure.com/guide/P300/en-US
http://pubs.shure.com/guide/P300/en-US
http://pubs.shure.com/guide/P300/en-US
http://pubs.shure.com/guide/ANIUSB-MATRIX
http://pubs.shure.com/guide/ANIUSB-MATRIX
http://pubs.shure.com/guide/ANIUSB-MATRIX
http://pubs.shure.com/guide/ANIUSB-MATRIX
http://pubs.shure.com/guide/ANIUSB-MATRIX
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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

ANIUSB-MATRIXو MXA310 إعداد مزامنة كتم الصوت على
، يحدثANIUSB-MATRIX في سلسلة إشارة .MXA310 عن طريق الضغط على زر كتم الصوت على ANIUSB-MATRIX استخدم هذا اإلعداد لكتم صوت

.كتم الصوت بعد اإلدخاالت

:وإصدار أحدث Designer 4.2 البرنامج

.Designer إلى نفس الموقع في برنامج MXA310 والميكروفون ANIUSB-MATRIX أضف المصفوفة
.لمجموعة األجهزة لديك، بما في ذلك تشغيل مزامنة كتم الصوت DSP بتحسين إعدادات الميكروفون وإعدادات Designer يقوم برنامج .تحسين حدد

وإصدار أقدم Designer 4.1.x إصدار

.اإلدخاالت وانتقل إلى Designer في ANIUSB-MATRIX افتح
.يؤدي ذلك إلى تمكين الوضع المنطقي على جميع القنوات .تمكين الوضع المنطقي على أي شريط قناة، حدد

.Settings > Logic control وانتقل إلى Designer في MXA310 افتح
.مخرج منطقي إلى وظيفة التحكم في الكتم اضبط

.حلقة اضبط النمط إلى .المؤشرات الضوئية انتقل إلى

Microflex مكبر الصوت السقفي المتصل بالشبكة
للحصول على معلومات متعمقة عن خصائص مكبر الصوت .Microflex ارجع إلى هذه الموضوعات للنهوض وبدء تشغيل مكبر الصوت السقفي المتصل بالشبكة

.م مكبر الصوت السقفي المتصل بالشبكة بالكاملِدليل مُـستخد وأفضل الممارسات، راجع

توجيه إشارات إلى مكبر الصوت
.Dante Controller أو برنامج Shure Designer لتوجيه الصوت إلى مكبرات الصوت، يمكنك استخدام برنامج

.Dante ، قم بإنشاء غرفة تضم جميع مكبرات الصوت وأي مصادر صوتDesigner في برنامج
.من العديد من المصادر Dante طرقًـا سهلة إلدارة إشارات ANI أو Shure's P300 تشكل معالجات

تحسين يمكنك كذلك استخدام سير عمل .Dante اسحب من مخرج مصدر الصوت وأسقط في مدخل مكبر الصوت إلنشاء مسارات .Routing انتقل إلى
.Designer في برنامج

.إذا كنت ترسل إشارة من مكبر صوت إلى آخر، فاستخدم إشارة قبل معالجة اإلشارة الرقمية

™

http://pubs.shure.com/guide/MXN5-C
http://pubs.shure.com/guide/MXN5-C
http://pubs.shure.com/guide/MXN5-C
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توجيه إشارات إلى مكبرات صوت متعددة
أو يمكنك توجيه اإلشارة إلى كل مكبر صوت Dante في الغرف المثبت بها مكبرات صوت متعددة، يمكنك توجيه إشارة من مكبر صوت إلى آخر باستخدام قناة إخراج

.على حدة

التوجيه إلى كل مكبر صوت على حدة
:استخدم هذه الطريقة عندما

أو P300 ، مثلBrooklyn II تأتي اإلشارة من الجهاز مع شريحة
للبث المتعددة Ultimo تأتي اإلشارة من الجهاز مع شريحة اإلرسال

.Audinate أو من في األسئلة المتداولة Dante تعرف على المزيد حول تدفقات

عالية، قم بتوجيه اإلشارة إلى كل مكبر صوت على حدة باستخدام Dante أو أجهزة أخرى أحادية البث ذات حدود تدفق Shure P300 إذا كنت تستخدم جهاز
.Dante Controller أو Designer برنامج

https://www.shure.com/en-US/support/find-an-answer/understanding-dante-flows
https://www.shure.com/en-US/support/find-an-answer/understanding-dante-flows
https://www.shure.com/en-US/support/find-an-answer/understanding-dante-flows
https://www.shure.com/en-US/support/find-an-answer/understanding-dante-flows
https://www.shure.com/en-US/support/find-an-answer/understanding-dante-flows
https://www.audinate.com/
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توجيه اإلشارات من مكبر صوت إلى آخر
:استخدم هذه الطريقة عندما

Shure ANI أحادية البث مثل Ultimo تأتي اإلشارة من الجهاز مع شريحة اإلرسال

.Audinate أو من في األسئلة المتداولة Dante تعرف على المزيد حول تدفقات

.Dante ، قم بالتوجيه من مكبر صوت إلى آخر باستخدام قناة إخراجDante إذا واجهت حدود تدفق أحادي البث لـ

.، ضع كل مكبرات الصوت واألجهزة األخرى التي تريد التوجيه إليها في الغرفة نفسهاDesigner في
.وجه اإلشارة إلى مكبر الصوت األول

.Designer افتح نافذة تكوين مكبر الصوت األول في برنامج
يمنع هذا مجموعات معالجة اإلشارة الرقمية من التكدس بعضها فوق بعض في سلسلة .Dante خرج إشارة في قائمة الرقمية اإلشارة معالجة قبل ما اختر

.اإلشارات
.كرر هذه العملية لكل مكبر صوت إضافي .لتوجيه اإلشارة من مكبر الصوت األول إلى التالي Dante Controller أو Designer استخدم

https://www.shure.com/en-US/support/find-an-answer/understanding-dante-flows
https://www.shure.com/en-US/support/find-an-answer/understanding-dante-flows
https://www.shure.com/en-US/support/find-an-answer/understanding-dante-flows
https://www.shure.com/en-US/support/find-an-answer/understanding-dante-flows
https://www.shure.com/en-US/support/find-an-answer/understanding-dante-flows
https://www.audinate.com/
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زر كتم الصوت في الشبكة
للحصول على معلومات متعمقة عن خصائص زر كتم الصوت وأفضل الممارسات، .MXA ارجع إلى هذه الموضوعات للنهوض وبدء تشغيل زر كتم الصوت في شبكة

.بالكامل MXA م زر كتم الصوت في شبكةِدليل مُـستخد راجع

كيف يعمل زر كتم الصوت في الشبكة
بسيطًـا لكتم الصوت في الغرف التي ال تحتوي على ميكروفون على الطاولة، عندما ال يحتوي الميكروفون على زر كتم الصوت أو ًيعتبر زر كتم الصوت في الشبكة حال

.يتوافق معه ٍلربط أزرار كتم الصوت بجهاز Shure Designer استخدم برنامج .عندما تحتاج إلى طريقة أخرى للتحكم في كتم الصوت

عند ربط أزرار كتم الصوت بمعالج اإلشارة .أو واجهات شبكة الصوت )معالجات اإلشارة الرقمية( DSPs أو Shure يمكنك ربط أزرار كتم الصوت بميكروفونات
.الرقمية أو واجهة شبكة الصوت، تتوافق أي أجهزة مدعومة متصلة بمعالج اإلشارة الرقمية أو واجهة شبكة الصوت مع حالة كتم الصوت الخاصة بالزرار

اإلشارة القريبة إلى P300 ويرسل P300 بـ MXA910 ويتم توصيل ميكروفونين .P300 على سبيل المثال، في هذه الغرفة، يتم توصيل زرين لكتم الصوت بـ
يتم كتم صوت اإلشارة عند .عندما تضغط على أحد أزرار كتم الصوت، تُـظهِـر جميع األجهزة المتصلة حالة كتم الصوت الصحيحة .ترميز مرن يعمل على جهاز كمبيوتر

.DSP أفضل نقطة في سلسلة اإلشارة للسماح بعمل

ربط أزرار كتم الصوت بأحد األجهزة
، يظل إلغاء صدى الصوت فيIntelliMix DSP دة بميزةّمزو Shure عندما تربط زر كتم الصوت بأجهزة .لربط زر كتم صوت أو أكثر بجهاز Designer استخدم

.حال تجميع لتوفير أفضل أداء

:إلعداد ذلك .في معظم الغرف، تتحكم جميع أزرار كتم الصوت في كتم الصوت للجهاز نفسه

.Designer أنشئ غرفة في
.األخرى إلى الغرف Shure أضف أزرار كتم الصوت وأجهزة

.Routing افتح الغرفة وانتقل إلى

.من هنا، يمكنك ربط أزرار كتم الصوت باألجهزة المتوافقة

.اسحب واسقط من كل من أزرار كتم الصوت إلى الجهاز الذي ترغب في كتم صوته

بإنشاء مسارات Designer للسماح لبرنامج تحسين في الغرف المزودة بميكروفون واحد ومعالج صوت واحد على األقل، يمكنك استخدام سير عمل
.التحكم في كتم الصوت تلقائيًـا

:استخدم هذه التوجيهات الختيار الجهاز المطلوب ربط زر كتم الصوت به

.اربط أزرار كتم الصوت بالميكروفون :منفصل DSP ال يوجد ),MXA710 أو with IntelliMix DSP )MXA910 ميكروفون بـ

http://pubs.shure.com/guide/MXA-MUTE
http://pubs.shure.com/guide/MXA-MUTE
http://pubs.shure.com/guide/MXA-MUTE
http://pubs.shure.com/guide/MXA-MUTE
http://pubs.shure.com/guide/MXA-MUTE
http://pubs.shure.com/guide/MXA-MUTE
http://pubs.shure.com/guide/MXA-MUTE
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اربط أزرار كتم ):ANIUSB-MATRIX أو IntelliMix Room أو P300( منفصل DSP ميكروفون واحد أو أكثر من الميكروفونات المتصلة بمعالج
.DSP الصوت بـ

في حال استخدام مخرجات .للميكروفون، اربط زر كتم الصوت بالميكروفون IntelliMix في حال استخدام مخرج :خارجي DSP ميكروفون متصل بـ
.الميكروفون المباشرة، استخدم سالسل أوامر خارجية إلعداد كتم الصوت
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