
IntelliMix Room
برنامج معالجة الصوت

User guide for Shure IntelliMix Room DSP software. Learn how to install, activate, and manage IntelliMix Room to bring crystal-clear audio to
all of your rooms.

Version: 10.4 (2023-C)
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IntelliMix Room   
برنامج معالجة الصوت

IntelliMix ما المقصود ببرنامج  Room
؟®

IntelliMix Room هو برنامج معالجة إشارات رقمية )DSP( مصمم لتحسين أداء ميكروفونات Shure المتصلة بالشبكة مع برنامج عقد المؤتمرات بالفيديو ما
كما أنه مصمم للعمل على الكمبيوتر نفسه الذي يعمل عليه أي برنامج عقد مؤتمرات بالفيديو، وهو ما يقلل .يؤدي إلى تحسين الصوت في غرفة المؤتمرات بصفة عامة

.من كمية األجهزة في الغرفة

؟IntelliMix Room ما الذي أحتاج إليه الستخدام
IntelliMix Room سوف تحتاج إلى ما يلي .يتطلب برامج وأجهزة أخرى للعمل في الغرفة لديك:

:البرامج

IntelliMix Room على الكمبيوتر مثل )Microsoft Teams أو Zoom مثل( برنامج عقد المؤتمرات بالفيديو تثبيت
.IntelliMix Room على كمبيوتر منفصل واتصاله بالشبكة نفسها التي يتصل بها Shure Designer تثبيت برنامج :اختياري

.في مكان واحد IntelliMix Room تخصيصًـا وتحكمًـا كاملين لكل عمليات تثبيت Designer يوفر برنامج
.على الكمبيوتر نفسه Designerو IntelliMix Room يجب أال يتم تشغيل

:األجهزة

Shure من MXA310 أو MXA710 أو MXA920 ، مثلDante ميكروفون يدعم 

)ال أجهزة افتراضية( IntelliMix Room أو جهاز مادي آخر محسّـن من أجل تشغيل كمبيوتر شخصي 
.ف على المواصفات الموصى بهاّللتعر متطلبات النظام انظر

، وواجهات التحكم في االجتماعاتCat5e ، مثل شاشات العرض، والكاميرات ومكبرات الصوت، والمفاتيح، وكابالتالمكونات األخرى للغرفة

IntelliMix Room كيفية الشراء
16 أو 8 تثبيت، يمكنك االختيار من بين ّبالنسبة إلى كل ).shure.com اعثر على الممثلين لديكم في موقع( المحلي لديك Shure للشراء، اتصال بممثل مبيعات

.IntelliMix DSP قناة من

ف الترخيص الخاصّ، حيث يمكنك العثور على معرsoftware.shure.com بعد الشراء، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تشتمل على تعليمات بشأن إنشاء حساب على
.ف الترخيص كل عمليات التثبيت التي تم شراؤهاّينشّـط معر .بك

https://pubs.shure.com/system-requirements/IntelliMixRoom
https://www.shure.com
https://software.shure.com
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:الخطوات التالية

.على كل األجهزة IntelliMix Room ثبِـّـت
.أو ميزة إعداد الغرفة Shure Designer باستخدام برنامج IntelliMix Room كل عمليات تثبيت نشطاكتشف و

.Designer لكل عملية تثبيت باستخدام برنامج وجِـّـه الصوتو DSP طبِـّـق

IntelliMix Room الفترة التجريبية المجانية لـ IntelliMix Room
لست بحاجة إلى .يعمل البرنامج في أثناء الفترة التجريبية تمامًـا مثل أي إصدار تم شراؤه .IntelliMix Room يومًـا من 90 قبل الشراء، جرب فترة تجريبية لمدة

.اتصال باإلنترنت لبدء الفترة التجريبية

:لبدء فترة تجريبية مجانية

.shure.com/imxroom تفضل بتنزيل أحدث إصدار من على موقع
.اتبع التعليمات لتثبيت البرنامج

وفي ميزة إعداد الغرفة Designer يظهر هذا الخيار في برنامج .يومًـا عندما يطالبك البرنامج بإضافة معرف ترخيص 90 اختر خيار الفترة التجريبية لمدة
.

.يمكنك تنشيط الترخيص المدفوع واالحتفاظ بأي إعدادات من تثبيت الفترة التجريبية الخاصة بك .لديك Shure ا للشراء، اتصل بممثلًعندما تكون جاهز

Supported Hardware Systems
These hardware systems are thoroughly tested and supported by Shure to run IntelliMix Room software. For best results, we

recommend using a supported system from this table:

IntelliMix Room Supported Systems

ProductComputerCertifications

Crestron UC-C100-T
ASUS Mini PC PB60-B
Dell OptiPlex 7080 XE

Microsoft Teams Rooms

Lenovo ThinkSmart CoreLenovo ThinkSmart Core
Microsoft Teams Rooms
Zoom Rooms

Logitech Teams Rooms for WindowsLenovo ThinkSmart CoreMicrosoft Teams Rooms

Logitech Zoom Rooms for WindowsLenovo ThinkSmart CoreZoom Rooms

Poly Studio Large Room KitLenovo ThinkSmart Core
Microsoft Teams Rooms
Zoom Rooms

Shure cannot guarantee the performance of IntelliMix Room if you choose to run it on an unsupported system. If you choose to
install it on an unsupported system, you should:

Check that the PC meets all system requirements.
Validate IntelliMix Room's performance before deploying to many PCs.

https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#u_89ffbe10-65fa-4895-8048-216ce6f8699e
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#u_89ffbe10-65fa-4895-8048-216ce6f8699e
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#u_89ffbe10-65fa-4895-8048-216ce6f8699e
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_e534bf9b-2d6d-4b2f-913d-ae50a7afcd48
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_a362ed2c-0326-4613-9560-1d9f4c2538d4
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_a362ed2c-0326-4613-9560-1d9f4c2538d4
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_a362ed2c-0326-4613-9560-1d9f4c2538d4
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_fd4a36ef-bd67-4e16-8a36-efbd676e1686
https://www.shure.com/en-US/products/software/intellimix_room
https://shure.widen.net/s/zlnq85jbnf/shure-intellimix-room-and-crestron-uc-c100-t-getting-started-guide
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System Requirements
Important:

Do not run IntelliMix Room and Designer on the same PC.
Performance may vary on unsupported systems even if they meet all of these system requirements. Refer to Supported

Hardware Systems for help choosing a device to run IntelliMix Room.
Virtual machines are not supported.

Processor:
Intel (64 bit)

8th generation Core i5 or better
2.0 GHz or better

4 physical cores or better
6 threads (logical processors) or better

AVX2 instruction set
FMA instruction set

Memory:
8 GB RAM
Storage:

Solid State Drive (SSD) required
Supported Windows Editions:

Windows 10 Pro
Windows 10 Education

Windows 10 Pro Education
Windows 10 Enterprise

Windows 10 IoT Enterprise
Windows 11 Pro

Windows 11 Education
Windows 11 Pro Education

Windows 11 Enterprise
Windows 11 IoT Enterprise

Supported Windows Versions

VersionSupport until:

Windows 11 22H212/31/2025

Windows 10 22H212/31/2025

Windows 11 21H210/08/2024

Windows 10 21H206/11/2024

Windows 10 21H112/13/2022

Windows 10 20H205/09/2023

Internet Connection:
Required for initial license activation

Optimize Windows for Conference Room Audio Processing
These are the recommended Windows settings for conference room audio processing:

Disable Cortana.
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Disable notifications from Windows and installed programs.
Use the high performance power plan in Power Options.

Make sure this plan uses active cooling in the advanced power options.
Disable all Sleep and Hibernate settings.

Additionally, follow these system best practices:

Reboot the computer regularly.
Disconnect unused USB devices.

Remove software with high CPU loads, such as games or streaming apps.
Make sure the computer's BIOS is updated.

Check that Ethernet, Wi-Fi, and display drivers are updated.

دليل التثبيت
IntelliMix Room تثبيت

.قبل التثبيت، تأكد من تمتعك بحقوق المسؤول لجميع األجهزة

).shure.com/imxroom اعثر على الممثل في منطقتك على موقع( Shure من ممثل مبيعات IntelliMix Room يجب شراء
.shure.com/imxroom من موقع exe. تنزيل الملف بتنسيق

.شغِـّـل ملف التثبيت واتبع الخطوات
.، والترخيصDante والصوت من Shure المراد استخدامها في تحكم )NIC( اختر بطاقات واجهة الشبكة

.Designer مة بواسطة برنامجَستخدٌم المِمع بطاقة وجهة المُـستخد Shure م تحكمِيجب أن تتطابق بطاقة واجهة مُـستخد
.وال يمكن تغيير هذا اإلعداد بعد التثبيت .الترخيص دائمة وغير قابلة لإلزالة الستخدامها في )NIC( اختر بطاقة واجهة شبكة :مهم

.للحصول على أفضل أداء للصوت، اختر كل الخيارات .اختر تحسينات الكمبيوتر الشخصي التي تريد إجراءها
.بعد انتهاء التثبيت، اتبع خطوات إعادة تشغيل الكمبيوتر

الموجود في علبة النظام للوصول إلى اإلعدادات األساسية أو تشغيل إعداد الغرفة أو اإلبالغ عن IntelliMix Room انقر بزر الماوس األيمن فوق الرمز
.مشكلة

:الخطوات التالية
:يمكنك استخدام .لتمرير الصوت IntelliMix Room قم بتنشيط

)shure.com/designer مجانًـا في( والتحكم فيه IntelliMix Room لتنشيط العديد من عمليات التثبيت الخاصة بـ Designer برنامج
واحد لكل مرة IntelliMix Room إلعداد األجهزة وتنشيط تثبيت إعداد الغرفة

.Designer والتوجيه وجميع اإلعدادات األخرى باستخدام برنامج DSP التحكم في

التثبيت باستخدام أدوات النشر الشامل
.انظر أدناه للحصول على وسيطات أسطر األوامر والتثبيت الصامت المتاحة .باستخدام أدوات نشر البرامج القياسية IntelliMix Room يمكنك نشر

االختيارية CLI وسائط
/S : في حال وجود إصدار مثبت بالفعل، .يعمل برنامج التثبيت دون واجهة مستخدم رسومية ويقوم بتنفيذ الخيارات االفتراضية .الوضع الصامت

.يستخدم برنامج التثبيت اإلعدادات الموجودة ما لم يتم توفير المعلمات المدرجة أدناه
/express: م شريط التقدم فقط ويحتفظ بجميع اإلعدادات السابقةِيعمل برنامج التثبيت باستخدام واجهة مُـستخد.
/nicindex=[integer]: يتم استخدام مؤشر بطاقة واجهة الشبكة )NIC( من برنامج تحكم ّلكل Shure وإمكانات شبكة Dante الصوتية.

/nicindex_control=[integer]: يتم استخدام مؤشر بطاقة واجهة الشبكة )NIC( إلمكانات شبكة التحكم Shure.
/nicindex_audio=[integer]: يتم استخدام مؤشر بطاقة واجهة الشبكة )NIC( إلمكانات شبكة Dante الصوتية.

/nicipaddress=[integer]: يتم استخدام عنوان IP لبطاقة واجهة الشبكة )NIC( لجميع إمكانات شبكة IntelliMix Room.
/nicipaddress_control=[integer]: يتم استخدام عنوان IP لبطاقة واجهة الشبكة )NIC( إلمكانات شبكة التحكم Shure.

https://www.shure.com/imxroom
https://www.shure.com/en-US/products/software/intellimix_room
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_a5532d37-4f4b-42fb-8545-bd77d75c56d5
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_7744e0e3-ae63-44cb-84e0-e3ae6384cbeb
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_7744e0e3-ae63-44cb-84e0-e3ae6384cbeb
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_7744e0e3-ae63-44cb-84e0-e3ae6384cbeb
https://www.shure.com/designer
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_e00d3b8d-fd16-44bc-8d3b-8dfd1654bc3f
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/nicipaddress_audio=[integer]: يتم استخدام عنوان IP لبطاقة واجهة الشبكة )NIC( إلمكانات شبكة Dante الصوتية.
/nicid=[UUID]: فّيتم استخدام معر UUID لبطاقة واجهة الشبكة )NIC( لجميع إمكانات شبكة IntelliMix Room.

/nicid_control=[integer]: فّيتم استخدام معر UUID لبطاقة واجهة الشبكة )NIC( إلمكانات شبكة التحكم Shure.
/nicid_audio=[integer]: فّيتم استخدام معر UUID لبطاقة واجهة الشبكة )NIC( إلمكانات شبكة Dante الصوتية.

/licindex=[integer]: يتم استخدام مؤشر بطاقة واجهة الشبكة )NIC( يُـستخدم كذلك للحصول على عنوان .لتعريف الترخيص MAC.
/licipaddress=[IP ADDRESS]: يتم استخدام عنوان IP لبطاقة واجهة الشبكة )NIC( يُـستخدم كذلك للحصول على عنوان .لتعريف الترخيص

MAC.
/licid=[UUID]: فّيتم استخدام معر UUID لبطاقة واجهة الشبكة )NIC( يُـستخدم كذلك للحصول على عنوان .لتحديد الترخيص MAC.
/licmac=[mac address]: عنوان MAC الخاص بـ NIC )م لتحديد الترخيصَالذي يُـستخد -) من دون.

IntelliMix Room التثبيت وإعدادات
/norestart: السلوك االفتراضي للبرنامج هو إعادة التشغيل وتلزم إعادة التشغيل لتنفيذ بعض تحسينات نظام .ال تقم بإعادة تشغيل النظام بعد التثبيت

.Windows التشغيل
/analyticsoptout=[true|false]: إلغاء االشتراك في جمع بيانات التحليالت.
/crashreportoptout=[true|false]: إلغاء االشتراك في تحميل ملف سجل األعطال.

Windows تحسينات نظام التشغيل
/skipoptimizations: تخطي جميع التحسينات.
/disablecortana=[true|false]

/disablepushnotifications=[true|false]

/optimizepowerplan=[true|false]

/neversleep=[true|false]

اإلعدادات االفتراضية لبرنامج التثبيت
مالحظاتالقيمة االفتراضيةخيار

NIC0 مؤشر
العثور على بطاقة واجهة المستخدم الصفرية
 باستخدام البحث
GetEnabledNetworkAdaptersIds

ميزة جمع البيانات ممكنة افتراضيًـا لدىخطأإلغاء االشتراك من التحليالت
.المستخدمين

يتم تمكين اإلبالغ عن األعطال لدى المستخدمينخطأإلغاء االشتراك في اإلبالغ عن األعطال
.بشكل افتراضي

صحيحةتعطيل المساعد الشخصي الرقمي كورتانا

صحيحةتعطيل اإلعالمات المنبثقة

صحيحةتحسين خطة الطاقة

صحيحةاًعدم السكون أبد

IntelliMix Room تغييرات جدار الحماية
.يلزم إجراء هذه التغييرات ليتسنى تشغيل البرنامج ..exe بتنسيق Shure أثناء التثبيت، يعدل البرنامج جدار الحماية لديك للسماح بالوصول إلى جميع برامج

Shure_IntelliMix_Room.exe
Shure PTP.exe
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Shure mDNSResponder.exe
conmon_server.exe

apec3.exe

IntelliMix Room Firewall Rules
If there's a conflict with the default port, IntelliMix Room automatically selects a port from the specified range.

IntelliMix Room Version 4.0 and Newer

Inbound or
outbound?

Display nameProgramProtocolLocal port
Local
address

Both
Shure Conmon
Server MCAST

C:\Program
Files\Shure\IntelliMixRoom\dal\exe\conmon_server.exe

UDP8700 - 8708Any

Both
Shure IntelliMix
Room

C:\Program
Files\Shure\IntelliMixRoom\Shure_IntelliMix_Room.exe

UDP
34336 -

34439
Any

Both
Shure IntelliMix
Room Audio

C:\Program
Files\Shure\IntelliMixRoom\Shure_IntelliMix_Room.exe

UDP
38001 -

38800
Any

Both
Shure IntelliMix
Room Audio
MCAST

C:\Program
Files\Shure\IntelliMixRoom\Shure_IntelliMix_Room.exe

UDP4321239.255.0.0/16

Both
Shure IntelliMix
Room SLP

AnyUDP8427Any

Both
Shure IntelliMix
Room SDT

C:\Program
Files\Shure\IntelliMixRoom\Shure_IntelliMix_Room.exe

UDP5568Any

Both
Shure IntelliMix
Room ACN
Dynamic

C:\Program
Files\Shure\IntelliMixRoom\Shure_IntelliMix_Room.exe

UDP49152-65535Any

Inbound
Shure IntelliMix
Room TCP

C:\Program
Files\Shure\IntelliMixRoom\Shure_IntelliMix_Room.exe

TCP1025-65535Any

BothShure APEC3
C:\Program
Files\Shure\IntelliMixRoom\dal\exe\apec3.exe

UDP
34440 -

38000
Any

Both
Shure Conmon
Server

C:\Program
Files\Shure\IntelliMixRoom\dal\exe\conmon_server.exe

UDP
38801 -

45000
Any

BothShure PTPC:\Program Files\Shure\IntelliMixRoom\dal\exe\ptp.exeUDP319-320Any

Both
Shure
mDNSResponder

C:\Program Files (x86)\Audinate\Shared
Files\mDNSResponder.exe

UDP5353Any

FlexNet السماح بعمليات
.flexnetoperations.com :بعد سماح جدار الحماية بالعملية، اسمح لهذا المجال في شبكتك Flexera Cloud في حال تعذر اتصال جهاز بخادم ترخيص

.IP السماح يدويّـًـا بمجموعات عناوين من ذلك ًأو يمكنك بدال

https://community.flexera.com/t5/FlexNet-Operations-Knowledge/Network-Block-or-IP-whitelist-for-FlexNet-Operations-Cloud/ta-p/2713
https://community.flexera.com/t5/FlexNet-Operations-Knowledge/Network-Block-or-IP-whitelist-for-FlexNet-Operations-Cloud/ta-p/2713
https://community.flexera.com/t5/FlexNet-Operations-Knowledge/Network-Block-or-IP-whitelist-for-FlexNet-Operations-Cloud/ta-p/2713


Shure Incorporated

10/42

1
2

3

كيفية اختيار بطاقة واجهة الشبكة للترخيص
:NIC متطلبات ترخيص بطاقة .الستخدامها لتحديد الترخيص )بطاقة واجهة الشبكة( NIC أثناء التثبيت، يطالبك البرنامج باختيار

إلى إيثرنت أو محطة USB ال تستخدم بطاقات واجهة الشبكة التي تمكن إزالتها، مثل محول .يجب أن تكون بطاقة واجهة الشبكة دائمة وغير قابلة لإلزالة
.اإلرساء

.ف على الترخيصُّف فريد للتعرِّويتم استخدامه كمُـعر .إلى اتصال باإلنترنت NIC ال تحتاج

عن الترخيص والتحكم وبطاقات واجهة ًويمكن أن يكون هذا المسار منفصال .أي مسار متوفر إلى اإلنترنت IntelliMix Room في أثناء تنشيط الترخيص، يستخدم
.Dante شبكة

 الموجود في علبة النظام بجهاز الكمبيوتر الذي يقوم بتشغيل IntelliMix Room الحالية للترخيص، انقر فوق الرمز )NIC( لمشاهدة بطاقة واجهة الشبكة
IntelliMix Room. الترخيص > اإلعدادات انتقل إلى.

.وال يمكن تغيير هذا اإلعداد بعد التثبيت

Dante وبطاقات واجهة الشبكة لصوت Shure تحكم
)بطاقة واجهة الشبكة( نفسها NIC ويمكنك استخدام بطاقة .Dante وبيانات صوت Shure بيانات التحكم في :يرسل هذا البرنامج نوعين من البيانات عبر الشبكة

.مختلفتين لفصل حركة المرور NIC لكليهما، أو استخدام بطاقتي

.أثناء التثبيت، سيُـطلب منك اختيار شبكة لكل بطاقة

:Shure بطاقة واجهة شبكة التحكم في

.Designer اختر الشبكة التي يستخدمها برنامج
يستخدم الكتشاف الجهاز والتحكم فيه

:Dante بطاقة واجهة شبكة صوت

.األخرى إلرسال الصوت بين األجهزة Dante اختر نفس الشبكة مثل أجهزة
Wi-Fi ال يمكن استخدام شبكة

الرقمي Dante تستخدم لحمل صوت

.IntelliMix Room في علبة النظام الخاصة بجهاز الكمبيوتر الذي يشغل IntelliMix Room بعد التثبيت، انقر فوق الرمز NIC لتغيير بطاقات

.اإلعدادات ، انتقل إلىDesigner لتغيير بطاقة واجهة الشبكة لبرنامج

IntelliMix Room إلغاء التثبيت ٍجار
.قبل إلغاء التثبيت، تأكد من تمتعك بحقوق المسؤول ووجود اتصال باإلنترنت لجميع األجهزة

.منها IntelliMix Room ، ابحث عن األجهزة التي تخطط إلزالة تثبيت برنامجDesigner في برنامج
.أخرى ًلالستخدام مرة ًبعد إلغاء التنشيط، تكون التراخيص متاحة .إلغاء تنشيط حدد األجهزة، ثم اختر

.يجب أن تكون األجهزة متصلة باإلنترنت ليتسنى إصدار تراخيصها

.مثل أي برنامج آخر IntelliMix Room في كل جهاز، قم بإزالة تثبيت

IntelliMix Room تحديث
واإلصدارات األحدث 3.3 اإلصدار

:IntelliMix Room ، ستكون ثمة طريقتان لتحديث3.3 ا من اإلصدارًاعتبار

Designer تحديث عمليات تثبيت متعددة في الوقت نفسه باستخدام
والعمليات األحدث x.2 تحديث كل عملية تثبيت بشكل منفصل باستخدام العملية من اإلصدار
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:Designer للتحديث باستخدام

.انتقل إلى األجهزة المتصلة عبر اإلنترنت واعثر على عمليات التثبيت
.تأكّـد من عدم قيام أي شخص باستخدام أجهزة الكمبيوتر في أثناء أي تحديث .المتاح الثابت البرنامج اختر إصدار برنامج لكل جهاز من

قد تختفي األجهزة من قسم األجهزة المتصلة عبر اإلنترنت في أثناء .)التحديثات (التحديث إرسال حدد خانة االختيار بجوار كل تثبيت وانقر فوق
.التحديث

.في أثناء تحديث البرنامج الثابت Designer ال تغلق برنامج :مهم

واإلصدارات األحدث x.2 اإلصدار
.التحديثات وجود من تحقق > اإلصدار وانتقل إلى Windows من علبة النظام IntelliMix Room ، افتح إعداداتIntelliMix Roomمن الكمبيوتر قيد التشغيل

x.2 إلى x.1 التحديث من اإلصدار
.x.1 محل اإلصدار x.2 يحل اإلصدار .x.1 وقم بتشغيل برنامج التثبيت ليحل محل اإلصدار shure.com من موقع x.2 قم بتنزيل اإلصدار

.وعملية التحديث األحدث x.2 استخدام ّ، ومن ثمx.2 إلى x.1 عليك التحديث بالتتابع من .واإلصدارات األعلى من ذلك x.3 إلى اإلصدار x.1 ال يعمل التحديث من اإلصدار :ملحوظة

IntelliMix Room التنشيط
:IntelliMix Room ثمة طريقتان لتنشيط

لتنشيط العديد من عمليات التثبيت Designer استخدام برنامج
لتنشيط تثبيت واحد في كل مرة ميزة إعداد الغرفة استخدم

IntelliMix Room يجب تثبيته على جهاز قبل تنشيط الترخيص.

:لتنشيط البرنامج، فأنت تحتاج

ترخيصا لكل تثبيت
.لكل تثبيت للبرنامج )قناة 16 أو 8( تعتمد التراخيص على عدد القنوات

معرف الترخيص الخاص بك
.ف الترخيص جميع التراخيص في حسابكِّيُـنشط معر

.software.shure.com ابحث في البريد اإللكتروني لتأكيد الشراء أو في حسابك على
IntelliMix Room اتصال اإلنترنت لألجهزة قيد التشغيل

Designer التنشيط باستخدام برنامج
.تحقق من أن بإمكانك اكتشاف كل عمليات التثبيت .األجهزة المتصلة باإلنترنت ، انتقل إلىDesigner في

.يطابق اسم الجهاز اسم الكمبيوتر .كل تثبيت سيظهر على شكل جهاز منفصل
.IntelliMix Room على جهاز الكمبيوتر الذي يشغّـِـل Shure ألداة التحكم من NIC إذا لم تشاهد جميع عمليات التثبيت، فتحقق من إعدادات

.Designer استخدم الشبكة نفسها التي يستخدمها
.Designer قم بإنشاء مشروع جديد في برنامج

.ف ترخيصِّفات التراخيص إلدارتها، فقم بإنشاء مشروع منفصل لكل معرّإذا كان لديك العديد من معر
.نقل إلى المشروع انقر فوق .من قائمة عمليات التثبيت المتاحة، حدد تثبيتًـا لنقله إلى المشروع .الخاصة بالمشروع التراخيص انتقل إلى صفحة

على .إذا قمت بإضافة عمليات تثبيت متعددة إلى مشروع ما في نفس الوقت، فاختر عمليات التثبيت التي تستخدم جميعها نوع الترخيص نفسه
.، ثم كرر العملية للحصول على تراخيص القنوات الست عشرةًسبيل المثال، انقل جميع تراخيص القنوات الثماني إلى المشروع أوال

https://www.shure.com/en-US/support/downloads/software-firmware-archive/intellimix-room
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_e00d3b8d-fd16-44bc-8d3b-8dfd1654bc3f
https://software.shure.com
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.التالي اختر نوع الترخيص للتثبيت وانقر فوق .تنشيط انقر فوق
IntelliMix إذا كان الجهاز الذي يشغل .ف الترخيص هذا لجميع عمليات التثبيت في المشروعِّسيُـستخدم معر .تنشيط ف الترخيص وانقر فوقّأضف معر

Room ا لالستخدامًيشتمل على اتصال باإلنترنت، فإن التثبيت يكون نشطًـا وجاهز.

:الخطوات التالية
.إليها IntelliMix Room وأضف عمليات تثبيت Designer أنشئ الغرف في

.IntelliMix Room بـ قم بإعداد وتوصيل األجهزة األخرى
.في برنامج مؤتمرات الفيديو لديك كمصدر لمكبر الصوت والميكروفون IntelliMix Room قم بتعيين

IntelliMix Room كيف تعمل تراخيص
IntelliMix Room تحدث إلى مندوب مبيعات .تتوفر مدد ترخيص مختلفة لتناسب احتياجاتك .الستخدام التراخيص إلدارة ميزات البرنامج وشروطه Shure

.لمعرفة المزيد

تعريفات الترخيص
.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

https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_37dc6968-68bd-4e2b-9c69-6868bdbe2bd9
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_1f4fa957-0094-40ab-9163-d39118cbe0cf
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_1f4fa957-0094-40ab-9163-d39118cbe0cf
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_1f4fa957-0094-40ab-9163-d39118cbe0cf
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_1f4fa957-0094-40ab-9163-d39118cbe0cf
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_1f4fa957-0094-40ab-9163-d39118cbe0cf
https://www.shure.com/imxroom
https://www.shure.com/imxroom
https://www.shure.com/imxroom
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، سوف تتلقىShure عندما تشتري مجموعة من التراخيص من .رقمًـا يُـستخدم لتنشيط كل عمليات التثبيت التي اشتريتها 12 كود من :ف الترخيصّمعر
.ف ترخيص واحدّلكل عميل معر ).software.shure.com يتوفر كذلك في حسابك على موقع( هذا الكود في بريد عملية الشراء اإللكتروني

ا إلى أنه يدير كلًعلى جهاز كمبيوتر منفصل نظر Designer يعمل برنامج .لتنشيط تراخيصك Designer على كل األجهزة، استخدم IntelliMix Room بعد تثبيت
.IntelliMix Room عمليات التثبيت لـ

:نموذج سير عمل الترخيص

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

ابدأ إعداد الغرفة بعد التثبيت أو من علبة نظام .IntelliMix Room أو ميزة إعداد الغرفة في Designer قم بتنشيط التراخيص باستخدام برنامج
Windows على الكمبيوتر المثبت عليه IntelliMix Room.

.، فثبّـته على جهاز كمبيوتر متصل بنفس الشبكة واكتشف كل عمليات التثبيت الخاصة بكDesigner إذا كنت تستخدم 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 تنشيط انقر فوق

تجديد ترخيص
.لديك Shure اتصل بممثل مبيعات الخاصة بك، IntelliMix Room لتجديد تراخيص

.لن تحتاج إلى إجراء أي تغييرات وستستمر كل عمليات التثبيت في العمل بشكل طبيعي .فه كما هوّبعد تجديد ترخيصك، يظل معر

ماذا يحدث عند انتهاء صالحية ترخيصي؟
.بعد فترة سماح أولية، ستسمع مقاطعات صوتية دورية تذكرك بتجديد ترخيصك

.ستتلقى رسائل تذكيرية بالبريد اإللكتروني لتجديد الترخيص في وقت قريب من تاريخ انتهاء صالحيته

نقل ترخيص إلى كمبيوتر شخصي جديد
.تأكد من اتصال كل األجهزة باإلنترنت قبل محاولة نقل الترخيص .على كمبيوتر شخصي جديد IntelliMix Room بعد الشراء، قد تحتاج إلى تثبيت

.IntelliMix Room قبل إيقاف تشغيل الكمبيوتر القديم، اتبع الخطوات أدناه إللغاء تنشيط ترخيص :مهم

https://software.shure.com
https://www.shure.com/imxroom
https://www.shure.com/imxroom
https://www.shure.com/imxroom
https://www.shure.com/imxroom
https://www.shure.com/imxroom
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:لنقل ترخيص إلى كمبيوتر شخصي جديد

تعرض هذه الصفحة كل .التراخيص > ]مشروعك[ انتقل إلى .باإلنترنت المتصلة األجهزة ، ابحث عن التثبيت الذي تخطط لنقله فيDesigner في برنامج
.في المشروع IntelliMix Room عمليات التثبيت الخاصة بـ

.حدد الكمبيوتر القديم الذي يشتمل على الترخيص الذي تريد نقله
.باإلنترنت ليتسنى إصدار الترخيص ًيجب أن يكون الكمبيوتر القديم متصال .تنشيط إلغاء انقر فوق

.على الكمبيوتر الجديد IntelliMix Room قم بتثبيت
.أضفها إلى المشروع نفسه كما حدث مع التثبيت القديم .IntelliMix Room ، اعثر على عمليات التثبيت الجديدة التي تخصDesigner في

.اآلن تمت إعادة تعيين ترخيصك إلى الكمبيوتر الجديد .عندما يُـطلب منك، اختر عدد القنوات الذي يطابق التثبيت القديم

إلغاء تنشيط التراخيص
.تأكد من اتصال الجهاز باإلنترنت قبل إلغاء التنشيط .يتسبب في منع ذلك التثبيت من تمرير الصوت IntelliMix Room إلغاء تنشيط الترخيص لعملية تثبيت

.IntelliMix Room أخرى على تثبيت آخر يخص ًبعد إلغاء التنشيط، يكون الترخيص متاحًـا لالستخدام مرة

:إللغاء تنشيط التراخيص

.في المشروع IntelliMix Room تعرض هذه الصفحة كل عمليات التثبيت الخاصة بـ .التراخيص داخل مشروعك، انتقل إلى
.حدد عمليات التثبيت التي تريد إلغاء تنشيطها

.يجب أن تكون األجهزة متصلة باإلنترنت ليتسنى إصدار تراخيصها .إلغاء تنشيط انقر فوق
.تتوفر التراخيص المعطلة اآلن لتخصيصها لعمليات التثبيت األخرى

:وتشمل هذه اإلعدادات .إللغاء تنشيط الترخيص Shure االتصال بفريق الدعم في ستحتاج في بعض الظروف إلى

لم يعُـد الوصول إلى الكمبيوتر الشخصي ممكنًـا بعد اآلن
)NIC( تم استبدال بطاقة واجهة الشبكة

على كمبيوتر شخصي آخر SSD تم تركيب

تفاصيل خادم الترخيص
استخدم اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين قمت بإعدادهما .software.shure.com لالطالع على معلومات حول التراخيص المتاحة وحسابك، سجّـل الدخول إلى

.أثناء الشراء

IntelliMix Room بعد التنشيط ًباإلنترنت لتنشيط ترخيصك، ولكنه ال يتطلب اتصاال ًيتطلب في البداية اتصاال.

.، تُـجمع بعض من معلوماتك ويتم تخزينهاShure من IntelliMix Room عندما تتلقى ترخيص

:نة ما يليّتتضمن المعلومات المخز

مِف المُـستخدِّمعر
االسم األول
اسم العائلة

عنوان البريد اإللكتروني
)رقم الهاتف، رقم الفاكس( معلومات االتصال

.Elk Grove Villag، ILن هذه المعلومات في مراكز البيانات الموجودة في سانتا كالرا، كاليفورنيا وّتُـخز

IntelliMix Room تكوين األجهزة لـ
:وتوصيلها Shure واإلصدارات األحدث منه، توجد طريقتان إلعداد أجهزة IntelliMix Room من برنامج 4.0 باستخدام اإلصدار

.للتحكم في كل إعدادات الجهاز Shure من Designer استخدم برنامج
.في مكان واحد IntelliMix Room يمكنك تنشيط والتحكم في كل عمليات تثبيت

.المتصلة Shure من أجهزة ٍّقم بالوصول إلى كل اإلعدادات ألي
.Shure وأجهزة IntelliMix Room لضبط كل إعدادات Designer اختر

https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
https://software.shure.com
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.الموصى بها Shure إلعداد غرفة واحدة في كل مرة باستخدام إعدادات استخدم ميزة إعداد الغرفة
.الموصى بها Shure المتصلة باستخدام إعدادات Shure واحد في كل مرة وقم بإعداد أجهزة IntelliMix Room قم بتنشيط تثبيت

.Windows وابدأ إعداد الغرفة من علبة نظام IntelliMix Room لبدء إعداد الغرفة، انتقل إلى كل مساحة بها جهاز كمبيوتر يشغّـل
.اختر إعداد الغرفة للحصول على غرفة وتشغيلها بسرعة من دون ضبط كل إعدادات الجهاز يدويًـا

Designer إعداد األجهزة باستخدام برنامج
:، تحقق مما يليIntelliMix Room األخرى بـ Shure قبل توصيل أجهزة

األخرى Shure وأجهزة IntelliMix Room لـ اكتشاف كل عمليات التثبيت يمكنك
IntelliMix Room كل عمليات تثبيت تم تنشيط

:Designer لتوصيل أجهزة أخرى في برنامج

.إنشاء أدخل اسمًـا للغرفة وحدد .إلنشاء غرفة جديدة )مباشرة( جديدة > غرفة في مشروعك، حدد
.لإلضافة والسحب واإلفالت من األجهزة عبر اإلنترنت .ضع كل األجهزة التي تريد توصيلها في الغرفة الجديدة

وتشغيل مزامنة كتم الصوت وتمكين التحكم DSP بتوجيه اإلشارات الصوتية تلقائيًـا وتطبيق إعدادات سير عمل التحسين يقوم .التحسين انقر فوق
.المنطقي في المؤشرات الضوئية لألجهزة المتصلة

.يمكنك أيضًـا توجيه الصوت يدويًـا وتطبيق إعدادات معالج اإلشارة الرقمية إذا كنت تفضل ذلك

:وقد تشمل الخطوات التالية ما يلي

من برنامج عقد المؤتمرات عبر الفيديو IntelliMix Room توجيه الصوت إلى
Dante Controller باستخدام Shure توجيه الصوت ألى أجهزة ليست من

إجراء مكالمات تجريبية للتحقق من النظام

Shure Designer أساسيات برنامج
IntelliMix على جهاز كمبيوتر به اتصال شبكة مع كل عمليات تثبيت Shure Designer ، تحتاج إلى تثبيت برنامجIntelliMix Room لتحقيق أقصى استفادة من

Room.

:IntelliMix Room على بعض المفاهيم األساسية من المهم فهمها عند بدء استخدام Designer يحتوي برنامج

المشروعات

.م إلدارة مجموعات الغرفَتُـستخد
.في مشروع ما تستخدم معرف الترخيص نفسه IntelliMix Room كل عمليات تثبيت .اًف ترخيص واحدّيستخدم كل مشروع معر

.إذا كنت تُـدير العديد من العمالء بمعرفات ترخيص متعددة، يرجى إنشاء مشروعات منفصلة إلدارتها

الغرف

.م لتنظيم مجموعات األجهزة المثبتة في نفس الموقع الفعلي، مثل غرفة، أو منطقة، أو أرضية المبنىَتُـستخد
.توجيه نفسها، يمكنك توجيه الصوت بينها باستخدام عالمة التبويب Designer إذا كانت األجهزة في غرفة

تحسين

.تلقائيًـا بضبط إعدادات الجهاز وإنشاء مسارات صوتية لك Designer ليقوم برنامج تحسين بعد وضع أجهزتك في الغرفة نفسها، حدد
.يمكنك تحسين المزيد من اإلعدادات، ولكن سير عمل ميزة التحسين يمنحك نقطة انطالق جيدة

األجهزة المتصلة باإلنترنت

.يعرض جميع األجهزة المتاحة على شبكتك
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Designer في برنامج IntelliMix Room اكتشاف
.يطابق كل اسم تثبيت اسم شبكة الكمبيوتر . Designer سيظهر على شكل جهاز منفصل في برنامج IntelliMix Room كل تثبيت لـ

:للعثور على أي عمليات تثبيت عبر اإلنترنت

.األجهزة المتصلة باإلنترنت انتقل إلى
.وإضافتها إلى الغرف IntelliMix Room استخدم مربعات االختيار لتحديد عمليات تثبيت

:إذا لم تتمكن من العثور على بعض عمليات التثبيت

.Designer فانتقل إلى جهاز الكمبيوتر الذي لن يظهر في برنامج
.في علبة النظام IntelliMix Room انقر فوق رمز

.Designer التي يستخدمها برنامج Shure (NIC) لنفس بطاقة واجهة شبكة تحكم IntelliMix Room تأكد من استخدام

.Shure Web Device Discovery أو Shure Update Utility ال يظهر في أداة IntelliMix Room:مالحظة

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

: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

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

:األجهزة المتوافقة

MXA920
MXA910
MXA710
MXA310

P300
IntelliMix Room

ANIUSB-MATRIX
MXN5-C

MXA زر كتم الصوت في شبكة

:الستخدام سير عمل التحسين

.ضع جميع األجهزة ذات الصلة في غرفة
.لمجموعة األجهزة لديك DSP بتحسين إعدادات الميكروفون وإعدادات Designer يقوم .تحسين حدد

.مرة أخرى تحسين إذا أضفت أجهزة أو حذفتها، فحدد

:قد تحتاج إلى .وبعد تحسين غرفة ما، تحقق من اإلعدادات وقم بتعديلها لتناسب احتياجاتك

.حذف المسارات غير الضرورية
.تحقق من المستويات واضبط الكسب

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

:الميزة .األخرى في الغرفة Shure تساعدك في تنشيط البرنامج وإعداد أجهزة IntelliMix Room إعداد الغرفة هو ميزة في

IntelliMix Room تنشيط الترخيص لتثبيت واحد من
األخرى الموجودة على الشبكة Shure العثور على أجهزة

سير عمل التحسينDesigner's تحسين الصوت لألجهزة المحددة، مثل
تعيين كلمات مرور األجهزة

استخدم برنامج .الموصى بها Shure وتشغيلها بسرعة باستخدام إعدادات Shure عند استخدام إعداد الغرفة في مساحة ما، تعمل الميزة على تنشيط كل أجهزة
Designer إذا كنت تريد التحكم الكامل في كل إعدادات الجهاز وIntelliMix Room.

التوافق
IntelliMix Room واإلصدارات األحدث من 4.0 متوفر في اإلصدار
:األجهزة المتوافقة

واإلصدارات األحدث 1.3.276 البرنامج الثابت :MXA920 الطراز
MXA910: واإلصدارات األحدث 4.7.13 البرنامج الثابت
MXA710: واإلصدارات األحدث 1.5.12 البرنامج الثابت
MXA310: واإلصدارات األحدث 4.7.8 البرنامج الثابت

واإلصدارات األحدث 1.5.12 البرنامج الثابت :MXN5-C الطراز
واإلصدارات األحدث 1.5.15 البرنامج الثابت :MXA زر كتم الصوت في شبكة

:قبل أن تبدأ
Shure Update Utility إلى أحدث إصدار باستخدام Shure قم بتحديث البرامج الثابتة في أجهزة

IntelliMix Room تحقق من أن األجهزة موصّـلة بنفس الشبكة مثل
)ابحث في البريد اإللكتروني الخاص بالتأكيد( ف الترخيص الخاص بكّجهّـز معر

https://www.shure.com/suu
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كيفية بدء إعداد الغرفة
.الغرفة إعداد > IntelliMix Room ، انقر بزر الماوس األيمن فوقWindows في علبة نظام
.IntelliMix Room من ذلك، تحديد مربع اختيار إعداد الغرفة بعد تثبيت ًأو يمكنك، بدال

كيف يعمل إعداد الغرفة؟
:الخطوات الشاملة هي .وتحسين الصوت IntelliMix Room بعد بدء إعداد الغرفة، اتبع الخطوات إلعداد األجهزة وتنشيط

.أنت بحاجة إلى اتصال باإلنترنت لتنشيط التثبيت، ولكن ليس لبدء فترة تجريبية مجانية .أدخل اسم الغرفة ومعلومات الترخيص لتنشيط التثبيت
IntelliMix Room للعثور على أجهزة Shure اختر األجهزة التي تريد توصيلها بهذا التثبيت لـ .األخرى الموجودة على الشبكة لديك IntelliMix Room.

:تشمل األجهزة
الميكروفونات

أزرار كتم الصوت
مكبرات الصوت المتصلة بالشبكة

.Shure ANI يمكنك أيضًـا توجيه الصوت إلى مخرجات الكمبيوتر أو أجهزة

.يمكنك تعيين كلمة مرور مشتركة أو استخدام كلمات مرور الجهاز الموجودة .أضف كلمة مرور لألجهزة
IntelliMix Room لتنشيط التثبيت وإنشاء مسارات صوتية وتحسين الصوت وتعيين كلمات مرور الجهاز.

:بعد انتهاء إعداد الغرفة، قد تحتاج إلى

.Designer باستخدام برنامج DSP ضبط مستويات الجهاز وإعدادات
.من برنامج عقد المؤتمرات عبر الفيديز IntelliMix Room توجيه الصوت إلى

.Dante Controller باستخدام Shure قم بتوجيه الصوت إلى األجهزة التي ليست من
.قم بإجراء مكالمات تجريبية للتحقق من النظام

IntelliMix استخدام برامج عقد المؤتمرات بالفيديو من خالل
Room

باعتباره مكبر الصوت والميكروفون ميكروفونًـا بميزة إلغاء صدى الصوتIntelliMix Room ببرنامج عقد المؤتمرات بالفيديو، حدد IntelliMix Room لتوصيل
.افعل الشيء نفسه في إعدادات الصوت في الكمبيوتر .في برنامج عقد المؤتمرات بالفيديو المتوافر لديك

.IntelliMix Room يُـرسل إعداد الميكروفون إشارات إلى برنامج عقد المؤتمرات بالفيديو من أي ميكروفون متصل بـ
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على مرجع إلغاء IntelliMix Room وبهذه الطريقة يحصل .IntelliMix Room يرسل إعداد مكبر الصوت إشارة طرف بعيد من برنامج عقد المؤتمرات بالفيديو إلى
.صدى صوت وإشارة لتعزيز الصوت المحلي

IntelliMix Room ا مختلفًـا باعتباره مكبر صوت، فلن يتسنى لك الحصول على صوت بعيد المدى من برنامج عقد المؤتمرات بالفيديو إلىًإذا اخترت مصدر
).AEC( الستخدامه كمرجع وحدة إلغاء صدى صوت

توجيه إشارات الصوت
جهاز مزج المصفوفة

:يقوم جهاز مزج المصفوفة بتوجيه اإلشارات الصوتية بين المدخالت والمخرجات، إلضفاء السهولة والمرونة على التوجيه

إرسال قناة إدخال فردية إلى مخارج متعددة
إرسال قنوات إدخال متعددة إلى مخرج فردي

كسب نقطة التقاطع
حدد القيمة .يقوم كسب نقطة التقاطع بضبط الكسب بين إدخال وإخراج معينين، إلنشاء خالئط فرعية بدون تغيير إعدادات خافت صوت اإلدخال أو اإلخراج

.بالديسيبل عند أي نقطة تقاطع لفتح لوحة ضبط الكسب

خافت صوت اإلخراج > كسب نقطة التقاطع > خافت صوت اإلدخال :التشغيل المرحلي للكسب

توجيه القنوات
.توصيل المداخل والمخارج من خالل تحديد مربع التقاطع

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

:يعكس هذا المثال غرفة مؤتمرات صغيرة بها

قنوات 4 يستخدم MXA310 جهاز
ومثبت عليه برنامج عقد مؤتمرات عبر الفيديو IntelliMix Room قنوات 8 جهاز كمبيوتر مزود بعدد
شاشة العرض والكاميرا



Shure Incorporated

20/42

1

2
3

4

5

6

:DSP لتوجيه اإلشارات إلى

.األجهزة المتصلة باإلنترنت إلى الغرفة من قائمة IntelliMix Roomو MXA310 أضف تثبيت .Designer أنشئ غرفة في
.يجب أن يكون كال الجهازين في الغرفة نفسها لتوجيه الصوت في ما بينهما

.باألجهزة Shure وربط أزرار كتم الصوت المتصلة بالشبكة من Dante تسمح لك هذه الصفحة بإنشاء مسارات صوت .التوجيه افتح الغرفة وانتقل إلى
وتشغيل مزامنة كتم الصوت وتمكين التحكم DSP بتوجيه اإلشارات الصوتية تلقائيًـا وتطبيق إعدادات Optimize يقوم سير عمل .التحسين انقر فوق

.المنطقي في المؤشرات الضوئية لألجهزة المتصلة

.إذا كنت تفضل ذلك Optimize يمكنك أيضًـا توجيه الصوت يدويًـا وتطبيق إعدادات معالج اإلشارة الرقمية خارج سير عمل

:قد تحتاج إلى .تحقق من المسارات الصوتية واإلعدادات للتأكّـد من أنها تناسب احتياجاتك
.حذف المسارات غير الضرورية

.تحقق من المستويات واضبط الكسب
.بشكل صحيح )AEC( التحقق من توجيه إشارات مرجع وحدة إلغاء الصدى الصوتي

.موالفة مجموعات معالجة اإلشارات الرقمية عند الحاجة
تحقق من استخدام مدخالت .وتوجيه اإلشارة إلى مصادر أخرى DSP من هنا، يمكنك ضبط إعدادات .IntelliMix Room افتح نافذة تكوين الجهاز

.الميكروفون لديك لمرجع إلغاء صدى الصوت الصحيح
.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 Controller استخدم .المناسب Dante األخرى، قم بالتوجيه إلى خرج Dante إلرسال إشارة المزج التلقائي إلى مصادر

.Shure إلى أجهزة أخرى بخالف أجهزة IntelliMix Room بجهاز Dante مخرجات
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.IntelliMix Room لتوجيه اإلشارة القريبة إلى جهاز Dante ، فاستخدم أداة تحكمShure Dante إذا كنت تستخدم ميكروفونًـا بخالف أجهزة :ملحوظة

IntelliMix Room توجيه صوت الطرف البعيد إلى
تستخدم ميزة إلغاء صدى الصوت تلك اإلشارة من الطرف البعيد كمرجع .، تحتاج إلى توجيه إشارة طرف بعيد إلى البرنامج)AEC( الستخدام إلغاء صدى الصوت

.وتمنع إرسالها مرة أخرى إلى الطرف البعيد كصدى صوت

إذا كانت جميع القنوات تستخدم المصدر نفسه، فحدد المصدر المرجعي إللغاء الصدى .يمكن لكل قناة إدخال استخدام مصدر مرجعي مختلف إللغاء الصدى الصوتي
.الصوتي في كل قناة إدخال

يرسل هذا إشارة الطرف .باعتباره جهاز التشغيل ميكروفون إلغاء صدى الصوتIntelliMix Room في إعدادات برنامج عقد المؤتمرات الخاصة بك، حدد
.IntelliMix Room البعيد إلى إدخال الصوت االفتراضي لـ

.Designer في برنامج IntelliMix Room افتح نافذة تكوين
.اختر المصدر المرجعي من الطرف البعيد من القائمة .)AEC (الصوت صدى إلغاء في كل قناة إدخال للميكروفون، حدد

.للحصول على أفضل النتائج، استخدم اإلشارة التي تغذي نظام التعزيز المحلي لديك كمصدر مرجعي

إرسال الصوت البعيد إلى مكبرات الصوت ومصادر أخرى
.جهاز مزج المصفوفة انتقل إلى

.إدخال الصوت االفتراضي اعثر على إشارة الطرف البعيد التي تأتي إلى البرنامج عبر
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:تشمل الوجهات الشائعة .يمكنك أيضًـا ضبط كسب نقطة التقاطع هنا .والوجهة إدخال الصوت االفتراضي حدد المربع الذي يتقاطع فيه
سماعات .اختر خرجًـا من القائمة .خرج الكمبيوتر انتقل إلى العرض التخطيطي وانقر فوق ):HDMI أو موصل مم 3.5( خرج صوت الكمبيوتر

.هما الخياران الشائعان مم 3.5 أو الموصل مقاس HDMI الشاشات المتصلة بكابل
)، على سبيل المثالShure ANI مكبرات الصوت أو( Dante وجهات إخراج

When to Rename Output Channels
Applies to IntelliMix Room version 4.2 and newer

If you need to rename any of IntelliMix Room's output channels (known in Dante Controller as transmit channels), make
changes before routing audio from IntelliMix Room to other sources. In Designer, these are the channels labeled as Dante

Output 1-8.

Renaming output channels after creating audio routes can cause mismatched routes in version 4.2 and newer. For details
about how to fix broken routes, refer to our FAQ about Dante transmit channel names.

You can rename these output channels in Designer or Dante Controller.

DSP تطبيق مجموعات
:DSP لتطبيق مجموعات

.IntelliMix Room افتح غرفة تحتوي على تثبيت
.تكوين حدد التثبيت وانقر فوق

إدخاالت من عالمتي التبويب DSP يمكنك كذلك الوصول إلى مجموعات .لفتح نافذة اإلعدادات DSP في العرض التخطيطي، انقر فوق مجموعة
.إخراجاتو

.Designer في التحسين أثناء سير عمل DSP كذلك يتم تطبيق مجموعات

عرض تخطيطي
.نظرة عامة على سلسلة إشارات الصوت بالكامل، مع القدرة على ضبط اإلعدادات ومراقبة اإلشارات Designer يوفر العرض التخطيطي في

ضبط اإلعدادات
:انقر بزر الماوس األيمن على إدخال أو إخراج أو مجموعة معالجة للوصول إلى الخيارات التالية

لكل قناة

لصق / نسخ
أو نسخ الكسب .، ثم استخدام نفس اإلعداد لإلدخال التناظريUSB على سبيل المثال، تعيين منحنى الموازن على مدخل .نسخ ولصق اإلعدادات بين العناصر

.وحالة كتم الصوت من قناة إدخال واحدة إلى عدة قنوات

إلغاء كتم الصوت / كتم الصوت
كتم صوت القناة أو تنشيطها

تعطيل / تمكين
)ال ينطبق على وحدة المزج المصفوفة أو وحدة المزج التلقائي( يقوم بتشغيل المعالجة وإيقاف تشغيلها

تحرير
يؤدي إلى فتح مربع حوار لضبط المعلمات

)النقر بزر الماوس األيمن في منطقة فارغة( عام

https://service.shure.com/s/article/IntelliMix-Room-Dante-Transmit-Channels?language=en_US
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كتم صوت جميع اإلدخاالت
كتم صوت جميع قنوات اإلدخال

كتم صوت جميع اإلخراجات
كتم صوت جميع قنوات اإلخراج

إلغاء كتم جميع اإلدخاالت
إلغاء كتم صوت جميع قنوات اإلدخال

إلغاء كتم جميع اإلخراجات
إلغاء كتم صوت جميع قنوات اإلخراج

إغالق جميع مربعات الحوار
مسح جميع مربعات الحوار المفتوحة من مساحة العمل

تخصيص مساحة العمل
:هناك طريقتان لبدء مربعات الحوار .إنشاء بيئة مخصصة لمراقبة مجموعة من المدخالت والمخرجات ومجموعات المعالجة والتحكم فيها من شاشة واحدة

تعديل > النقر ببزر الماوس األيمن
.النقر مرتين على إدخال أو إخراج أو مجموعة معالجة

.افتح قدر ما تريد من مربعات الحوار لجعل عناصر التحكم المهمة متوفرة

القياس وتوجيه الصوت
).ديسيبل واسع النطاق( يظهر مقياس أسفل كل إدخال وإخراج لإلشارة إلى مستويات اإلشارة

ويمكن .عند عدم توجيه إشارة، يظهر الخط باللون الرمادي .تظهر الخطوط التي تقوم بتوصيل المدخالت والمخرجات بجهاز مزج المصفوفة ملونة عند إنشاء اتصاالت
.استخدام تلك األدوات الستكشاف مشكالت اإلشارات الصوتية وإصالحها والتحقق من االتصاالت والمستويات

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
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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 (+/- لضبط المستوى لمرشح معينالكسب

.مع زيادة هذه القيمة، يصبح النطاق الترددي أقل عرضًـا .يضبط هذا اإلعداد نطاق الترددات المتأثرة بالمرشحQ - معامل حزمة المرشح

العرض
.يتم تمثيل القيمة باألوكتافات .يضبط هذا اإلعداد نطاق الترددات المتأثرة بالمرشح

.ويكمن االختالف الوحيد في طريقة عرض القيم .والعرض في منحنى التعادل بالطريقة نفسها Q تؤثر معلمات :مالحظة

نسخ إعدادات قناة المعادل ولصقها واستيرادها وتصديرها
.تُـسهل هذه الميزات من استخدام إعدادات المعادل الفعالة من أي عملية تثبيت سابقة، أو تزيد من سرعة وقت التكوين

النسخ واللصق
.بسرعة عبر قنوات متعددة PEQ يُـستخدم لتطبيق نفس إعداد

.PEQ حدد القناة من القائمة المنسدلة في شاشة
نسخ حدد

.وحدد لصق PEQ في القائمة المنسدلة، حدد القناة لتطبيق إعداد
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االستيراد والتصدير
وهذا مفيد إلنشاء مكتبة من ملفات التكوين القابلة إلعادة االستخدام على أجهزة .من ملف موجود على كمبيوتر PEQ هذا الخيار لالستخدام لحفظ وتحميل إعدادات

.الكمبيوتر المستخدمة لتثبيت النظام

.تصدير إلى ملف ، وحددPEQ اختر قناة لحفظ إعدادتصدير

.استيراد من ملف ، وحددPEQ اختر قناة لتحميل إعداداستيراد

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 الكسب إلى ما بين

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

لتقليل )ديسيبل 6-و 3- البدء بين( خفض الكسب عند التردد المحدد
صوت الغرفة غير المرغوب فيه ألدنى حد

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

لتقليل )ديسيبل 6-و 3- البدء بين( خفض الكسب عند التردد المحدد
صوت الغرفة غير المرغوب فيه ألدنى حد

IntelliMix Room خطوط ارتفاع المعادل لـ
ويكون لتطبيق كل من خطوط ارتفاع المعادل وعوامل .Dante استخدم خطوط ارتفاع المعادل المُـدمجة لتطبيق تغييرات المعادل بسرعة على أي من قنوات إدخال

.تصفية معادل القناة األخرى تأثير تراكمي، ما يعني أن تغييرات المعادل تتكدس بعضها فوق بعض

.استمع لنظامك واختبره أثناء إجراء تغييرات على المعادل

إيقاف تشغيل خطوط ارتفاع أي معادل نشط :مطفأ
ديسيبل 6- ،هرتز 150 مرشح الترددات العالية :MXA920 الطراز

ديسيبل 6- ،هرتز 300 مرشح االنحدار المنخفض :MXA710 االنحدار المنخفض للميكروفون
هرتز 300 مرشح ترددات عالية :MXA910 الجهير العالي للميكروفون

ديسيبل 10- ،هرتز 960 مرشح االنحدار المنخفض :MXA910 التردد المنخفض للميكروفون
،هرتز 900 أوكتاف بارامتري، ½ ،Q 2.87 ،ديسيبل 10- ،هرتز 450 ، بارامتريهرتز 200 مرشح الترددات العالية :المتعدد النطاقات MXA910 ميكروفون

أوكتاف بارامتري ½ ،Q 2.87 ،ديسيبل 10-
هرتز 180 مرشح ترددات منخفضة :MXA310 التردد المنخفض للميكروفون
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إلغاء الصدى الصوتي
إلغاء صدى الصوت .في عقد المؤتمرات الصوتية، قد يسمع المتحدث على الطرف البعيد صدى صوته نتيجة التقاط ميكروفون طرف قريب للصوت من مكبرات الصوت

)AEC( هو خوارزمية DSP أثناء المكالمة الجماعية، يعمل إلغاء .تحدد إشارة الطرف البعيد وتمنع التقاط الميكروفون لها لتوصل الكالم بشكل واضح ودون انقطاع
.اًصدى الصوت بشكل ثابت لتحسين المعالجة ما دام صوت الطرف البعيد موجود
:وعندما يكون ذلك ممكنًـا، قم بتحسين البيئة الصوتية باستخدام النصائح التالية

اخفض مستوى صوت مكبرات الصوت
ا عن الميكروفوناتًضع مكبرات الصوت بعيد

تجنب توجيه مكبرات الصوت مباشرة نحو مناطق تغطية الميكروفون

تحديد إشارة مرجعية إللغاء الصدى الصوتي
.للحصول على أفضل النتائج، استخدم اإلشارة التي تغذي نظام التعزيز المحلي لديك .لتطبيق إلغاء صدى الصوت، يجب تقديم إشارة مرجعية للطرف البعيد

P300: اختر المصدر المرجعي، وسوف يتغير المصدر المرجعي لكل مجموعات إلغاء .وانقر فوق أي مجموعة من مجموعات إلغاء صدى الصوت تخطيطي انتقل إلى
.صدى الصوت

MXA910، MXA920، MXA710: وجّـِـه إشارة الطرف البعيد إلى قناة دخل مرجع إلغاء الصدى الصوتي.

IntelliMix Room: يمكن لكل مجموعة استخدام مصدر مرجعي مختلف ومن .اختر المصدر المرجعي .وانقر فوق مجموعة إلغاء صدى صوت تخطيطي انتقل إلى
.حدد مرجعًـا لكل مجموعة إلغاء صدى صوت ّثم

تلقائيًـا، ولكن من الجيد التحقق من تحديد المصدر المرجعي )AEC( بتوجيه المصدر المرجعي إللغاء صدى الصوت Designer في برنامج التحسين يقوم سير عمل
.Designer الذي تريد استخدامه ببرنامج

إعدادات إلغاء الصدى الصوتي
جهاز القياس المرجعي

.يجب أال تكون اإلشارة المرجعية اقتصاصية .استخدم جهاز القياس المرجعي للتحقق بصريًـا من وجود اإلشارة المرجعية

ERLE
في حال توصيل مصدر المرجع بصورة ).مقدار الصدى الذي تتم إزالته( لخفض اإلشارة   مستوى )ERLE( تعرض خاصية تحسين الفقد في عودة الصدى

.يتوافق بصفة عامة مع جهاز القياس المرجعي ERLE صحيحة، فإن نشاط جهاز قياس

مرجع
.يُـشير إلى القناة التي تعمل كإشارة مرجعية بعيدة

المعالجة غير الخطية
لعامل التصفية المتكيف إلزالة أي بقايا صدى ًمكملة ًوتمثل المعالجة غير الخطية إضافة .المكون األساسي من أداة إلغاء صدى الصوت هو عامل تصفية متكيّـف

.في الغرفة ًاستخدم أقل إعداد ممكن يكون فعاال .صوت سببها حاالت عدم االنتظام الصوتي أو التغيرات في البيئة

.للمزدوج الكامل ًيوفر هذا اإلعداد الصوت األكثر طبيعية .يُـستخدم في الغرف التي تشتمل على أصوات خاضعة للتحكم وأدنى صدى صوت :منخفض

.في حال ظهور خدع الصدى، جرب استخدام اإلعداد المرتفع .يستخدم في الغرف النموذجية كنقطة بداية :متوسط

.يُـستخدم لتوفير أقوى خفض للصدى في الغرف ذات األصوات السيئة أو في المواقف التي يتغير فيها مسار الصدى بصورة متكررة :مرتفع

تقليل الضوضاء
تعمل ميزة تقليل الضوضاء على تقليل كمية الضوضاء في الخلفية بصورة كبيرة في اإلشارة الناتجة من أجهزة العرض أو أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء أو

.وهي عبارة عن معالج ديناميكي يحسب مستوى الضوضاء في الغرفة ويزيل الضوضاء عبر الطيف بالكامل بأقصى مستوى شفافية .المصادر البيئية األخرى
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اإلعدادات
استخدم أقل إعداد ممكن يؤدي إلى خفض الضوضاء في الغرفة .بالديسيبل  مقدار االنخفاض مقيسًـا )المنخفض، المتوسط أو المرتفع( يمثل إعداد تقليل الضوضاء

.بصورة فعالة

ضاغط
.استخدم الضاغط للتحكم في المدى الديناميكي لإلشارة المختارة

حد

قم .ويتحدد مقدار التهوين من خالل قيمة النسبة .عند تجاوز اإلشارة الصوتية قيمة العتبة، يتم تهوين المستوى لمنع االرتفاعات غير المطلوبة في إشارة اإلخراج
.ديسيبل فوق متوسط مستويات المتحدث، بحيث يخفف الضاغط فقط من األصوات العالية غير المتوقعة 6-3 بإجراء فحص صوت وتعيين العتبة على

النسبة

تعني أن لكل 2:1 بينما النسبة المنخفضة البالغة .وتوفر النسب األعلى تخفيفًـا أقوى .تتحكم النسبة في كم اإلشارة التي يتم تخفيفها عندما تتجاوز قيمة العتبة
أن الصوت العالي الذي يتجاوز 10:1 وتعني النسبة األعلى البالغة .ديسيبل 1 ديسيبل تتجاوز اإلشارة العتبة، ولن تتجاوز إشارة اإلخراج العتبة إال بمقدار 2

.ديسيبل 9 ديسيبل، ما يقلل بفاعلية اإلشارة بمقدار 1 ديسيبل سيتجاوز فقط العتبة بمقدار 10 العتبة بمقدار

تأخير
، قم بإضافة التأخير لمحاذاة)حينما تسمع شخصًـا ما يتحدث، وفمه يتحرك الحقًـا( وعند تقديم نظام الفيديو لزمن الوصول .استخدم التأخير لمزامنة الصوت والفيديو

.الصوت والفيديو

وعندما يكون الصوت ).م ث 1000-500( وفي حال وجود فرق كبير بين الصوت والفيديو، ابدأ باستخدام فواصل زمن تأخير أكبر .يتم قياس التأخير بالمللي ثانية
.والفيديو خارج المزامنة بدرجة طفيفة، استخدم فواصل زمنية أصغر للموالفة

)AGC( التحكم التلقائي في الكسب
وهو يزيد الكسب للحصول .يعمل التحكم التلقائي في الكسب على ضبط مستويات القناة لضمان مستوى صوت مناسب لجميع المتحدثين في جميع السيناريوهات

.ا؛ ويخفف اإلشارة للحصول على أصوات أعلىًعلى أصوات أكثر هدوء

قم بتمكينه في القنوات التي قد تختلف فيها المسافة بين المتكلم .التحكم التلقائي في الكسب هو لما بعد الخافت، ويضبط مستوى القناة بعد ضبط مستوى اإلدخال
.والميكروفون أو في الغرف التي سيستخدم فيها العديد من األشخاص المختلفين نظام المؤتمرات

)ديسيبل نطاق كامل( المستوى المستهدف

ونقاط البداية .ويختلف هذا المستوى عن ضبط خافت اإلدخال وفقًـا لمستويات الذروة لتجنب االقتصاص .يمثل المستوى الذي تريد أن يصل إليه الكسب
:المقترحة هي

P300: -32 ديسيبل نطاق كامل
MXA910: -37 ديسيبل نطاق كامل

IntelliMix Room: -32 ديسيبل نطاق كامل

)بالديسيبل ( الحد األقصى للزيادة

.يضبط الحد األقصى لمقدار الكسب الذي يمكن تطبيقه

)بالديسيبل ( الحد األقصى للخفض

.يضبط الحد األقصى للتوهين الذي يمكن تطبيقه

إذا كان جهاز القياس هذا يبلغ دومًـا الحد األقصى لمستوى الزيادة .الخفض لمراقبة كمية الكسب المضافة أو المطروحة من اإلشارة/استخدم جهاز قياس الزيادة :تلميح
.أو الخفض، فاضبط خافت اإلدخال بحيث تكون اإلشارة أقرب للمستوى المستهدف

AI Denoiser
صوت تشويش، فإنه denoiser عندما يكتشف .مستوى التشويش ويقلله، مثل صوت الكتابة أو أوراق اللعب أو األبواب التي يتم إغالقها بقوة AI denoiser يحدد

.يقلله بحيث ينتقل الصوت بشكل واضح
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ا دائمًـا في إشارتك الصوتية، حيث يساعد تقليل التشويش على التحكم في تشويش الخلفيةًبضبط التشويش العشوائي الذي ال يكون موجود denoiser ويقوم
.وميزة تقليل التشويش denoiser من ٍّللحصول على أفضل نتائج، عليك استخدام كل .المستمر

.على إشارة خرج المزج التلقائي denoiser يتم استعمال .يخمد صوت التشويش بشكل فعّـال denoiser استخدم جهاز القياس للتحقق من أن

كيفية عمله
.وتشمل هذه الصوتيات عينات كالم وعينات تشويش وعينات تحتوي على مزيج من الكالم والتشويش .بآالف الملفات الصوتية AI denoiser بتدريب Shure تقوم

وبعد ذلك يصبح بإمكانه تحديد محتوى الكالم .على كيفية تحديد أنماط الكالم والمحتوى غير الكالمي في الطيف الترددي denoiser في أثناء هذا التدريب، يتعرف
.والحفاظ عليه وتقليل المحتوى غير الكالمي

عندما تقوم AI denoiser ستتلقى أي تحسينات تطرأ على خوارزمية .Shure ال يحدث التدريب أو االستماع القائم على الذكاء االصطناعي إال في مختبرات
.بالتحديث إلى أحدث إصدار للبرنامج

اإلعدادات
يقلل اإلعداد المرتفع التشويش بدرجة كبيرة، بينما يقلل اإلعداد المنخفض التشويش بشكل .من مستوى التشويش denoiser تشير اإلعدادات إلى القدر الذي يقلله

ويختلف التأثير باختالف نوع التشويش ومدى .في مستويات الكالم إذا كان التشويش والكالم يحدثان في الوقت نفسه denoiser يمكن أن يؤثر استخدام .طفيف
.صخبه

.استمع إلى اإلعدادات المختلفة واختبرها لتعثر على اإلعداد الذي يعمل بأفضل طريقة في موقعك

استخدام حالة االتصال
وهذه الميزة تكون على مستوى .مؤشرات الميكروفون الضوئية إلظهار ما إذا كنت في مكالمة في مؤتمر بالفيديو أم ال Designer في المكالمة حالة تستخدم ميزة

.Designer فهي تنطبق على جميع الميكروفونات في موقع ّالموقع، ومن ثم

:لالستخدام

.نفسه Designer في موقع برنامج )P300 أو IntelliMix Room ، أوANIUSB-MATRIX( ضع جميع الميكروفونات والمعالجات
.Designer في برنامج Optimize وجِـّـه إشارات الميكروفون إلى المعالج يدويًـا أو باستخدام سير عمل

.المكالمة حالة لتمكين أو تعطيل المكالمة حالة > إعدادات > ]موقعك[ انتقل إلى

:االتصال حالة عند تمكين

ليس في مكالمة = المؤشرات الضوئية للميكروفون غير مضيئة
في مكالمة = المؤشرات الضوئية للميكروفون مضيئة

:تتوافق حالة االتصال مع برامج الترميز التالية

Microsoft Teams برنامج
Microsoft Teams Rooms برنامج
Zoom Client for Meetings برنامج
Zoom Rooms برنامج

.، فلن تعمل حالة االتصالChrome إذا كان برنامج الترميز يعمل على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل :مالحظة

مزامنة كتم الصوت
تضمن مزامنة كتم الصوت أن تكون جميع كل األجهزة المتصلة في نظام عقد المؤتمرات مكتومة الصوت أو غير مكتومة في الوقت نفسه وعند النقطة الصحيحة في

.USB تتم مزامنة حالة كتم الصوت في األجهزة التي تستخدم إشارات منطقية أو اتصاالت .مسار اإلشارة

.الستخدام مزامنة كتم الصوت، تأكّـد من تمكين الوحدة المنطقية على كل األجهزة
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.بتكوين كل إعدادات مزامنة كتم الصوت الالزمة بالنيابة عنك Designer ببرنامج التحسين يقوم سير عمل ميزة

:المنطقية المتوافقة Shure أجهزة

P300 )التي يتم توصيلها بواسطة المرمزات البرمجية المدعومة يكتم كذلك صوت USB(
)USB التي يتم توصيلها بواسطة المرمزات البرمجية المدعومة يكتم كذلك صوت( ANIUSB-MATRIX برنامج
)USB التي يتم توصيلها بواسطة المرمزات البرمجية المدعومة يكتم كذلك صوت( IntelliMix Room برنامج

MXA910
MXA920
MXA710
MXA310

زر كتم الصوت في الشبكة
ANI22-BLOCK

ANI4IN-BLOCK
ANI4IN-BLOCK أو ANI22-BLOCK الممكنة منطقيًـا والمتصلة بـ MX ميكروفونات

MX392
MX395-LED

MX396
MX405/410/415

:لتشغيل مزامنة كتم الصوت

.الصوت كتم في التحكم > اإلعدادات انتقل إلى .أو تطبيق الويب Designer افتح الجهاز في
.الصوت كتم مزامنة شغّـِـل

.على أي قنوات دخل لتشغيل المنطق المنطق تمكين حدد خانة .المدخالت انتقل إلى

.راجع األسئلة المتداولة التي نقدمها للحصول على مساعدة في عمليات تنفيذ مزامنة كتم صوت معينة،

مجموعتا الكتم والخافت الصوتي
للقنوات وعناصر التحكم التي  أنت تربط القنوات بالنقر فوق .يمكنك ربط القنوات بعضها ببعض إلنشاء مجموعات لعناصر التحكم في الكتم والخافت الصوتي

، فسيؤدي كتم صوت أي من هذه القنوات الفردية إلى كتم صوت جميع القنواتكتم الصوت من أجل 3و 2و 1 على سبيل المثال، إذا تم ربط القنوات .تريد ربطها
.المرتبطة

ضبط مستويات اإلدخال
IntelliMix ومع ذلك، ينبغي لك كذلك ضبط كسب المصدر قبل أن يصل إلى .في كسب القناة قبل وصوله إلى جهاز مزج المصفوفة اإلدخاالت تتحكم عالمة التبويب

Room.

.اإلعدادات في قائمة قبل الكسب قم بتعيين القياس إلى:IntelliMix Room: لمراقبة مستوى إدخال المصدر قبل معالجة

األخرى بمستويات Dante تحقق من تشغيل الميكروفونات المتصلة بالشبكة أو مصادر .IntelliMix Room تحقق من مستوى المصدر قبل وصوله إلى
.اإلخراج االعتبارية

.اإلدخاالت اضبط الكسب في عالمة التبويب
.تقوم مرحلة الكسب هذه بضبط مستوى اإلشارة قبل أن تصل إلى مزج المصفوفة

.على المقياس )ديسيبل 0( اخلط المستويات على أعلى قيمة ممكنة بحيث ال تصل القناة األعلى صوتًـا إلى مستوى الذروة

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

قياس اإلدخال
.ا أو مقلمة، فقم بضبطها على المصدرًإذا كانت اإلشارات منخفضة جد .لعرض مستوى اإلشارة ما قبل الخافت :ما قبل الكسب

https://www.shure.com/en-US/products/mixers/p300
https://www.shure.com/en-US/products/mixers/aniusb-matrix
https://www.shure.com/en-US/products/software/intellimix_room
https://www.shure.com/americas/support/find-an-answer
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هذا القياس ال يتضمن التحكم في .لعرض مستوى اإلشارة ما بعد الخاف بحيث تعكس المقاييس عمليات ضبط الكسب على خافتات اإلدخال :ما بعد الكسب
.الكسب التلقائي أو أي معالجة أخرى

قياس اإلخراج
ويتضمن جهاز القياس هذا خافتات اإلدخال ومجموعات .لعرض مستويات اإلشارة بعد تطبيق كسب اإلدخال، ولكن قبل خافتات الخرج :ما قبل الكسب

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

.اإلخراج

متي يجب استخدام خافتات اإلدخال وكسب المزج التلقائي
:يوجد خافتان مختلفان للكسب يخدما أغراضًـا مختلفة

)قبل التشغيل( كسب اإلدخال

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

.لتشغيل الميكروفون ًوأقل احتمالية

)بعد البوابة( كسب المزج التلقائي

ولن يؤثر ضبط الكسب هنا في قرار .تقوم هذه الخافتات بضبط كسب القناة بعد قرار بدء تشغيل جهاز المزج التلقائي .جهاز المزج التلقائي للضبط، انتقل إلى
.وال تستخدم هذه الخافتات إال لضبط كسب القناة بعدما تشعر بالرضا حيال سلوك تشغيل جهاز المزج التلقائي .تشغيل جهاز المزج التلقائي

أوضاع المزج التلقائي
تمرير انتقائي

يتم تطبيق .ا انتقائيّـًـا يتسم بالسالسة وسرعة األداء للقنوات، كما يتسم باتساقه مع مستويات الصوت المحيط الملحوظًيوفر وضع التمرير االنتقائي للقنوات تمرير
.إعداد توهين إيقاف التشغيل على جميع القنوات غير النشطة، بصرف النظر عن عدد القنوات النشطة

مشاركة الكسب
ويظل تضخيم النظام ثابتًـا من خالل توزيع التضخيم عبر القنوات .يؤدي وضع مشاركة الكسب ديناميكيًـا إلى توازن كسب النظام بين القنوات المفتوحة والمغلقة

وعند استخدام عدد أقل من القنوات، فإن .يساعد هيكل الكسب المتدرج على تقليل الضوضاء عند وجود عدد كبير من القنوات .ليكون مساويًـا لقناة واحدة مفتوحة
.ا تلقائيّـًـا واضحًـاًإعداد توهين إيقاف التشغيل يكون أقل ويوفر تمرير

يدوي
يتيح ذلك الخيار لتوجيه اإلشارة الفردية من أجل التقوية أو .فردي Dante يجمع الوضع اليدوي جميع المسارات النشطة ويرسل اإلشارة المجمعة عبر مخرج

.تنطبق اإلعدادات من الخافتات الصوتي في عرض المراقبة القياسية على الخرج المجمع .التسجيل، دون تمكين المزج التلقائي

إعدادات المزج التلقائي
.ليست كل اإلعدادات متوفرة بجميع أجهزة المزج :مالحظة

ترك آخر ميكروفون قيد التشغيل

ويتمثل الغرض من هذه الميزة في االحتفاظ بالصوت الطبيعي بالغرفة في اإلشارة بحيث يعرف .للمحافظة على آخر قناة ميكروفون تم استخدامها نشطة
.المشاركون باالجتماع عند الطرف البعيد بأنه لم تتم مقاطعة اإلشارة الصوتية

حساسية اإلمرار االنتقائي

لتغيير حد المستوى التي يتم عندها فتح البوابة
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تخفيف إيقاف التشغيل

لضبط مستوى خفض اإلشارة عندما تكون القناة غير نشطة

وقت االنتظار

لضبط المدة التي تظل فيها القناة مفتوحة بعد أن ينخفض المستوى عن عتبة البوابة

الحد األقصى للقنوات المفتوحة

لضبط الحد األقصى لعدد القنوات النشطة بشكل متزامن

األولوية

.عند تحديدها، يتم فتح بوابة هذه القناة بغض النظر عن الحد األقصى لعدد القنوات المفتوحة

التشغيل دومًـا

.عند تحديدها، فإن هذه القناة ستكون نشطة دومًـا

اإلرسال للمزج

.عند تحديده، يتم إرسال القناة إلى قناة المزج التلقائي

فردي

يتم كتم صوت جميع القنوات األخرى

جهاز قياس كسب المزج التلقائي

ستعرض القنوات التي ستكون مفتوحة البوابة كسبًـا أكبر من .عند تمكينه، يغير مقاييس الكسب لعرض اإلمرار االنتقائي للمزج التلقائي في الوقت الحقيقي
.في المزج )الخاضعة للتوهين( القنوات المغلقة

)فقط P300( وضع تحسين الميكروفون

هذا يحدد( Designer للحصول على أفضل النتائج، استخدم سير عمل التحسين في برنامج .حدد الميكروفون المستخدم مع المزج التلقائي لضمان أفضل أداء
).تلقائيًـا وضع تحسين الميكروفون الصحيح

.، أو الميكروفونات السلكية التقليديةShureٍٍٍ الالسلكي من Microflex عند استخدام نظام إيقاف التشغيل استخدم إعداد

نقاط نقر الموجه الخارجي للمزج التلقائي
.، استخدم القوائم الموجودة أسفل كل قناة الختيار المكان الذي ينبغي أن تأتي منه اإلشارة إلى مزج المصفوفة"المزج التلقائي" في عالمة التبويب

.تشمل جميع الخيارات كسب قناة اإلدخال، وكتم الصوت، والفردي، والمعادل البارامتري

ما قبل البوابة/المعالجة المسبقة

.يرسل إشارة دون إلغاء الصدى الصوتي أو تقليل الضوضاء أو التحكم التلقائي في الكسب إلى مزج المصفوفة

ما قبل البوابة/ما بعد المعالجة

.يرسل إشارة مع إلغاء الصدى الصوتي والحد من الضوضاء ولكن دون بوابة المزج التلقائي أو التحكم التلقائي في الكسب إلى مزج المصفوفة

ما بعد البوابة/ما بعد المعالجة

.يرسل إشارة مع بوابة المزج التلقائي، وإلغاء الصدى الصوتي، والحد من الضوضاء ولكن دون التحكم التلقائي في الكسب إلى مزج المصفوفة

ما بعد البوابة/المعالجة المسبقة

.يرسل إشارة مع بوابة المزج التلقائي ولكن دون إلغاء الصدى الصوتي أو تقليل الضوضاء أو التحكم التلقائي في الكسب إلى مزج المصفوفة

®
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.Shure ال تتوفر نقاط نقر الموجه الخارجي في جميع أجهزة المزج التلقائي من :مالحظة

حاالت االستخدام
، وشاشة بسماعات مدمجةMXA310 ، جهازاIntelliMix Room :حالة استخدام

IntelliMix Room يوفر معالجة إشارات رقمية )DSP( ويرسل إشارات من أجهزة MXA310 إلى برنامج عقد المؤتمرات عبر الفيديو.
.IntelliMix Room في إدخال الصوت االفتراضي تأتي إشارة الطرف البعيد إلى

.وصِـّـل جهاز الكمبيوتر بشاشة العرض الستخدام السماعات المدمجة في الشاشة لتعزيز الصوت

عملية اإلعداد

.نفسها Designer وضعها في غرفة برنامج Designer وصِـّـل جميع األجهزة واكتشفها في برنامج
.التوجيه > ]غرفتك[ ، انتقل إلىDesigner في

وتشغيل مزامنة كتم الصوت وتمكين التحكم المنطقي في DSP يقوم هذا الزر بتوجيه اإلشارات الصوتية تلقائيًـا وتطبيق إعدادات .التحسين انقر فوق
.تمنحك نقطة بدء جيدة التحسين يمكنك تخصيص اإلعدادات في وقت الحق عند الضرورة، لكن ميزة .المؤشرات الضوئية لألجهزة المتصلة

.احذف أي مسارات صوتية غير ضرورية .معيّـن على إشارة مرجع إلغاء صدى الصوت إدخال الصوت االفتراضي تحقق من أن
 في عالمة التبويب خرج الكمبيوتر انقر فوق .إلى خرج الكمبيوتر )إدخال الصوت الظاهري( باستخدام أداة مزج المصفوفة، وجِـّـه إشارة الطرف البعيد

.الختيار الشاشة المتصلة تخطيطي

.انظر استكشاف األعطال وإصالحها للحصول على المساعدة .اًإذا سمع المشاركون البعيدون تأثيرات الصدى، فقد يكون زمن الوصول للشاشة متأخر

:قائمة األجهزة

MXA310 جهازا
IntelliMix Room جهاز كمبيوتر في الغرفة مثبت عليه برنامج عقد المؤتمرات بالفيديو وبرنامج

شاشة بسماعات مدمجة
)PoE( مبدل الشبكة الذي يزود الطاقة عبر إيثرنت

Shure Designer جهاز كمبيوتر على الشبكة مزود ببرنامج
)أو أفضل منها( Cat5e كابالت إيثرنت

لتوصيل جهاز الكمبيوتر بشاشة العرض HDMI كابل
أي كاميرات أو كبالت أخرى
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، ومكبرات الصوتMXA910 ، وحدتان منIntelliMix Room :حالة استخدام

IntelliMix Room يوفر معالجة إشارات رقمية )DSP( ويرسل إشارات من أجهزة MXA910 إلى برنامج عقد المؤتمرات عبر الفيديو.
IntelliMix Room في إدخال الصوت االفتراضي تأتي إشارة الطرف البعيد إلى

ANI4OUT أو ANI22 إذا كنت تستخدم مكبرات صوت تناظرية، فاستخدم .أو مكبرات صوت تناظرية لتعزيز الصوت Dante استخدم مكبرات صوت
.إلخراج إشارة الطرف البعيد من الشبكة إلى مكبرات الصوت

عملية اإلعداد

.نفسها Designer وضعها في غرفة برنامج Designer وصِـّـل جميع األجهزة واكتشفها في برنامج
.التوجيه > ]غرفتك[ ، انتقل إلىDesigner في

وتشغيل مزامنة كتم الصوت وتمكين التحكم المنطقي في DSP يقوم هذا الزر بتوجيه اإلشارات الصوتية تلقائيًـا وتطبيق إعدادات .التحسين انقر فوق
.تمنحك نقطة بدء جيدة التحسين يمكنك تخصيص اإلعدادات في وقت الحق عند الضرورة، لكن ميزة .المؤشرات الضوئية لألجهزة المتصلة

.احذف أي مسارات صوتية غير ضرورية .معيّـن على إشارة مرجع إلغاء صدى الصوت إدخال الصوت االفتراضي تحقق من أن
.Dante إلى خرج )إدخال الصوت الظاهري( باستخدام أداة مزج المصفوفة، وجِـّـه إشارة الطرف البعيد

.إلى مكبر الصوت IntelliMix Room الخاص بـ Dante لتوجيه اإلشارة من خرج Dante Controller افتح برنامج

.Dante Controller الصوت في )مكبرات( وجِـّـه اإلشارة إلى مكبر :Dante مكبرات صوت

.Dante Controller في ANI ، ووجِـّـه اإلشارة إلىANI4OUT أو ANI22 وصِـّـل مكبرات الصوت بـ :مكبرات الصوت التناظرية

:قائمة األجهزة

MXA910 جهازا
وبرنامج عقد المؤتمرات بالفيديو IntelliMix Room جهاز كمبيوتر في الغرفة مثبت عليه

أو مكبرات صوت تناظرية Dante مكبرات صوت
ANI22 أو ANI4OUT ألنظمة مكبرات الصوت التناظرية

)PoE( مبدل الشبكة الذي يزود الطاقة عبر إيثرنت
Shure Designer جهاز كمبيوتر على الشبكة مزود ببرنامج

)أو أفضل منها( Cat5e كابالت إيثرنت
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أي كاميرات أو كابالت أو شاشات أخرى

أمثلة على إعداد الشبكة
IntelliMix Room إليك بعض أكثر إعدادات الشبكة شيوعًـا .يعمل مع أنواع مختلفة كثيرة من الشبكات:

الشبكة الثابتة
.توجد جميع أجهزة الصوت والفيديو وأجهزة المؤسسة على نفس الشبكة

.الصوتية Dante وبيانات Shure استخدم شبكة واحدة لنظام تحكم

شبكة المؤسسة والصوت والفيديو
.توجد جميع أجهزة الصوت والفيديو على شبكة منفصلة عن شبكة المؤسسة

.Shure الصوتية وبيانات تحكم Dante شبكة الصوت والفيديو لبيانات IntelliMix Room يستخدم الكمبيوتر الذي يُـشغل
إلى محوالت جيجابت إيثرنت وسيلة شائعة USB 3.0 تعد محوالت .سلكيًـا بشبكة المؤسسة لالتصال باإلنترنت ًيستخدم الكمبيوتر اتصاال

.لالتصال ببطاقتي واجهة مستخدم
.IntelliMix Roomو UC-C100 لمجموعات لعزل الصوت Crestron إلى شبكة إيثرنت من USB تم تصميم محول

https://www.crestron.com/Products/Workspace-Solutions/Unified-Communications/Crestron-Flex-Accessories/ADPT-USB3-0-GBENET
https://www.crestron.com/Products/Workspace-Solutions/Unified-Communications/Crestron-Flex-Accessories/ADPT-USB3-0-GBENET
https://www.crestron.com/Products/Workspace-Solutions/Unified-Communications/Crestron-Flex-Accessories/ADPT-USB3-0-GBENET
https://www.crestron.com/Products/Workspace-Solutions/Unified-Communications/Crestron-Flex-Accessories/ADPT-USB3-0-GBENET
https://www.crestron.com/Products/Workspace-Solutions/Unified-Communications/Crestron-Flex-Accessories/ADPT-USB3-0-GBENET
https://www.crestron.com/Products/Workspace-Solutions/Unified-Communications/Crestron-Flex-Accessories/ADPT-USB3-0-GBENET
https://www.crestron.com/Products/Workspace-Solutions/Unified-Communications/Crestron-Flex-Accessories/ADPT-USB3-0-GBENET
https://www.crestron.com/Products/Workspace-Solutions/Unified-Communications/Crestron-Flex-Accessories/ADPT-USB3-0-GBENET
https://www.crestron.com/Products/Workspace-Solutions/Unified-Communications/Crestron-Flex-Accessories/ADPT-USB3-0-GBENET
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شبكة المؤسسة والصوت والفيديو مع اتصاالت إنترنت منفصلة
IntelliMix Room يوجد هو وجميع أجهزة الصوت والفيديو على شبكة منفصلة لها اتصال إنترنت خاص بها، أي أنه منفصل تمامًـا عن شبكة

.المؤسسة
.Shure وتحكم Dante استخدم شبكة الصوت والفيديو لكل من بيانات صوت
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اختبار األمان
فوق IntelliMix Room وضعت نتائج االختبار .الختبار االختراق عن طريق شركة تقييم أمان خارجية ذات سمعة جيدة Shure IntelliMix Room خضع

لمزيد من .داخليًـا وخارجيًـا IntelliMix Room اختبار أمان Shure ا، ستواصلًومن اآلن فصاعد .المستوى المتوسط لجميع التطبيقات التي خضعت لالختبار
.productsecurity@shure.com المعلومات حول نتائج االختبار، يُـرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني

Crestron XiO Cloud باستخدام Shure مراقبة أجهزة
يمكنك أيضًـا مراقبة أجهزة .Crestron XiO Cloud واإلصدارات األحدث، يمكنك مراقبة عمليات التثبيت في 4.0 من اإلصدار IntelliMix Room باستخدام

Shure األخرى التي تم توجيهها إلى IntelliMix Room. في "األجهزة الطرفية" يُـطلق على هذه األجهزة المتصلة XiO Cloud.

:األجهزة المدعومة

IntelliMix Room واإلصدارات األحدث 4.0 اإلصدار
واإلصدارات األحدث 1.3.276 الثابت من اإلصدار MXA920 برنامج
واإلصدارات األحدث 4.7.13 الثابت من اإلصدار MXA910 برنامج
واإلصدارات األحدث 1.5.12 الثابت من اإلصدار MXA710 برنامج
واإلصدارات األحدث 4.7.8 الثابت من اإلصدار MXA310 برنامج
واإلصدارات األحدث 1.5.12 الثابت من اإلصدار MXN5-C برنامج
واإلصدارات األحدث 1.5.15 الثابت من اإلصدار MXA Network Mute Button برنامج

:لبدء االستخدام

.السحابة تطبيقات برمجة واجهة معلومات استرداد > IntelliMix Room ، انقر بزر الماوس األيمن فوقWindows في علبة نظام
.49151 - 4006 نطاق المنفذ هو .فتح إذا كان المنفذ مغلقًـا، فانقر فوق .تحقق من فتح المنفذ المدرج في مربع الحوار

:المتصلة Shure وأجهزة IntelliMix Room ، أدخل المعلومات التالية لمراقبةXiO Cloud في

Crestron XiO Cloud المعلومات المطلوبة لتسجيل األجهزة في

مكان العثور عليهامعلومات

إعدادات شبكة الكمبيوترXiO Cloud Gateway د باتصال الشبكة بـّللكمبيوتر المزو IP عنوان

IntelliMix Room الرمز المميز لكل عملية تثبيت
 وانقر بزر الماوس األيمن فوق Windows انتقل إلى علبة نظام
IntelliMix Room < تطبيقات برمجة واجهة معلومات استرداد 

.XiO Cloud انسخ الرمز المميز في .السحابة

IntelliMix Room منفذ كل عملية تثبيت
 وانقر بزر الماوس األيمن فوق Windows انتقل إلى علبة نظام
IntelliMix Room < تطبيقات برمجة واجهة معلومات استرداد 

.XiO Cloud انسخ معلومات المنفذ في .السحابة

:األرقام التسلسلية لـ
IntelliMix Room كل عملية تثبيت

متصلة Shure أي أجهزة

IntelliMix Room: انتقل إلى علبة نظام Windows وانقر بزر
.اإلعدادات > IntelliMix Room الماوس األيمن فوق

:المتصلة Shure أجهزة
Designer: جهازك[ > اإلنترنت عبر األجهزة[ < 

اإلعدادات
اإلعدادات :تطبيق الويب

mailto:productsecurity@shure.com
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Firewall Rules for Using Crestron XiO Cloud

داخلي أم
خارجي؟

اسم شاشة
المنفذبروتوكولالبرنامجالعرض

المحلي
العنوان
المحلي

Shureوارد
SystemApi

C:\Program
Files\Shure\SystemAPI\Standalone\SystemAPI_Bin\win64\shure-
system-api-server-win.exe

TCP
4006 -

49151
بال تحديد

.XiO Cloud للحصول على مزيد من المساعدة بشأن Crestron وثائق ارجع إلى

Dante Domain Manager التوافق مع برنامج
عبارة عن برنامج إلدارة الشبكة مزود بميزات مصادقة المستخدم واألمان DDM وبرنامج ).DDM أو( Dante Domain Manager هذا الجهاز متوافق مع برنامج

.Dante والمنتجات التي تدعم Dante المستند إلى األدوار وميزات التدقيق لشبكات

:DDM التي يتحكم فيها برنامج Shure اعتبارات أجهزة

وإال، فلن تتمكن من الوصول إلى إعدادات .الكتابة/القراءة ، اضبط الوصول لوحدة التحكم المحلية على وضعDante إلى مجال Shure عند إضافة أجهزة
Dante أو تنفيذ 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 حال تعذر اتصال الجهاز وبرنامج
.Dante وعند إعادة إنشاء االتصال، يتبع الجهاز السياسة المحددة له في مجال .البرامج الثابتة للجهاز

، 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

.Dante غير متوافق مع ميزة قفل الجهاز المقدمة من IntelliMix Room:مالحظة

التي يتعذر الوصول إليها Dante من مجاالت IntelliMix Room كيفية استعادة
غير DDM يمكن أن يصبح الوصول إلى .يدويًـا من المجال IntelliMix Room ا، يمكنك إزالة تثبيتًمتعذر Dante Domain Manager إذا كان الوصول إلى

.ًأوال Dante من شبكة إلى أخرى ولم تتم إزالته من مجال IntelliMix Room ممكن إذا تم نقل تثبيت
:إلزالة التثبيت من المجال

).إيقاف > IntelliMix Roomاأليمن بالزر النقر > الخدمات > IntelliMix Room )Task manager قم بإيقاف خدمة
امسح المحتوى في

C:\ProgramData\Shure\IntelliMixRoom\dalconfig

.
.األخرى Dante يؤدي هذا إلى مسح بيانات االعتماد للمجال وكذلك يعيد ضبط إعدادات .IntelliMix Room أعِـد تشغيل خدمة

Shure ألجهزة Dante تدفقات
على ما يصل إلى Dante يمكن أن يحتوي تدفق واحد من تدفقات .إلى جهاز آخر Dante في أي وقت تقوم فيه بتوجيه الصوت من جهاز Dante يتم إنشاء تدفقات

اً، ألن تدفقًـا واحدDante إلى جهاز آخر يستخدم تدفقين من تدفقات MXA310 إرسال جميع القنوات الخمس المتاحة من :على سبيل المثال .قنوات صوتية 4
.قنوات 4 يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى

.Dante يتم تحديد عدد التدفقات حسب إمكانات منصة .على عدد محدد من تدفقات اإلرسال وتدفقات االستقبال Dante يحتوي كل جهاز

يمكن أن يساعد استخدام اإلرسال متعدد البث .التي يمكن لجهاز إرسالها أو استقبالها Dante تؤثر إعدادات اإلرسال أحادي البث ومتعدد البث أيضًـا في عدد تدفقات
.على التغلب على قيود تدفق اإلرسال أحادي البث

:أساسية مختلفة Dante أنظمة Shure تستخدم أجهزة

https://www.crestron.com/Products/Featured-Solutions/XiO-Cloud
https://www.crestron.com/Products/Featured-Solutions/XiO-Cloud
https://www.crestron.com/Products/Featured-Solutions/XiO-Cloud
https://audinate.com/
https://audinate.com/
https://audinate.com/
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حدود تدفق االستقبال أحادي البثحدود تدفق اإلرسال أحادي البثالتي تستخدم المنصة Shure أجهزةDante منصة

Brooklyn II
ULX-D، SCM820، MXWAPT،
MXWANI، P300، MXCWAPT

3232

Brooklyn II )دون SRAM
")ذاكرة وصول عشوائي ساكنة"

MXA920، MXA910، MXA710،
AD4

1616

Ultimo/UltimoX
MXA310، ANI4IN، ANI4OUT،
ANIUSB-MATRIX، ANI22،
MXN5-C

22

DALIntelliMix Room1616

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

IntelliMix Room استخدام سالسل األوامر مع
ويجب عليك اختيار منفذ مفتوح على .Designer باستخدام أنظمة تحكم تابعة لجهات خارجية، قم بتشغيل سالسل األوامر في IntelliMix Room للتحكم في

.إلرسال سالسل األوامر واستقبالها IntelliMix Room جهاز كمبيوتر يُـشغل

2202 :المنفذ االفتراضي

65534-1025 :نطاق المنفذ

.األوامر سالسل > اإلعدادات الذي تريد التحكم فيه وانتقل إلى IntelliMix Room ، افتح تثبيتDesigner في
.شِـّـغل سالسل األوامر

.تأكد من عدم استخدام المنفذ من قبل أي برامج أخرى مثبتة على جهاز الكمبيوتر .ا متاحًـا إلرسال سالسل األوامر واستقبالهاًأدخل منفذ

:الختبار ما إذا كان المنفذ متاحًـا أم ال

.IntelliMix Room للتحكم في IP وتأكد من أنك تستهدف عنوان .IntelliMix Room إلى أرسل أمر
.م بواسطة برنامج آخرَإذا لم تتلق أي استجابة، فيعني ذلك أن المنفذ مُـستخد

. إلى أن تتلقى االستجابة ب رقم منفذ مختلف وأرسل األمرِّجر
يمكن أن تؤدي إضافة برنامج جديد بعد .للحصول على أفضل النتائج، ثبِـّـت جميع البرامج على جهاز الكمبيوتر قبل اختيار منفذ لسالسل األوامر

.إعداد سالسل األوامر إلى تغيير كيفية استخدام منافذ الكمبيوتر، ما قد يؤثر في سالسل األوامر

.pubs.shure.com/command-strings/IntelliMixRoom تتوفر قائمة كاملة بسالسل األوامر في

Troubleshooting
ProblemSolution

Dante transmit channel routes break after I change the
channel's name in Designer or Dante Controller (IntelliMi
x Room version 4.2 and newer)

Before you route audio from IntelliMix Room to other
sources, first make any necessary changes to the channel
names. For detailed instructions, refer to our FAQ about
Dante transmit channel names in version 4.2 and newer.

IntelliMix Room installations won't show up in Designer
On the device running IntelliMix Room, click the
system tray icon. Check that the installation is using
the same Shure control network as Designer.

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/
https://pubs.shure.com/command-strings/IntelliMixRoom
https://service.shure.com/s/article/IntelliMix-Room-Dante-Transmit-Channels?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/IntelliMix-Room-Dante-Transmit-Channels?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/IntelliMix-Room-Dante-Transmit-Channels?language=en_US
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ProblemSolution

Check if other Shure devices appear in Designer. If
they do, open the Windows Task Manager and go to
Services. Restart IntelliMix Room.
Open Dante Controller. Check if the installation
appears in Dante Controller.
If the installation appears in Dante Controller, check
firewall settings. Make sure it's not blocking any
Shure traffic.
Contact Shure support if it still doesn't appear in
Designer.

Licenses won't activate in Designer

Check that the device running IntelliMix Room has an
internet connection. This is required for license
activation.
Go to your account at software.shure.com and check
that you have enough licenses.
If you don't have enough licenses or need a
different channel count, purchase more from
your Shure sales representative.
Contact Shure support.

Clicked IntelliMix Room icon in system tray, and the
screen loads continuously

This means IntelliMix Room isn't running properly. Try the
following solutions:

Open the Windows Task Manager and go to
Services.
Check if IntelliMix Room is running.
If it's stopped, right-click to start the service.
If it's running, right-click to stop the service
and then restart it.
Restart the computer and reopen from the system
tray.
Check if you can discover this IntelliMix Room
installation in Designer or Dante Controller. If you
can't discover the installation, uninstall it and then
reinstall.
Contact Shure support if it still doesn't run correctly.

IntelliMix Room won't pass audio

Open the installation in Designer and check that it's
unmuted.
Check if the installation has a license that isn't
expired. If it has a valid license, check the audio
signal chain for inputs that are muted or routed
incorrectly.

https://software.shure.com
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ProblemSolution

If it doesn't have a license, find your license ID and
add it to the project. Make sure the device with 
IntelliMix Room has a working internet connection to
activate the license.
Find the license ID in your purchase email or
in your account at software.shure.com.
If you don't have enough licenses or need a
different channel count, purchase more from
your Shure sales representative.
Check that the installation has the same channel
count as what is available in your account for that
license ID.
For example, if your installation has 8
channels, but your license ID only has one
16-channel license available, you need to
purchase an 8-channel license.
On the device running IntelliMix Room, try to access 
software.shure.com.
If you can't access it, try visiting another
website. If you can, your firewall could be
blocking traffic from the cloud license server.
Adjust settings to allow traffic from Shure.
If you can access it, contact Shure support.
The firewall is not interfering with the cloud
license server.

Far end hears whispy echo sounds coming from room
using IntelliMix Room

This is likely caused by latency introduced to the signal chain
after the AEC reference signal. We have observed devices
like soundbars or displays adding extra latency to the signal
after it leaves IntelliMix Room. This difference between the
AEC reference signal and what comes through the speakers
causes problems for the echo canceler's training, and results
in a whispy sound.

To fix this problem, delay your AEC reference signal so that
it's closer to the signal coming out of the speakers.

Using the matrix mixer, route the far-end signal
(virtual audio input) to an unused Dante output.
Set this Dante output as the AEC reference signal.
Add delay to the Dante output. Start with 50-100 ms,
and listen for echo artifacts on the far end. To
provoke the artifacts, a single talker on the far end
should make sibilant sounds (“Psst” or “Shhh”) and
observe the echo coming back.
Continue to increase or decrease the delay until the
echo artifacts disappear from the perspective of the
far-end participant.

https://software.shure.com
https://software.shure.com
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إرسال سجالت البرامج للحصول على المساعدة
.Shure ، فأرسل سجالت البرنامج إلىIntelliMix Room إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بشأن

.في علبة النظام IntelliMix Room عليه، انقر بزر الماوس األيمن فوق رمز IntelliMix Room في الكمبيوتر الذي تم تثبيت
.Shure اتبع الخطوات إلرسال سجالت البرنامج إلى .مشكلة عن اإلبالغ حدد

 سجل للوصول، حدد .Designer ، ولكنه يجمع معلومات عالية المستوى لكل األجهزة والبرامج التي يتحكم فيها بواسطةDesigner يوجد أيضًـا سجل أحداث في
.Designer من القائمة الرئيسية في األحداث

إعادة تعيين
.تظل إعدادات الشبكة كما هي .إلعادة ضبط كل إعدادات التطبيق والتراخيص إلى إعدادات المصنع االفتراضية :االسترداد إلى إعدادات المصنع االفتراضية

المواصفات
برنامج التحكم

Shure مصمم شركة

معالجة اإلشارة الرقمية
، خفض التشويش، التحكم التلقائي في الكسب، الضاغط، التأخير،)AEC( المزج التلقائي، المزج التلقائي للمصفوفات، إلغاء الصدى الصوتي

)ديسيبل 140 نطاق( ، كتم الصوت، الكسب)نطاقات 4 بارامتري مكون من( خافض التشويش بالذكاء االصطناعي، المعادل

الرد لعدد مرات الظهور
هرتز 20,000 إلى 20الرقمي أو جهاز الصوت االفتراضي Dante صوت

معدل أخذ العينات
كيلو هرتز 48الرقمي أو جهاز الصوت االفتراضي Dante صوت

عمق البت
بت 24الرقمي Dante صوت

بت 24جهاز الصوت االفتراضي

نوع إشارة الصوت
الجمع إلى قناة أحادية واحدةإدخال الصوت االفتراضي

قنوات أحادية مزدوجةإخراج الصوت االفتراضي

الجمع إلى قناة أحادية واحدةإدخال الكمبيوتر

قنوات أحادية مزدوجةإخراج جهاز الكمبيوتر

زمن الوصول
Dante غير متضمن زمن انتقال

مللي ثانية Dante17.9 اإلضافية إلى خرج Dante إدخاالت

مللي ثانية AEC(24.6 يتم تمكين( Dante للميكروفون إلى خرج Dante إدخاالت

مللي ثانية NR(17.9و AEC يتم تعطيل( Dante للميكروفون إلى خرج Dante إدخاالت
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مللي ثانية 45.3تم تمكين خافض التشويش بالذكاء االصطناعي

طول الخط القصير إللغاء الصدى الصوتي
مللي ثانية 300 ما يصل إلى
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