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ShurePlus MOTIV Video   
لتسجيل الفيديو ShurePlus MOTIV تطبيق

الوصف العام
قم بتخصيص الصوت باستخدام .فوريًـا للفيديو مع صوت غير مضغوط بجهاز الهاتف الخاص بك ًتسجيال ShurePlus MOTIV يوفر تطبيق تسجيل الفيديو

.وضبط الكسب والتحكم في عرض الصوت المُـجسم )DSP( أوضاع الضبط المسبق لمعالجة اإلشارة الرقمية

الميزات
سهولة التوصيل والتشغيل مما يدعم التسجيل األفقي والرأسي
التحكم المرن في التسجيل بما في ذلك إعدادات ضبط الكسب

يدعم األجهزة الصوتية األحادية والمُـجسمة
.، يستخدم تطبيق التسجيل أوضاع الضبط المُـسبق في مختلف مواقف التسجيلMOTIV عند االستخدام مع ميكروفونات

.قم بتشغيل وضع الطيران و عدم اإلزعاج لمنع عمليات التشويش على التسجيل التي تسببها المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو التنبيهات :نصيحة

وضع االستعداد

.عند التسجيل في ظروف اإلضاءة المنخفضة "الوميض" استخدم الفالش الوميض ①

يتم عرض مدة التسجيل بالساعات والدقائق .المتصل MOTIV ستعرض حالة الجهاز اسم طراز جهاز قفل بؤرة التركيز / طول التسجيل / حالة الجهاز المتصل ②
.لمزيد من المعلومات حول ضبط التركيز البؤري والتعرض "اإلعدادات المرئية" راجع موضوع .والثواني

.اضغط على الشاشة لضبط مستوى التكبير للحصول على عرض أقرب للشيء المراد تصويره مستوى التكبير ③

.لعرض خيارات تنسيق الفيديو المتاحة معلومات الملف④

.على مواصفات جهازك المحمول ًقد يختلف مدى توفر الخيار بناء :مالحظة

،Android( AAC 96، AAC 128 نظام التشغيلiOS( WAV، ALAC، AAC 96، AAC 128، AAC 256 ) نظام التشغيل( :تنسيقات ملفات الصوت
AAC 256

كيلوهرتز 48 كيلوهرتز، 44.1 :معدل تصنيف العينة
4K، و1080p، و720p :دقة الفيديو

ا في الثانيةًإطار 60 ا في الثانية،ًإطار 30 ا في الثانية،ًإطار 24 :معدل اإلطارات

™
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".سيلفي" استخدام الكاميرا األمامية اللتقاط مقاطع فيديو لنفسك الكاميرا العكسية⑤

انقر فوق سن العجلة المسننة إلعدادات التطبيق لتحديد مظهر السمة الفاتح أو الداكن، والعثور على معلومات اإلصدار، ومواد المساعدة، وإرسال اإلعدادات ⑥
.المالحظات

اإليقاف/زر التسجيل ⑦
.راجع قسم إعداد الجهاز لالطالع على مزيد من المعلومات .يتيح لك الوصول إلى اإلعدادات المتقدمة لجهاز الصوت الخاص بك إعداد الجهاز ⑧

.لمزيد من المعلومات "معرض الفيديو" انظر قسم .انقر عليه الستعراض معرض مقاطع الفيديو المسجلة معرض الفيديو ⑨

أو قم بإيقاف تشغيل هذه الميزة إذا كنت تفضل .ا لعرض خطوط الشبكة أو مستوى ما لسهولة تكوين الصورةًانقر جيد إيقاف تشغيل شاشة العرض/المستوى/الشبكة⑩
.شاشة عرض نظيفة

.لعرض عمر البطارية المتبقي ومساحة التخزين المتوفرة لجهاز التسجيل حالة الجهاز ⑪

انقر لضبط كسب الميكروفون في أثناء التسجيل ليطابق .انقر على مقياس اإلدخال إلظهار شريط تمرير كسب الميكروفون كسب الميكروفون/مقياس اإلدخال ⑫
).المُـشار إليه بالمنطقة المظللة لمقياس الخرج( قم بإجراء عمليات الضبط المباشرة لضمان وجود المستويات في النطاق المستهدف .مستوى صوت مصدر الصوت

.لعرض قوة إشارة دخل الصوت األحادي أو الصوت المجسم

يتم تعزيز .المستويات لضمان مستوى صوت متسق )AGC( يضبط التحكم التلقائي في الكسب .عند استخدام التطبيق مع الميكروفون المدمج )AGC (الكسب في التلقائي التحكم ستقرأ الشاشة :مالحظة
.يتم تقليل المدى الديناميكي ولكن تكون النتيجة تسجيل أكثر .اإلشارات األضعف بينما يتم تخفيف اإلشارات األقوى للتحكم في الكسب

اإلعدادات المرئية
.نوصي بإجراء التعديالت بهذا الترتيب .تأكّـد من ضبط اإلعدادات المرئية للحصول على أفضل صورة فيديو

.يمكنك تكبير الصورة وتصغيرها ووضع إطار لها :تصغير/تكبير

.اسحب ألعلى وألسفل لضبط مستوى السطوع :السطوع

.انقر مرة أخرى لتحرير القفل .انقر الستخدام التركيز البؤري أو انقر مع االستمرار لقفل السطوع والتركيز البؤري :التركبز البؤري

وضع التسجيل

.عند التسجيل في ظروف اإلضاءة المنخفضة "الوميض" استخدم الفالش الوميض ①

يتم عرض مدة التسجيل بالساعات والدقائق .المتصل MOTIV طراز جهاز َاسم ُستعرض الحالة قفل بؤرة التركيز / طول التسجيل / حالة الجهاز المتصل ②
.لمزيد من المعلومات حول التركيز البؤري والتعرض "اإلعدادات المرئية" راجع موضوع .ستومض النقطة الحمراء عند تسجيل الفيديو .والثواني

.اضغط على الشاشة لضبط مستوى التكبير للحصول على عرض أقرب للشيء المراد تصويره مستوى التكبير ③



Shure Incorporated

5/16

.بدء وإيقاف تسجيل الفيديو اإليقاف/زر التسجيل ④

.على جهازك المحمول الصور يتم حفظ ملفات الفيديو في تطبيق :مالحظة

.شكل موجة الصوت في أثناء تسجيله MOTIV يعرض تطبيق الفيديو تسجيل الصوت ⑤

.استخدم خطوط الشبكة للمساعدة في تكوين صورتك الشبكة ⑥

.لعرض عمر البطارية المتبقي ومساحة التخزين المتوفرة لجهاز التسجيل حالة الجهاز ⑦

يجب أن تصل أعلى ذروات الصوت العالي .انقر لضبط كسب الميكروفون في أثناء التسجيل .شارة الدخل األحادي أو الصوت المجسمِلعرض قوة إ مقياس الدخل ⑧
).المشار إليه بالمنطقة المظللة في مقياس اإلدخال( ضمن النطاق المُـستهدف

سيؤدي التسجيل المستمر ألكثر من .وهذا القيد مناسب لزيادة قدرة أداء التطبيق .جيجابايت والذي سيؤدي إلى وقت تسجيل يبلغ ساعتين تقريبًـا 2 يبلغ أقصى حجم للملف المتاح للتسجيل :مالحظة
.ساعتين إلى إنشاء ملف آخر

MV88 مع الميكروفون ShurePlus MOTIV استخدام تطبيق
اإلعدادات المُـستخدمة مُـسبقًـا لإلعداد MV88 يخزن الميكروفون طراز .في إعدادات الميكروفون لتحسين األداء الستخدامات محددة MOTIV يتحكم تطبيق

.السريع في كل مرة تقوم فيها بالتسجيل

توجيه الميكروفون
اختبر وضع .ضع في اعتبارك أن هناك العديد من الطرق الفعالة لتسجيل مصدر صوت محدد .يقترح هذا القسم وضع الميكروفون لحاالت استخدام نموذجية

.الميكروفون في االتجاه األفقي أو الرأسي واإلعدادات للعثور على أفضل وضع

فإذا لم يكن االسم .ا بوضوح أعلى الميكروفونًظاهر Shure تأكد أن الجانبين األيسر واأليمن مواجهان لالتجاهات المناسبة، وتحقق لمعرفة ما إذا كان اسم :نصيحة
.درجة 90 ا، فقم بلف الماسورة بمقدارًظاهر

)عموديًـا( الوضع العمودي
، لذا تأكد من أن الجانبينLightning المزود بموصل MV88 يمكن تركيب الميكروفون في أي اتجاه للميكروفون طراز .وجّـِـه مقدمة الميكروفون نحو مصدر الصوت
.األيسر واأليمن مواجهان لالتجاهات المناسبة

)أفقيًـا( الوضع األفقي
، لذا تأكد من أن الجانبين األيسر واأليمنLightning يمكن تركيب الميكروفون في أي اتجاه للميكروفون المزود بموصل .وجّـِـه مقدمة الميكروفون نحو مصدر الصوت

.مواجهان لالتجاهات المناسبة MV88 للميكروفون طراز
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مقابلة الفيديو
 Shure في تطبيق MONO BIDIRECTIONAL ، حدد الوضع المُـسبق)البعيد عن الكاميرا( والمحاور )المواجه للكاميرا( اللتقاط أصوات كل من الشخص

MOTIV. ضع الميكروفون مع توجيه الجانبين األيسر واأليمن لكل شخص.

)بث الفيديو( التسجيل الذاتي
لتقليل Shure MOTIV في تطبيق MONO CARDIOID حدد اإلعداد المُـسبق .واجعل زاوية الميكروفون في اتجاه فمك ٍاضبط الجهاز على سطح مستو

.الضوضاء المحيطة

توصيل سماعات الرأس مع الميكروفونات المضمنة

كابل مواءمة مراقب سماعة الرأس
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:استخدم كابل موائمة مراقب سماعة الرأس المضمن لألسباب التالية

.يستوعب الكابل سماعات الرأس وسماعات األذن ذات الموصالت األكبر .أنت بحاجة إلى وصلة ولدخل سماعة الرأس بجهاز التسجيل الخاص بك
وليس MV88 يضمن الكابل أن الصوت المُـسجل يأتي فقط من الميكروفون طراز .أنت بحاجة إلى تعطيل الميكروفون المباشر في سماعات الرأس

.الميكروفون المضمن بسماعة الرأس

إعداد الجهاز

إعدادات الميكروفون

.المتصل MOTIV لعرض اسم ميكروفون حالة الميكروفون المتصل ①
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المشار إليه( يجب أن تصل أعلى الذروات ضمن النطاق المُـستهدف .شارة الدخل وما إذا كانت هذه اإلشارة أحادية أم صوت استريوِلعرض قوة إ مقياس الدخل ②
).ديسيبل 0و 12- بالمنطقة المظللة بين

اضغط على رمز سماعات األذن لتشغيل مراقبة الدخل عند .يمكنك ضبط شريط تمرير الكسب ليطابق مستوى صوت مصدر الصوت مراقبة الميكروفون/كسب ③
.إجراء عمليات الضبط

لحفظ )حفظ( Save أو الضغط على الزر .يمكنك الضغط على عالمة اإلقحام للوصول إلى اإلعدادات المسبقة المحفوظة لديك اإلعدادات المسبقة المخصصة ④
.للحصول على مزيد من المعلومات "اإلعدادات المسبقة المخصصة" راجع .اًاإلعدادات الحالية كإعداد مسبق مخصص جديد

"أوضاع الضبط المُـسبق" ارجع إلى موضوع .يمكنك تحديد وضع لضبط عرض صوت االستريو والمعادلة والضغط لتطبيقات محددة أوضاع اإلعدادات المسبقة ⑤
.لمعرفة مزيد من التفاصيل

ثم اضبط .الخالص األوسط أو الفردي االتجاه ثنائي ، أوالفردي الشكل قلبي ، أواالستريو يمكنك التبديل لالختيار من بين أنماط االلتقاط تحديد النمط القطبي ⑥
.منطقة التقاط الميكروفون ذي الصوت المُـجسم

على سبيل المثال، فإن التسجيل ألوركسترا ضخمة أو فرقة من المغنيين سوف .يجب مراعاة موقع الميكروفون وحجم مصدر الصوت عند ضبط العرض :تلميح
بينما تستفيد االستخدامات األخرى مثل الكالم من عرض ضيق للحصول على .يستفيد من صورة صوت مجسم واسعة لتحقيق زيادة الفصل بين األدوات الموسيقية

).الغرفة( وضوح محسن مع طرد الصوت المحيط

، ثم استخدام عناصر التحكم المتقدمة لضبط التسجيل الصوتي لديك ضبطًـا دقيقًـا والوصول إلى الصوتًيمكنك تحديد وضع إعداد مسبق أوال الميزات المتقدمة ⑦
"التبديل بين القناتين اليسرى واليمنى"و "خفض ضوضاء الرياح"، و"الميزات المتقدمة" راجع .سيتم االحتفاظ باإلعدادات الخاصة بك في الميكروفون .المطلوب

.للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية عمل هذه الميزات

أوضاع الضبط المسبق
اضبط مستوى الميكروفون وجرب األوضاع للعثور .تقوم خمسة أوضاع يمكن االختيار من بينها بتحسين إعدادات الكسب وعرض الصوت المُـجسم والتوازن والضغط

يمكنك ضبط مستوى الميكروفون حسب الحاجة بعد تغيير إعدادات الضبط المسبق ّيمكن ألوضاع الضبط المسبق التأثير في قوة إشارة اإلدخال، ومن ثم .على أفضلها
.

الخصائصاالستخدامالوضع

الحديث
عرض صوت مُـسجم ضيق لرفض ضوضاء الخلفية، إعداد توازن يعمل على تأكيد الوضوح وامتالء المخزنالحديث

.والضغط اللطيف

الغناء
.عرض صوت مُـجسم متوسط مع توازن فائق إلضافة الثراء والوضوح للصوت الطبيعياألداء الصوتي المفرد أو لمجموعة

.يضفي المرونة عند معالجة الصوت بعد التسجيل ).ال يوجد توازن أو ضغط مستخدم( إشارة غير معالجةبال تحديدثابت
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2
3
4

1
2

الخصائصاالستخدامالوضع

صوتي
اآلالت الصوتية والموسيقى
الهادئة

عرض صوت مُـجسم متوسط مع ضغط شفاف للتخفيف من ارتفاعات مستوى الصوت وإبراز المسارات
.يؤكد إعداد الموازن التفاصيل والصوت الطبيعي إجماال .الهادئة

مرتفع

األداء المباشر ومصادر الصوت
األعلى

يعمل التوازن أيضًـا على تحسين التعريف من خالل .صوت مُـجسم عريض لزيادة الفصل بين المصادر
.خفض الترددات التي قد تجعل صوت اآلالت مزدحم

Custom Presets
Create and save custom presets to quickly access frequently used mic settings.

Start with the preset mode that best suits your application needs.
Adjust advanced settings, like compression, for clarity and consistency.

Tap Save to rename and save your new custom preset. The original preset will remain available.
The new custom preset is added to your list.

To access saved presets:

Tap the caret (arrow) in the Preset row to view your list of available presets.
Tap custom preset and Apply Preset to instantly apply gain, equalization, compression and stereo preferences. Stereo

preferences apply if you are using a stereo microphone for recording.

Tip: You can save a custom preset at any point by tapping Save.

إعدادات الميكروفون المتقدمة
سيتم .بعد تحديد وضع اإلعداد المسبق المناسب الستخدامك، اضبط صوت التسجيل الخاص بك ضبطًـا دقيقًـا باستخدام عناصر تحكم المحدد والضاغط والمعادل

.االحتفاظ باإلعدادات في الميكروفون عند استخدام تطبيقات الصوت والفيديو األخرى

محدد الصوت
.شغّـِـل المحدد لضبط حد الدخل ومنع التشويش من ذروات مستوى الصوت في تسجيالتك

ضاغط
سيقوم الضاغط بتضييق النطاق الديناميكي؛ .للتحكم في مستوى الصوت عندما يكون مصدر الصوت ديناميكيًـا ًاختر عدم وجود ضغط أو حدد ضغطًـا خفيفًـا أو ثقيال

.مما يعني تعزيز اإلشارات الهادئة وخفض اإلشارات العالية
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خفض ضوضاء الرياح

استخدم حاجب الريح االسفنجي المضمن مع .يعمل خفض ضوضاء الرياح على تشغيل مرشح قطع التردد المنخفض الذي يقلل الطنين الذي تسببه الضوضاء البيئية
).أصوات انفجارية لهواء يرتطم بالميكروفون( خفض الرياح لمقاومة الطنين واألصوات االنفجارية

.االختياري والذي يثبت فوق حاجب الريح االسفنجي المضمن Rycote لخفض ضوضاء الرياح بشكل أكبر، استخدم مقاوم الرياح

التبديل بين القناتين اليسرى واليمنى

.لقلب قنوات الصوت اليسرى واليمنى لمطابقة صورة الصوت االستريو مع الفيديو واليمنى اليسرى القناتين بين التبديل بالنسبة إلى تسجيالت االستريو، استخدم خيار
.على سبيل المثال عند استخدام الفيديو لتسجيل مقطع لنفسك

.قبل بدء التسجيل واليمنى اليسرى القناتين بين التبديل وبهذه الطريقة يمكنك ضبط .الموجودين على ماسورة الميكروفون Rو L استخدم المؤشرين :تلميح

المعادل

.، واستخدم المعادل لرفع أو خفض نطاقات التردد لتحسين وضوح الصوتDSP غيّـِـر أوضاع الضبط المُـسبق لسماع تغييرات

.ومع ذلك، يعرض المخطط البيانات لمعادل الصوت في شريط الحالة في اإلعدادات المتقدمة معادلة الصوت التي حددها المستخدم .لن يتم عرض معادلة الصوت ضمن عمليات اإلعداد المُـسبق :ملحوظة

.يتم عرض تغييرات التعادل في صورة المعادل .MOTIV اضغط للوصول إلى معادل صوت

.يستمر المعادل بين تغييرات وضع الضبط المسبق

iOS استخدام العدسات المتعددة في
زاوية واسعة، وزاوية واسعة للغاية، وصورة مقربة، وكاميرا مزدوجة، ومزدوجة واسعة، وثالثية .التسجيل بعدسات متعددة iOS تتيح بعض أجهزة

ShurePlus MOTIV مع Apple استخدام ساعة
لتسجيل الصوت ShurePlus MOTIV مرونة أكبر في التسجيل عند استخدامه كوحدة تحكم عن بعد لتطبيقات ShurePlus MOTIV Apple يتيح تطبيق ساعة

.والفيديو

™
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.MOTIV بتطبيق التسجيل Apple قم بتوصيل ساعة
"ساعتي" الخاص بك، ثم اضغط على عالمة التبويب iPhone على جهاز Watch App افتح تطبيق

ستظهر التطبيقات المتاحة للتثبيت في قسم التطبيقات المتاحة
وانقر فوق تثبيت MOTIV Watch ابحث عن تطبيق

.Apple مع إرشادات إضافية حول تثبيت تطبيق ساعة Apple صفحة دعم راجع :مالحظة

.وسيتم عرض اسم الميكروفون في الزاوية اليسرى العليا عند إجراء االتصال .بهاتفك MOTIV على وقت توصيل ميكروفون Apple ستتعرف ساعة
.إن أمكن، تجول في الغرفة واستمع لتجد أفضل مكان للصوت .يعتمد تعيين وضع الميكروفون على حجم الغرفة وعدد األشخاص الموجودين وحجم اآلالت

اضبط مستوى الميكروفون واإلعدادات األخرى في التطبيق وضع الميكروفون بالقرب من .حدد وضع اإلعداد المسبق الصحيح لتطبيق التسجيل الخاص بك
.المصدر

فقط بالتحكم في التسجيل، وإيقاف التسجيل مؤقتًـا، وإكمال التسجيل، وإنشاء Apple سيسمح لك تطبيق ساعة .يجب إعداد اإلعدادات المتقدمة قبل وضع الميكروفون في مكانه :مالحظة
.إشارات مرجعية وتعيين التحكم في الكسب وقفله

عناصر التحكم والتنقل
انقر فوق زر التسجيل األحمر :بدء التسجيل

يمكنك متابعة التسجيل من حالة اإليقاف المؤقت .انقر فوق رمز اإليقاف المؤقت :إيقاف التسجيل مؤقتًـا
انقر فوق أيقونة اإلشارة المرجعية :إنشاء إشارة مرجعية

تم انقر فوق الزر :إيقاف التسجيل
Apple استخدم التاج الرقمي الموجود على ساعة :ضبط الكسب

انقر فوق أيقونة القفل :قفل كسب الميكروفون

تلميحات للتسجيل
إعالمات إيقاف التشغيل

ومن المهم القيام بذلك لتجنب تداخل التسجيل من مكالمات .، ستظهر رسالة تطالبك بتمكين وضع الطيران ووضع عدم اإلزعاجMOTIV عندما تقوم بفتح تطبيق
.الهاتف والرسائل واإلخطارات المتعددة مما قد يضفي تشويشًـا إلى التسجيالت

.قم بتمكين وضع الطيران ثم أعد تشغيل خدمة الواي فاي إلضافة معلومات موقع جغرافي إلى ملفك الصوتي :مالحظة

اضبط معدل النماذج لديك
وحدد معدل نماذج .حدد معدل نماذج أقل عندما يكون من المفيد وجود ملف أصغر حجمًـا لديك، على سبيل المثال، عند تسجيل الخطب أو تنزيل حلقات بودكاست

.أعلى للموسيقى والتسجيالت الحيوية

الحصول على أفضل صورة فيديو
انقر مرة أخرى .انقر للتركيز أو انقر مع االستمرار لقفل السطوع والتركيز .اسحب ألعلى وألسفل لضبط السطوع .يمكنك الضغط للتكبير أو التصغير ووضع إطار للصورة

.لتحرير القفل

التسجيل في الوضع األحادي
 حدد النمط .سجّـِـل في الوضع األحادي لزيادة زمن التسجيل المتاح لك أو عند تسجيل مصدر أحادي مثل األصوات التي قد تستفيد من الضوضاء المحيطة األقل

Mono Cardioid أو النمط القطبي Mono Bidirectional سوف يشير مقياس الدخل إلى التسجيل .ويتم تجميع الصوت الصادر من الكبسوالت في قناة واحدة
.الميكروفونات الخارجية مع التسجيل األحادي MOTIV يدعم .األحادي من خالل عرض النصف العلوي من شكل الموجة
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التسجيل في وضع الصوت المُـجسم
يتم تسمية القناتين .درجة للتوافق مع وضع التسجيل األفقي أو الرأسي 45 على مفصلة ويتم تدويرها بمقدار MV88 يتم تقديم محاور الماسورة للميكروفون

.مواجهًـا ألعلى Shure تكون صورة الصوت المُـجسم دقيقة إذا كان شعار .اليسرى واليمنى لعرض اتجاه الصوت المُـجسم للميكروفون

تحقيق األداء الكامل
.لضمان التقاط مصدر الصوت بشكل كامل، ابدأ عملية التسجيل قبل بدء األداء وقم بتحرير التسجيل الحقًـا لقص أي صمت

.سيظهر مربع حوار حفظ الملف ويوجهك لتسمية مقطع الصوت الخاص بك وحفظه .تلقائيًـا عن التسجيل MOTIV ثناء التسجيل، فسيتوقف التطبيقُإذا انفصل الميكروفون لديك دون قصد أ :مالحظة

التسجيل بثقة مع الحفظ التلقائي
سيظهر مربع حوار حفظ الملف ويوجهك لتسمية مقطع .تلقائيًـا عن التسجيل MOTIV ثناء التسجيل، فسيتوقف التطبيقُإذا انفصل الميكروفون لديك دون قصد أ

.الصوت الخاص بك وحفظه

عرض مقاطع الفيديو ومشاركتها باستخدام معرض الفيديو

هنا يمكنك استعراض معلومات حول كل .انقر فوق الصورة المصغرة للفيديو على شاشة وضع االستعداد لعرض معرض مقاطع الفيديو المحفوظة على جهازك المحمول
.فيديو بما في ذلك مدة الفيديو ودقته ومعدل العينة وتاريخ تسجيل الفيديو ووقته األصليين

.انقر فوق رمز المشاركة لعرض خيارات المشاركة المتاحة .شارك مقاطع الفيديو الخاصة بك عن طريق تحديد الفيديو الذي ترغب في مشاركته

.على جهازك "الصور" لحفظ الفيديو في تطبيق "مشاركة" يمكنك استخدام خيار :مالحظة

.لعرض الفيديو التالي في القائمة "تقديم سريع" أو "إرجاع" استخدم خيار
.احذف الفيديو إلفساح المجال لمزيد من التسجيالت

الرجوع إلى الكاميرا

.اضغط على رمز الكاميرا للعودة إلى وضع الكاميرا في تطبيق تسجيل الفيديو
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فرز المعرض

تشمل الخيارات عرض مقاطع الفيديو المسجلة حسب القائمة أو في شبكة صور مصغرة أو حسب البطاقة التي .انقر فوق رمز الفرز لعرض خيارات فرز معرض الفيديو
.تعرض الصور المصغرة بطريقة عرض ملء الشاشة

استكشاف المشاكل وإصالحها
الحلالمشكلة

الميكروفون موصل، لكن مقياس مستوى
.الصوت ال يسجل إشارة

 PRIVACY > )اإلعدادات( SETTINGS قم بتحرير إعداد الخصوصية لجهاز التسجيل لديك ضمن
.اإلذن الستخدام الميكروفون MOTIV لمنح تطبيق )الميكروفون( MICROPHONE > )الخصوصية(

.الميكروفون موصل، لكن لم يتم اكتشافه
ستعرف أن االتصال آمن عندما ترى اسم .افصل وصالت الكابل وأعد توصيلها بحيث يتعرف التطبيق على الميكروفون

.ا في شريط الحالةًالميكروفون ظاهر

.يصدر صوت سيء أو بعيد
.وليس من ميكروفون مدمج، افصل الميكروفون ثم أعد توصيله MOTIV لضمان استقبال الصوت من ميكروفون

.ا في شريط الحالةًستعرف أن االتصال آمن عندما ترى اسم الميكروفون ظاهر

تتغير جودة الصوت عند توصيل سماعة
.رأس

تأكد من توصيل سماعة .يمكن أن تقوم سماعات الرأس المزودة بميكروفونات مضمنة بتجاوز جهاز الصوت المتصل
.اًأخير MOTIV ميكروفون ّثم ًالرأس أوال

إذا كان ).المنطقة الرمادية( استخدم مقياس الصوت للتأكد من أن ذروات مستوى الصوت ضمن النطاق المُـستهدفالصوت مشوه
.المستوى يصل إلى مؤشر الذروة األحمر لمقياس الدخل، فقم بخفض الكسب

ال تتوافق قنوات الصوت المُـجسم
اليمنى مع الفيديو/اليسرى

ا إلى اتجاه جهاز التسجيل، قد يكون من الضروري تشغيل التبديل بين القناتين اليسرى واليمنى من إعداداتًاستناد
MOTIV. إذا كان قد تم بالفعل تسجيل الصوت، يمكنك التبديل بين القناتين اليسرى واليمنى في معظم برامج تحرير

.الصوت

في ًيمكنك تحقيق أداء أفضل باستخدام معدل إطارات أقل كثافة .قم بالتبديل إلى معدل إطارات أو حجم دقة أقلالصوت غير متزامن مع الفيديو
.النظام

التسجيل يتوقف بسبب ارتفاع درجة
الحرارة

إذا .الرتفاع درجة حرارة الجهاز عن طريق تعطيل عرض المقياس وشكل الموجة MOTIV يستجيب تطبيق فيديو
تأكّـد من .بحفظ التسجيل وإغالق التطبيق MOTIV استمرت سخونة الجهاز في االرتفاع بشكل مفرط، فسيقوم

.تبريد جهازك قبل بدء تسجيل جديد

.يتعذر مشاركة الملف

.ا للغاية لدرجة أنه ال يمكن مشاركته، يتوافر خياران لتقليل حجمهًإذا كان حجم الملف كبير

، لتنزيلiTunes وصِـّـل جهازك المحمول بجهاز الكمبيوتر الخاص بك واستخدم تطبيق نقل ملفات، مثل
.الملف على سطح مكتب جهازك

.ر كال الملفين وأعد تجميعهما باستخدام برنامج تحرير الصوتِّقسّـم المسار لديك إلى قسمين، وصد
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الحلالمشكلة

اإلجراءات العامة الستكشاف األخطاء
وإصالحها

.تأكد من تحديث تطبيقك إلى أحدث إصدار متوافر حاليًـا
.تأكد من تحديث نظام تشغيل هاتفك إلى أحدث إصدار متوافر حاليًـا له
.تحقق لمعرفة كيفية عمل الميكروفون باستخدام كابل توصيل مختلف أو جهاز مختلف
.أغلق التطبيق وأعد تشغيله

سيؤدي إيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله إلى محو ذاكرة التخزين المؤقت ويمكن أن يساعد أحيانًـا في
.أداء البرنامج

متطلبات النظام
iOS نظام التشغيل :متطلبات النظام والتوافق

واألحدث iOS 14 نظام :iOS نظام التشغيل
واألحدث iPhone 6s هاتف :iPhone جهاز
الجيل السابع :iPod Touch جهاز

).C النوع USB منفذ( iPad Pro ال يتوفر الدعم لجهاز :مالحظة

USB-C مع iPad استخدام
من أجل .ومع ذلك، لن تتمكن من ضبط غير كسب الميكروفون .USB-C التي تستخدم كابل MOTIV عبر ميكروفونات iPad من الممكن التسجيل إلى جهاز

.ShurePlus MOTIV يستخدم تطبيق ) iPad ليس جهاز( بجهاز ثان MOTIV ، قم بتوصيل ميكروفونMOTIV استخدام كل الميزات التي يوفرها تطبيق
وعندما تعيد MOTIV يتم االحتفاظ باإلعدادات في ميكروفون .باستخدام هذا الجهاز الثاني، يمكنك ضبط إعدادات الميكروفون لتناسب حالة التسجيل الخاصة بك

.، ستتمكن من التسجيل باستخدام اإلعدادات التي حددتهاiPad االتصال بجهاز

للوصول إلى النطاق الكامل من الميزات، عليك توصيل الميكروفون بجهاز .MOTIV إال ضبط الكسب لميكروفونات )USB-C منفذ( iPad لن يدعم جهاز :تذكر
.iPad سوف يحتفظ الميكروفون باإلعدادات للعمل مع .MOTIV متوافق وتكوين اإلعدادات في تطبيق

Android :متطلبات النظام والتوافق
:ومزود بـ Android يتوافق مع أي جهاز يعمل بنظام

واألحدث Android Pie 9.0 نظام التشغيل
أمبير USB ≥ 100 متطلب توصيل الطاقة بمضيف

وأعلى 1.1 من الفئة USB دعم صوت

Android عالمة تجارية لشركة .Google Inc

.المدعومة Android للحصول على معلومات حول أجهزة https://www.shure.com/en-US/motiv-compatibility راجع :ملحوظة

المواصفات
MFi معتمد من

نعم

)الضبط المسبق( DSP أوضاع
ثابت/مرتفع/الصوت/الغناء/الكالم

https://www.shure.com/en-US/motiv-compatibility
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نمط قطبي
منتصف الجانب/أحادي قلبي الشكل/أحادي ثنائي االتجاه/عرض ستيريو قابل للتعديل

مبدأ الستيريو
منتصف الجانب

تنسيق الصوت المدعوم
iOS نظام التشغيل

WAV, AAC )كيلوهرتز 256 حتى(

تنسيق الصوت المدعوم
Android

AAC )كيلوهرتز 256 حتى(

استجابة التردد
هرتز 20،000 هرتز إلى 20

نطاق الكسب القابل للضبط
ديسيبل 36+ إلى 0

الحساسية
]2] [1[ كيلوهرتز 1 باسكال عند)/dBFS( مستوى إشارة اإلدخال 37-

أقصى مستوى لضغط الصوت
SPL [2] ديسيبل 120

المحدد
نعم

ضاغِـط
نعم

المعادل
5- الفرقة

]1[ 1 Pa=94 ديسيبل SPL

الوضع الثابت، عند الحد األدنى للكسب]2[

الشهادات
معلومات للمستخدم

يستعمل هذا .من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية 15 بموجب القسم B تم فحص هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع الحدود الخاصة بأي جهاز رقمي ينتمي إلى الفئة
الجهاز طاقة الترددات الالسلكية ويقوم بتوليدها وتنبعث منه وقد يتسبب في حدوث تشويش ضار مع االتصاالت الالسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه حسب دليل

.تعليمات الجهة المصنعة
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عليها بشكل صريح قد تؤدي إلى Shure Incorporated على أن أي تغييرات أو تعديالت لم توافق شركة )FCC( تنص لوائح لجنة االتصاالت الفيدرالية :اإلشعار
.إبطال السلطة الممنوحة إليك لتشغيل هذا الجهاز

يستعمل هذا الجهاز طاقة الترددات الالسلكية ويقوم بتوليدها وإشعاعها وقد .تم تصميم هذه الحدود لتوفير الحماية المقبولة ضد التشويش الضار في البيئات السكنية
وعلى الرغم من ذلك، نحن ال نضمن عدم حدوث التشويش .يتسبب في حدوث تشويش ضار مع االتصاالت الالسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه حسب التعليمات

إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تشويش ضار مع استقبال إرسال الراديو أو التلفاز وهو ما يتم الكشف عنه عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، .في بيئة معينة
:أو أكثر من اإلجراءات التالية ٍفنوصي المستخدم بتجربة إصالح التشويش من خالل القيام بواحد

.إعادة توجيه هوائي االستقبال أو تغيير مكانه
.زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز ووحدة االستقبال

.قم بتوصيل الجهاز بمقبس كهربي على دائرة مختلفة عن الدائرة التي يتم توصيل وحدة االستقبال بها
.تليفزيون محترف للمساعدة/استشارة الوكيل أو فني راديو

:تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين .FCC من قوانين 15 يتوافق هذا الجهاز مع الجزء

.قد ال يتسبب هذا الجهاز في حدوث أي تداخل ضار
.يجب أن يقبل هذا الجهاز أية تداخالت يتم استقبالها، بما في ذلك أي تداخل قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه

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

.إلى تدهور أداء التوافق اإللكترومغناطيسي )المعزولة( قد يؤدي استخدام أنواع كابالت أخرى خالف المغطاة .يعتمد االختبار على استخدام أنواع الكابالت المزودة والموصى بها :مالحظة

.CE يحقق هذا المنتج المتطلبات األساسية لكل التوجيهات األوروبية ذات الصلة وهو مؤهل لعالمة

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

:الممثل األوروبي المعتمد
Shure Europe GmbH

Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

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

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

Made for iPad (5th generation), iPad (6th generation, iPad (7th generation, iPad (8th generation), iPad Air 2, iPad Air 3, iPad
Mini 4, iPad Mini 5, iPad Pro 9.7-inch (1st generation), iPad Pro (12.9-inch) 1st generation, iPad Pro 10.5-inch 2017 (2nd
generation), iPad Pro 12.9-inch 2017 (2nd generation), iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus,

iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max,
iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone SE 2, iPod Touch (7th generation).

iPad, iPhone, iPod and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air, iPad mini,
and Lightning are trademarks of Apple Inc. The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Apple Inc. عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة Lightningو Mac تعد
®®
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