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واجهة الصوت الرقمي

The Shure compact digital audio interface, MVi, user guide.
Version: 3.0 (2021-A)
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MVi   
واجهة الصوت الرقمي

الوصف العام
Shure MVi يتم توصيل الصوت والطاقة عبر .هي واجهة صوت رقمي مضغوط تستخدم في توصيل ميكروفون أو جيتار أو أي آلة أخرى بالكمبيوتر أو جهاز محمول

اآللة للحصول على مراقبة لحظية/إشارة إلى الميكروفون MVi كما يوفر إخراج سماعة .لتوفير حل تسجيل بسيط ومحمول Lightning أو وصلة USB منفذ
.باإلضافة إلى تشغيل دبلجة الصوت من الكمبيوتر

الميزات
ضبط اإلعدادات بسهولة باستخدام واجهة لوحة لمسية حدثية

Lightning عبر واجهة )iPod و ,iPadو ,iDevices )iPhone متوافق مع معظم أجهزة
USB متوافق مع معظم أجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية من خالل واجهة

تصميم أملس يتضمن مبيتًـا معدنيًـا بالكامل لقوة تحمل احترافية
يتيح خرج سماعة الرأس المراقبة في الوقت الحقيقي لإلشارة المباشرة والصوت الصادر من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز

مسبقة الضبط إعدادات التوازن والضغط الستخدامات محددة DSP تتضمن أوضاع

نظرة عامة

USB وصلة ①
يتم تمرير كل من الطاقة .Lightning أو وصلة USB الخلفية بجهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول عبر وصلة MVi الموجود بلوحة MicroUSB يتصل منفذ

.والصوت عبر هذه الوصلة

الميكروفون أو اآللة ②
.بوصة المجمع -¼XLR يتم توصيل الميكروفون أو اآللة أو مصدر الخط بمدخل

مراقبة السماعة ③
.توصيل السماعات لسماع الصوت من الميكروفون وتشغيل الصوت من الكمبيوتر بشكل لحظي

مفاتيح التحكم ④
.التحكم في كسب الميكروفون ومستوى السماعة وتحديد وضع التسجيل MVi توفر لوحة لمس

®
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اإلعداد السريع
.Lightning أو USB مع معظم األجهزة المزودة بموصل MVi يتوافق

).Lightning أو USB( استخدم الكابل المالئم .بجهاز كمبيوتر أو جهاز محمول MVi وصّـَـل

.تضيئ اللوحة اللمسية لإلشارة إلى وصلة ناجحة .سيتم تثبيت برامج التشغيل تلقائيًـا

.كجهاز صوت نشط بشكل تلقائي MVi يتم تعيين

.Shure MVi كجهاز صوت، افتح لوحة التحكم بالصوت ثم حدد برنامج تشغيل MVi في حالة عدم تحديد

.MVi اضبط مستوى صوت السماعة على برنامج تشغيل جهاز

.من لوحة التحكم بالصوت ثم ارفع مستوى صوت السماعة من عالمة تبويب التشغيل أو اإلخراج Shure MVi افتح برنامج تشغيل

.وصل الميكروفون أو اآللة بلوحة اإلدخال الموجودة باللوحة الخلفية

.المجمع مع الميكروفونات وآالت الجيتار واآلالت األخرى ومصادر مستوى الخط األخرى XLR/TRS يتوافق إدخال

الضوئي PH PWR سيضيئ مؤشر .ِثوان 3 لتشغيل طاقة الفانتوم، اضغط مع االستمرار على زر كتم الصوت لمدة .تحتاج الميكروفونات المزودة بمكثف إلى طاقة فانتوم للتشغيل :مالحظة
.باللوحة الخلفية عند تنشيط زر طاقة الفانتوم

.ال تقم بتنشيط طاقة الفانتوم في حالة استخدام ميكروفون شريطي حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف الميكروفون :تنبيه

.لتحديد وضع الضبط المسبق المناسب الستخدامك ثم اضبط كسب الميكروفون ليناسب استعمالك MODE استخدم الزر

في هذا الدليل لمعرفة مزيد من "ضبط مستوى الميكروفون" ارجع إلى موضوع .ا أو يسبب تشويشًـا، فاضبط الكسب يدويًـاًإذا كان الصوت هادئًـا جد
.التفاصيل

.، يمكنك مراقبة التشغيل واالستماع إليه من خالل إخراج سماعة الجهازMVi عند استخدام :مالحظة

.وصل السماعات لمراقبة الصوت وتشغيله بشكل لحظي

ستتغير إضاءة المؤشرات الضوئية( قد يؤدي الضغط على زر السماعة إلى إجراء تغييرات بشريط تمرير لوحة التحكم بالصوت لضبط مستوى صوت السماعة
)من اللون األخضر إلى البرتقالي عند ضبط مستوى صوت السماعة

.ال تستخدم ضبط الكسب للحصول على مستوى أعلى من صوت السماعات :مالحظة

.أنت جاهز اآلن للتسجيل

المس أزرار التحكم باللوحة

اللوحة اللمسية

شريط تمرير عناصر التحكم في الصوت ①



Shure Incorporated

5/12

◦
◦

◦
◦

.اضبط مستوى صوت الميكروفون أو سماعة الرأس من خالل تمرير إصبعك عبر سطح التحكم

.اضغط على زر األوضاع لتنشيط مستوى صوت الميكروفون
.اضغط على زر سماعة الرأس لتنشيط مستوى الصوت

شريط المؤشر الضوئي ②
.إلى المستوى المعروض أو الذي يجري ضبطه LED يشير لون مصباح .يعرض مستوى صوت الميكروفون وسماعة الرأس

مستوى صوت الميكروفون :أخضر
مستوى صوت سماعة الرأس :برتقالي

زر كتم الصوت ③
.اضغط لكتم أو إلغاء كتم صوت الميكروفون

محدد الوضع ④
.اضغط لتحديد وضع الضبط المُـسبق

محدد مستوى صوت سماعة الرأس ⑤
بعد ذلك استخدم شريط تمرير لوحة التحكم في مستوى الصوت لضبط ).البرتقالي LED شريط مصباح( اضغط لتحديد أزرار التحكم في مستوى سماعة الرأس

).األخضر LED شريط مصباح( اضغط مرة أخرى للعودة إلى شاشة عرض مستوى الميكروفون .مستوى صوت سماعة الرأس

اللوحة الخلفية
)مم 3.5( إخراج السماعة ①

.توصيل السماعات لمراقبة الصوت

اآللة/إدخال الميكرفون ②
.بوصة ¼ أو وصلة XLR تقبل

Micro-USB منفذ ③
.التوصيل بالكمبيوتر أو جهاز محمول عبر كبل مناسب

مؤشر طاقة الفانتوم ④
).اإليقاف/للتبديل بين التشغيل ٍثوان 3 اضغط مع االستمرار على زر كتم الصوت لمدة( يضيء عند تنشيطه

بوصة 1/4 مراقبة إدخال اآللة
، يتم تبديل أوضاع اإلدخال إلى وضعMVi بوصة للطراز 1/4 فعندما يتم إدراج إدخال .بوصة TRS 1/4وإدخال XLR بجمعه لكل من اإلخراج MVi يتميز الطراز

.ولن تتوافر سوى أيقونة الوضع الثابت ويمكن الوضع الثابت المضبوط مسبقًـا من تشغيل مراقبة اإلدخال وإيقافه )اآللة( Hi-Z إدخال

.بالتبديل بين تشغيل مراقبة اإلدخال وإيقاف تشغيله Mode بوصة، لن تتوفر أوضاع أخرى للضبط المسبق وسيقوم الزر 1/4 عند إدراج إدخال :مالحظة

يتم تمكين ميزة مراقبة اإلدخال :تشغيل مؤشر الوضع الضوئي
يتم تعطيل ميزة مراقبة اإلدخال :إيقاف تشغيل مؤشر الوضع الضوئي

وإذا كنت تريد سماع اإلشارة بعد تأثرها، فقم بإيقاف تشغيل ميزة مراقبة .استخدم ميزة مراقبة اإلدخال عندما تريد االستماع إلى إشارة اإلدخال أثناء التسجيل
.اإلدخال وراقبه من خالل جهاز التسجيل
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أوضاع الضبط المسبق
اضبط مستوى الميكروفون وجرب األوضاع للعثور .تقوم خمسة أوضاع يمكن االختيار من بينها بتحسين إعدادات الكسب وعرض الصوت المُـجسم والتوازن والضغط

.ويمكن أن تؤثر أوضاع الضبط المسبق على قوة إشارة اإلدخال، لذا اضبط مستوى الميكروفون حسب الحاجة بعد تغيير اإلعدادات المسبقة .على أفضلها

الخصائصاالستخدامالوضع

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

.اللطيف

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

ثابت
.تضفي المرونة عند معالجة الصوت بعد التسجيل ).ال توجد إعدادات توازن أو ضغط مُـستخدمة( إشارة غير معالجةبال تحديد

صوتي
اآلالت الصوتية
والموسيقى الهادئة

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

مرتفع
األداء المباشر ومصادر
الصوت األعلى

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

إعدادات الميكروفون المتقدمة
سيتم االحتفاظ بهذه اإلعدادات في الميكروفون عند استخدام .بعد تحديد وضع الضبط المسبق، قم بتوليف الصوت من خالل المحدد والضاغط وإعدادات المعادل

.تطبيقات الصوت والفيديو األخرى

المحدد
.قم بالتبديل بين تشغيل المحدد أو إيقاف تشغيله لمنع التشويش من ذروات مستوى الصوت في تسجيلك

ضاغط
يتم تعزيز اإلشارات الهادئة ويتم خفض .للتحكم في مستوى الصوت عندما يكون مصدر الصوت ديناميكيًـا ًاختر عدم وجود ضغط أو حدد ضغطًـا خفيفًـا أو ثقيال

.اإلشارات العالية

المعادل

.واستخدم المعادل لرفع أو خفض نطاقات التردد لتحسين وضوح الصوت ,تتغير DSP غيّـِـر أوضاع الضبط المُـسبق لسماع

. .في شريط حالة اإلعداد المتقدمة إلى التعادل المحدد من جانب المستخدم EQ ومع ذلك، تشير أيقونة .لن يتم عرض التعادل ضمن عمليات الضبط المُـسبق :مالحظة

.يتم عرض تغييرات التعادل في صورة المعادل
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.يستمر المعادل بين تغييرات وضع الضبط المسبق

ضبط مستوى صوت الميكروفون
إذا سمعت تشويشًـا أو كان الصوت منخفضًـا للغاية، فاضبط مستوى الميكروفون في لوحة التحكم بالصوت .حدد وضع الضبط المُـسبق الصحيح الستخدام التسجيل

.لجهاز الكمبيوتر أو جهاز التسجيل

:تلميحات

.اضبط مستوى الميكروفون قبل ضبط مستوى صوت سماعة الرأس
.ال يؤثر مستوى صوت سماعة الرأس على مستوى اإلشارة المُـرسلة إلى جهاز الكمبيوتر

.استخدم شريط تمرير مستوى الصوت الموجود بلوحة التحكم األمامية لضبط مستوى كسب الميكروفون

.اضبط مستوى صوت الميكروفون وجرب باستخدام خيارات المعالجة الديناميكية عبر أوضاع الضبط المُـسبق .يعتمد التحكم في كسب الميكروفون على أوضاع الضبط المُـسبق :مالحظة

ضبط مستوى صوت سماعة الرأس
ارفع مستوى صوت جهاز الكمبيوتر الخاص بك واضبط بسهولة السماعات .ومستوى إعدادات الكمبيوتر MVi يتأثر مستوى مراقبة السماعة بمستوى إعدادات الجهاز
.التي تعمل باللمس MVi من خالل وحدة التحكم في السماعة الموجودة بلوحة

الوصول إلى لوحة التحكم

الكمبيوتر
.التسجيل افتح لوحة التحكم في الصوت وحدد عالمة التبويب

.Shure MVi افتح جهاز
.، اضبط مستوى الصوت باستخدام شريط التمريرالمستويات أسفل عالمة التبويب

Mac
.Audio Midi إعدادات افتح لوحة

.Shure MVi حدد جهاز
.لضبط الكسب باستخدام شريط التمرير إدخال انقر فوق

®
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Mac لوحة إعدادات الصوت لجهاز

مستوى مقياس الدخل
6-و 12- إذا كانت محطة عمل الصوتيات الرقمية أو برنامج التسجيل يحتوي على مقاييس دخل، فاضبط مستوى صوت الميكروفون بحيث يصل الذروة بين

.وإال، استمع ببساطة إلى الصوت للتأكد من أنه مرتفع بما يكفي وليس مشوشًـا .ديسيبل

مستويات الذروة

.ديسيبل 6-و 12- يقع النطاق المستهدف لمستويات الذروة على مقياس نموذجي بين

MOTIV المراقبة باستخدام جهاز
وهذا سيتيح لك ضبط مستوى صوت السماعة بسهولة .يوفر مخرج السماعة مزيجًـا متساويًـا من إشارة الميكروفون المباشرة وتشغيل الصوت من جهاز الكمبيوتر

لتغيير مستوى صوت التشغيل بما يتناسب مع مستوى إشارة الميكروفون .وبشكل كلي من خالل أحد عناصر التحكم الموجودة بلوحة الجهاز التي تعمل باللمس
.DAW المباشرة، اضبط جهاز الكمبيوتر أو إعدادات جهاز مزج الصوت

عند توصيل الميكروفون ألول مرة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، تأكد من رفع مستوى الصوت في لوحة التحكم بالصوت لجهاز الكمبيوتر للحصول على إشارة :تلميح
.بعد ذلك اضبط مستوى السماعة بالجهاز لضمان الحصول على مراقبة مريحة .صوتية قوية

تحديد معدل النماذج وعمق البت
يمكنك ضبط هذه المتغيرات لتالئم .توجد إعدادات معدل النماذج وعمق البت في قائمة منسدلة في لوحة التحكم بالصوت أو صوت جهاز الكمبيوتر الخاص بك

حدد معدل نماذج أعلى للموسيقى ومزيد .حدد معدل نماذج منخفض لتسجيل نشرة صوتية، عندما يكون من الضروري وجود ملف أصغر لسهولة تنزيله .احتياجاتك
.من التسجيالت الحيوية
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.لملف بأعلى جودة صوت بحجم يمكن إدارته والتعامل معه M4A سجّـِـل بمعدل نماذج أعلى ووثب ألسفل إلى :تلميح

تأكد من أن إعدادات ميكروفون معدل النماذج وعمق البت الموجودة في لوحة التحكم في الصوت بجهاز الكمبيوتر وقم :تلميح لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصية
.بموائمتها مع معدل النماذج وعمق البت المختار في برنامجك

استكشاف المشاكل وإصالحها
الحلالمشكلة

.بشكل كامل وصحيح MVi تأكد من توصيلالشاشة ال تضيء

بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، MVi عند توصيل .تحقق من إعدادات لوحة التحكم في الصوت بجهاز الكمبيوترالصوت منخفض للغاية
.تأكد من رفع مستوى صوت جهاز الكمبيوتر

.تمامًـا والتعرف عليها MVi تحقق من لوحة التحكم بالصوت بجهاز الكمبيوتر للتأكد من توصيليصدر صوتًـا سيئًـا

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

تأكد من أن إعدادات ميكروفون معدل النماذج وعمق البت الموجودة في لوحة التحكم في الصوت بجهازيصدر صوتًـا غير طبيعي مشوه
.الكمبيوتر ومتوافقة مع معدل النماذج وعمق البت المختار في برنامجك

.المنفذ/للمواصفات الحالية USB تحقق من توثيق مركز .أمبير لكل منفذ MVi 250 تتطلب.USB الجهاز ال يعمل مع مركز

متطلبات النظام والتوافق

Windows
Windows 7 وأعلى

ميجابايت RAM = 64 الحد األدنى لذاكرة
USB 2.0

Macintosh
OS X Lion 10.7 وأعلى

ميجابايت RAM = 64 الحد األدنى لذاكرة
USB 2.0

وأعلى iOS 10.0 نظامiOS نظام التشغيل

iPhoneiPhone 5 وأعلى

iPod Touchالجيل الخامس

iPadiPad الجيل الرابع وأعلى
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iPad MiniiPad Mini الجيل األول وأعلى

المواصفات
MFi معتمد من

نعم

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

اإلدخال
)بوصة 1/4( مم TRS 6.35و XLR مجموعة

مقاومة اإلدخال
MΩ 1أكبر من بوصة 1/4 إدخال آلة

عمق البت
بت 24/بت 16

معدل تصنيف العينات
كيلوهرتز 44.1/48

استجابة التردد
 هرتز 20،000 إلى هرتز 20

نطاق الكسب القابل للضبط
XLR 3 ديسيبل 36+ إلى 0سنون

ديسيبل 9+)بوصة 1/4( مم TRS 6,35 مستشعر

مستوى اإلدخال األقصى
XLR 3 فولت ديسيبل 0سنون 

 فولت ديسيبل 9+)بوصة 1/4( مم TRS 6,35 مستشعر

خرج سماعة األذن
)بوصة 1/8( مم 3.5

متطلبات الطاقة
Lightning أو موصل USB يتم إدارته من خالل موصل

طاقة الفانتوم
+48V USB/+12V iOS

]1[

]1[

]1[
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1
2

•
•
•
•

تخفيف مفتاح كتم الصوت
نعم

الجزء الخارجي
هيكل معدني بالكامل

الوزن الصافي
)أونصة10.93( جرام 310.0

األبعاد
42 x 84 x 72 البُـعد × العرض × الطول مم

At Minimum Gain, Flat Mode

المُـلحقات
الملحقات المزودة مع الوحدة

AMV-USBم 1 مقاس USB كابل

1 m USB-C cable95C38076

شهادات االعتماد
Information to the user

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

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

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

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

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

interference by one or more of the following measures:

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

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

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

]1[
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.CE يحقق هذا المنتج المتطلبات األساسية لجميع التوجيهات األوروبية ذات الصلة ويستحق حمل عالمة

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

:الممثل األوروبي المعتمد
Shure Europe GmbH

أوروبا، الشرق األوسط وأفريقيا - المقرات الرئيسية
اعتمادات مناطق أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا :القسم

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany

0 49 92-7262-49 :هاتف
4 11 49 92-7262-49 :فاكس

info@shure.de :البريد اإللكتروني

المحدد في الشارة وقد تم اعتماده من قبل المطور Apple )منتجات( أنه قد تم تصميم أحد الملحقات لالتصال بمنتج "Apple مصنوع لصالح" يعني استخدام شارة
.غير مسؤولية عن تشغيل هذا الجهاز أو توافقه عن معايير السالمة والمعايير التنظيمية Apple وتعد شركة .Apple للوفاء بمعايير أداء

عالمة تجارية tvOS كما تعد .، مُـسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.Apple Inc عالمات تجارية لشركة Lightningو iPodو iPhoneو iPadو Apple تعد
.Aiphone K.K في اليابان بترخيص من "iPhone" تُـستخدم العالمة التجارية .Apple Inc لشركة

Apple Inc. عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة Lightningو Mac تعد
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