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MXA310   
ميكروفون مصفوفة المكتب

نظرة عامة
الوصف العام

Microflex تُـعد مصفوفة الجدول Advance بالشبكة لبيئات المؤتمرات بالصوت والصورة، بما في ذلك قاعات اجتماعات ًا متصالًميكروفونًـا مكتبيّـًـا متميز
، مع األنماط القطبيةعلى تغطية قابلة للتوجيه DSP وتشتمل التقنية المبتكرة من مجموعة .مجالس اإلدارات وقاعات االجتماعات والقاعات متعددة األغراض

درجة، أثناء رفض الصوت الصادر من فوق 360 يقدم النمط القطبي الحلقي المبتكر الجديد تغطية بزاوية .بالقنوات األربعة المستقلة لالستماع إلى صوت المشارك
ويتم دمج الميكروفون بسهولة مع .أو تطبيق ويب معتمد على المتصفح Shure Designer قم بالتحكم في الميكروفون باستخدام برنامج .الميكروفون مباشرة

، لتقديم تجربة عقد مؤتمراتAMXو Crestron الرقمية الصوتية المتصلة بالشبكة ووحدات التحكم الخارجية المعينة مسبقًـا، بما في ذلك Dante وحدات تحكم
.عالية الجودة فيما يتعلق بالصوت والصورة تفي بحاجة أجهزة الدمج والمستشارين والمشاركين في االجتماع بالتساوي

الميزات
تغطية قابلة للتكوين

نتوءات مستقلة 4 االلتقاط الدقيق لما يصل إلى تقدم التغطية القابلة للتوجيه
المزج التلقائي سريع المفعول وخفض صدى الصوت ومعادلة القناة Shure DSP تتيح مجموعة

لتقليل الضوضاء التي تسببها أنظمة التدفئة ًدرجة، بينما يتم رفض األصوات الصادرة من فوقه مباشرة360 يقدم النمط القطبي الحلقي المبتكر تغطية بزاوية
.أو أجهزة عرض الفيديو )HVAC( والتهوية وتكييف الهواء

التحكم في البرنامج
في الميكروفون واألنماط ًتحكمًـا شامال Shure Designer يوفر واجهة برنامج

Shure ، يمكنك أيضًـا تصميم التغطية بأجهزة متصلة وغير متصلة بالشبكة وتوجيه الصوت بين أجهزةDesigner باستخدام برنامج
ا، استخدم تطبيق الويب المعتمد على المتصفح للتحكم في الميكروفونًمتوفر Designer إذا لم يكن برنامج

اتصال الشبكة
يتم تقديم قنوات الصوت المنفصلة وقناة المزج التلقائي عبر كابل شبكة فردي

بتواجدها اآلمن على الشبكة نفسها كبيانات التحكم وتكنولوجيا المعلومات، أو يمكن تكوينها الستخدام شبكة Dante تتميز وحدة الصوت الرقمي
.مخصصة

AMXو Crestron تتوافر سالسل التحكم لوحدات التحكم التي تقوم جهة خارجية بتعيينها مسبقًـا بما في ذلك

تصميم احترافي
يمتزج التصميم الصناعي األنيق بشكل بسيط مع غرف مجلس اإلدارة وقاعات االجتماعات المعاصرة

متعددة األلوان القابلة للتكوين مع البيئة، وتعرض إعدادات كتم الصوت وتعمل على تأكيد إعدادات التغطية LED تتطابق حلقة الضوء
متوفرة باللون األبيض واألسود وزخارف من األلومنيوم

®™

™

™

™
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نظرة عامة على النظام

والطاقة والتحكم Dante صوت ①
.Dante ، حيث يمن توجيهها إلى أي أجهزة متوافقة معDante قنوات صوت متميّـِـزة من كل ميكروفون إلى شبكة 4 يمكن توجيه كابل شبكة واحد يقدم

)الميكروفون إلى الشبكة( الصوت التناظري ②
طراز Shure من خالل واجهة شبكة Dante يتصل جهاز تناظري مثل نظام الميكروفون الالسلكي أو ميكروفون ذو رأس منحنية على منصةب بشبكة صوت

ANI4IN( لنظام مؤتمرات متصل بالشبكة تمامًـا.

)الشبكة إلى مكبرات الصوت( الصوت البعيد ③
طراز( Shure تتصل مكبرات الصوت والمضخمات من خالل واجهة شبكة .مباشرة بمفتاح شبكة Dante تتصل مكبرات الصوت والمضخمات الممكنة من

ANI4OUT,( والتي تحول قنوات صوتDante مخارج موصل 4 إلى إشارات تناظرية مقدمة من خالل XLR أو مجموعة متميزة.

Dante التحكم في الجهاز وصوت ④
:التحكم فيما يلي Shure وواجهة معتمدة على متصفح Dante يوفر جهاز كمبيوتر يشغل وحدة تحكم

:Control شبكة

،LED ويمكنك التحكم في التغطية، وكتم الصوت، وسلوك .Shure Designer يتحكم الكمبيوتر المتصل بالشبكة في الميكروفون باستخدام برنامج
.وإعدادات الحلقات، والكسب، وإعدادات الشبكة عن بُـعد

:الصوت

Dante قم بتوجيه الصوت باستخدام وحدة تحكم  Controller أو برنامج Shure Designer. وتقوم Dante Virtual Soundcard بتمكين مراقبة
.الصوت وتسجيله مباشرة في الكمبيوتر

™

™

™

™
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وضع الميكروفون
.وتتميّـَـز كل قناة بأنماط قطبية مستقلة وإعدادات قناة إضافية .على ترتيب الجلوس ًقنوات يمكن استهدافها بشكل مستقل، بناء 4 يحتوي كل ميكروفون على

.أو في تطبيق الويب للجهاز Shure Designer ويمكنك التحكم في هذه اإلعدادات في برنامج

.زيادة في مرونة تحديد الموضع بالمقارنة مع ميكروفونات المؤتمرات التقليدية Designer ويوفر برنامج

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

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

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

.المتنوعة طالما أنها متصلة بنفس الشبكة

.، أو خالل نظام تحكم خارجيتطبيق الويب ويمكن استدعاء اإلعدادات المسبقة ونشرها من خالل .يتم حفظ اإلعدادات في كل ميكروفون، ويتم االحتفاظ بها عند توصيلها بمنفذ شبكة مختلف :ملحوظة

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

.الطرف البعيد من التداخل مع وضوح الكالم في )مثل الكتابة أو خلط الورق( الضوضاء الخارجية
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تطبيقات النمط الحلقي
وهي أبسط .يرفض النمط الحلقي الصوت الصادر من فوق الميكروفون مباشرة لتقليل الضوضاء الصادرة من أجهزة عرض الفيديو أو مصادر الصوت غير المطلوبة

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

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

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

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

.أشخاص بأربعة ميكروفونات، مع قناة مستقلة لكل شخص 10 تتم تغطية طاولة بها
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1
2

لتغطية الطاولة متعدد االتجاهات أو حلقي استخدم اإلعداد .وعند استخدام طاولة بها ميكروفونان، ضع الميكروفونات لتغطي المناطق متساوية الحجم
.بالكامل

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

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

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

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

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

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

.حذف المسارات غير الضرورية
.التحقق من المستويات وضبط الكسب

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

:األجهزة المتوافقة

MXA910
MXA920
MXA710
MXA310

P300
IntelliMix  Room

®

ANIUSB-MATRIX
MXN5-C

MXA زر كتم الصوت في شبكة

:تحسين الستخدام سير عمل

.ضع جميع األجهزة ذات الصلة في غرفة
.لمجموعة األجهزة لديك DSP بتحسين إعدادات الميكروفون وإعدادات Designer يقوم برنامج .تحسين حدد
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1

2
3
4

.مرة أخرى تحسين إذا أضفت أجهزة أو حذفتها، فحدد

Designer طريقة تحديث البرنامج الثابت باستخدام
.واإلصدارات األحدث Designer 4.2 ينطبق ذلك على

يمكنك أيضًـا تثبيت البرنامج .لالستفادة من الميزات والتحسينات الجديدة Designer قبل إعداد األجهزة، تحقق من تحديثات البرنامج الثابت باستخدام برنامج
.لمعظم المنتجات Shure Update Utility الثابت باستخدام

:للتحديث

انقر فوقه .ا يحتوي على عدد التحديثات المتاحةًشعار Designer ، يعرض برنامجُفي حال وجود برنامج ثابت جديد لم تقم بتنزيله بعد .Designer افتح
.لتنزيل البرنامج الثابت

.وابحث عن أجهزتك باإلنترنت المتصلة األجهزة انتقل إلى
.تأكّـد من عدم قيام أي أحد بتحرير إعدادات الجهاز أثناء أي تحديث .المتاح الثابت البرنامج اختر إصدار برنامج ثابت لكل جهاز من عمود

أثناء باإلنترنت المتصلة األجهزة قد تختفي األجهزة من قسم .الثابت البرنامج تحديث حدد مربع االختيار التالي لكل جهاز تخطط لتحديثه وانقر فوق
.أثناء تحديث البرنامج الثابت Designer ال تغلق برنامج .التحديث

إصدار البرنامج الثابت
.عند تحديثات البرنامج الثابت، قم بتحديث كل األجهزة إلى إصدار البرنامج الثابت نفسه لضمان التشغيل المتوافق

بحد أدنى، كل األجهزة الموجودة على الشبكة، يجب أن ).1.2.14 على سبيل المثال،( MAJOR.MINOR.PATCH يحتوي البرنامج الثابت لكل األجهزة على الشكل
).x.1.2 على سبيل المثال،( MINORو MAJOR تحتوي على أعداد إصدار البرنامج الثابت

األجهزة

مخرج الكبل ①
.قم بتوجيه الكابل تحت األلسنة وخالل التوجيه للخروج من الجانب

مخرج الكابل السفلي ②
.قم بتوجيه الكابل تحت األلسنة وخالل المخرج السلفي لتركيبات الطاولة الدائمة

.استخدم ملحق مقبس الكابل عندما يتم توجيه الكابل من أسفل :مالحظة

منفذ الشبكة ③
.التصال الشبكة RJ-45 مقبس

https://www.shure.com/firmware
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)أخضر( لحالة الشبكة LED مؤشر ④

ال يوجد اتصال بالشبكة =قيد إيقاف التشغيل

جرى إنشاء االرتباط بالشبكة = قيد التشغيل

االرتباط بالشبكة نشط = يومض

)كهرماني( لسرعة الشبكة LED مؤشر ⑤

ميجابايت في الثانية 10/100 = قيد إيقاف التشغيل

جيجابايت في الثانية 1 = قيد التشغيل

زر إعادة الضبط ⑥
.استخدم مشبك ورق أو أداة مشابهة لدفع زر إعادة الضبط

أزرار كتم الصوت ⑦
.تتحكم األزرار األربعة الحساسة للمس في حالة كتم الصوت لكل قناة

LED حلقة ضوء ⑧
.تشير إلى حالة كتم الصوت، بلون قابل للتكوين وحاالت األسلوب

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

:يتم تقديم جهاز إرسال الطاقة عبر إيثرنت بطريقة واحدة من الطرق التالية

)PoE( ل الشبكة الذي يتيح جهاز إرسال الطاقة عبر إيثرنتِّمبد
)PoE( جهاز حاقن بجهاز إرسال الطاقة عبر إيثرنت

LED Light Ring
You can adjust LED light ring settings using Shure Designer software or the device's web application.

In Designer, go to Settings > Lights.

In the web application, go to Configuration > Light Ring.
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Default Settings

Microphone StatusLED Behavior / Color

ActiveGreen (solid)

MuteRed (solid)

Hardware identification

Green (flashing)

Device identify: Entire light ring

Channel identify: Light ring segment

Firmware update in progressGreen (ring fills up, turns off, repeats)

Reset
Network reset: Red (rotates around ring)

Factory reset: Blue (rotates around ring)

Error
Red (split, alternate flashing). See the device event log for
details.

Device power-upBlue (rotates around ring)

ما هي محتويات العبوة
Cable-exit plug (black)65A29429

Cable-exit plug (white)65B29429

Cable-exit plug (silver)65C29429

Mounting tube wing nut65A27351

Mounting tube31A2165

Rubber Isolation Ring66A405

Nylon cable ties (4)80A583

التركيب الدائم بالطاولة
أزل البراغي الثالثة الموجودة في وسط الجزء السفلي من الميكروفون
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.عندما يتم تأمين الكبل، قم بتوجيهه إلى األنبوب .قم بتوصيل كابل الشبكة بالميكروفون وقم بتوجيهه عبر مسار الخروج األوسط

.استبدلها بعد أن يتم تركيب الكبل .إذا لزم األمر، فأزل األلسنة المحتجزة لتركيب كابل أكثر سمكًـا :مالحظة

.لتأمين األنبوب )1 التي تمت إزالتها في الخطوة( قم بتركيب البراغي الثالثة .قم بمحاذاة األنبوب داخل المنطقة المجوفة في وسط الميكروفون

.مرر واحدة من الحلقات المطاطية على قاعدة األنبوب
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.داخل الطاولة )بوصة واحدة( سم 2.5 اثقب فتحة بعمق

.ثم، ضع األنبوب داخل الفتحة الموجودة بالطاولة واضغط برفق على الميكروفون .أدخل الكابل داخل الفتحة الموجودة بالطاولة

.ثم، أحكم ربط الصامولة المجنحة لتثبيت الميكروفون بالطاولة .قم بتركيب الحلقة المطاطية المتبقية والصامولة المجنحة من أسفل الطاولة

.استخدم الفتحة في الصامولة المجنحة إلدخال خشبة تثبيت الكابل إلدارة الكبل :اختياري
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تركيب مقبس مخرج الكبل
.يغطي المقبس مخرج الكابل للتركيبات الدائمة التي يتم فيها نقل الكابل أسفل الطاولة

أزل البرغي الذي يُـمسك اللسان محتجز الكابل األقرب إلى مخرج الكبل
أزل لسان محتجز الكبل

أدخل المقبس
استبدل البرغي لتأمين المقبس

تثبيت البرنامج واإلدارة واألمان
Shure Designer التحكم باألجهزة باستخدام برنامج

أجهزة الدمج وأجهزة تخطيط النظام من تصميم التغطية الصوتية Designer يُـمَـكِـّـن .Shure Designer يمكنك التحكم في هذا الجهاز باستخدام برنامج
.األخرى المتصلة بالشبكة Shure ومكونات MXA للمنشآت باستخدام ميكروفونات

:، يمكنكDesigner باستخدام برنامج

تصميم التغطية الصوتية، سواء أثناء االتصال باإلنترنت أو عند عدم االتصال باإلنترنت
Shuree التحكم في إعدادات وتغطية جهاز

Shure توجيه الصوت بين أجهزة
دفع اإلعدادات إلى العديد من األجهزة في وقت واحد

إنشاء وإعادة استخدام قوالب عبر مواقع ومشاريع متعددة
استيراد مخططات الطوابق

:Designer للوصول إلى جهازك في برنامج

.وتثبيته على جهاز كمبيوتر متصل بنفس الشبكة المتصل بها جهازك Designer قم بتنزيل
.اإلعدادات وتأكد من اتصالك بالشبكة الصحيحة في Designer افتح برنامج
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.ستظهر قائمة تضم األجهزة المتصلة باإلنترنت .األجهزة المتصلة باإلنترنت انقر فوق
.لفتح نافذة تكوين الجهاز تكوين حدد جهازك في القائمة وانقر فوق .لتحديد األجهزة، انقر فوق رمز المنتج إلضاءة المؤشرات الضوئية على جهاز

.www.shure.com/designer :ف على المزيد وقم بتنزيل البرنامج من الموقع اإللكترونيّتعر

تطبيق الويب الوصول إلى
اتبع هذه .على الشبكة التي تتميز بوجود واجهة مستخدم رسومية تعتمد على الويب Shure على كل أجهزة Shure Web Server Discovery يعثر تطبيق

:تطبيق الويب الخطوات لتثبيت البرنامج والوصول إلى

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

.تلقائيًـا

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

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

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

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

توافق المتصفح مع تطبيق الويب
.لضمان أفضل أداء، يُـوصى بتعطيل تسريع األجهزة والمكونات اإلضافية غير المستخدمة .HTML5 يتوافق تطبيق الويب مع جميع المتصفحات المدعومة بتنسيق

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

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

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

MXA310: http://MXA310-aabbcc.local

تكوين الميكروفون
نظرة عامة على برنامج التحكم

يمكن الوصول إلى خيارات التحكم التالية .تحكمًـا مرنًـا ومتعمقًـا في الميكروفون لتحقيق نتائج استثنائية ألي غرفة تقريبًـا الميكرفون السطحي توفر واجهة مستخدم
:بسرعة من خالل متصفح الويب على جهاز سطح المكتب أو الجوال

مستويات القناة والمراقبة وحالة كتم الصوت
اختيار النمط القطبي

استهداف منطقة االلتقاط
إعدادات األمان وإعدادات الشبكة

إعدادات المزج التلقائي

http://www.shure.com/designer
http://SCM820-DAN-aabbcc.local
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إعدادات اإلضاءة
تكوين مبدل التحكم الخارجي

تكوين الميكروفون
:يتميز الميكروفون بتكوينات متعددة ليتواءم مع أي مساحة اجتماع، حسب هذه المتغيرات

حجم الطاولة وشكلها
عدد المشاركين باالجتماع

ترتيب جلوس المشارك

تحديد أنماد االلتقاط
التغطية > تكوين حدد

خصائص القناة حدد قناة إلظهار
إلجراء تحديد نمط قطبي استخدم القائمة المنسدلة

يستخدم عندماخصائص االتجاهاتنمط االلتقاط

متعددة االتجاهات

اللتقاط صوت بحساسية متساوية من جميع االتجاهات
يكون من المحتمل أن يتحرك المشاركون أو عندما توجد مصادر صوت بعيدة

 .يقدم النمط أحادي االتجاه أفضل أداء في البيئات الهادئة .عن الميكروفون
.ال يتم إرسال قنوات متعددة االتجاهات إلى قناة مزج تلقائي :ملحوظة

حلقي

اللتقاط صوت من حواف الميكروفون، بينما يتم رفض
.ًاألصوات الصادرة من فوقه مباشرة

الغرف التي بها مستوى أعلى من الضوضاء المحيطة أو عندما تكون
جهاز عرض الفيديو، على سبيل( الضوضاء الصادرة من فوق مصدر قلق

)المثال

ثنائية االتجاهات

اللتقاط الصوت على جانبين متقابلين للميكروفون في
8 نمط بشكل

اثنان من المتحدثين مواجهان لبعضهما، يجلسان في جهتين متقابلتين على
يوفر النمط ثنائي االتجاه رفضًـا لألصوات البعيدة عن الميكروفون .طاولة

أفضل من إعداد المتحدثَـين، ولكنه ال يتيح ضبط التضخيم المستقل لكل
.متحدث

متحدث واحد أو
اثنان أو ثالثة أو أربعة

بتحكم مستقل في النمط القطبي منطقة التقاط تتميز كل
حدد كل إعداد نمط قطبي على أساس عدد من .

المتحدثين في كل منطقة التقاط وحجم الجدول أو
:وتشمل األنماط المتاحة .الشكل

منحنى قلبي
قلبي فائق
حلقي
ال اتجاهي
ثنائي االتجاه
اًشكل قلبي كبير جد

أقصى خفض للضوضاء وفصل القناة مطلوب وعندما ال يحتمل أن يتغير
.هذا التكوين مثالي لالستخدام مع المزج التلقائي .ترتيب الجلوس
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استهداف مناطق االلتقاط
لتوفر أنقى إشارة ممكنة مع أقل ظروف محيطة للغرفة ًاألفراد المتحدثين مباشرة )باستثناء األنماط أحادية االتجاه والحلقية( يمكن أن تستهدف جميع أنماط االلتقاط

درجة من قائمة خصائص القناة على 15 يمكن ضبط الزاوية أيضًـا بزيادات قدرها .قم بتوجيه حلقات االلتقاط من خالل تحديد القناة وسحبها , تكوين في قائمة .
.الجانب األيمن لمساحة العمل

إضافة قناة أو إزالتها
.تكوين إلضافة قناة أو إزالتها، انتقل إلى

.إلضافة قناة أخرى إضافة قناة حدد
.ة المفاتيح إلزالة قناة)حذف( Delete أو اضغط على مفتاح إزالة القناة حدد

.تؤدي إزالة قناة أيضًـا إلى حذف أي إعدادات معادل أو كسب مطبقة على تلك القناة

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

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

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

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

:افتح قائمة الضبط المسبق لعرض خيارات الضبط المسبق

حفظ اإلعدادات بالجهاز:حفظ كإعداد مسبق

فتح التكوين من الجهاز:تحميل اإلعدادات المسبقة

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

.نافذة االستيراد

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

قوالب
.تضبط القوالب التغطية فقط وال تؤثر على مستويات الكسب أو اإلعدادات األخرى .استخدم أحد القوالب كنقطة بدء عند تكوين تغطية

.حدد أقرب قالب مطابق لسيناريو الجلوس
.حدد موافق

.حدد إضافة قناة أو إزالة قناة لضبط التغطية

ضبط المستويات
لجميع إعدادات التغطية المحفوظة المُـعدة مُـسبقًـا لضمان الحصول على هيكل كسب مُـحسن MicroflexAdvance يجب تعيين مستويات الكسب بميكروفونات

.ويجب دائمًـا ضبط المستويات قبل إجراء أي تغييرات على إعدادات جهاز المزج التلقائي لضمان الحصول على أفضل أداء .ومناسب لجميع سيناريوهات الجلوس

هذه الميزة مفيدة عندما يجلس المشاركون في االجتماع على مسافات غير متساوية من .تتميز كل قناة من قنوات الميكروفون األربعة بتحكم مستقل في الكسب
.الميكروفون
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.وعند وضع الميكروفون في المنتصف على طاولة مستطيلة، استخدم تضخيم القناة لموازنة المستويات وتعويض المسافات غير المتساوية

واضبط الخافتات الصوتية على نحو يجعل ذروة المؤشرات تصل .قم بإجراء فحص مستوى لجميع مناطق التغطية باستخدام مستوى صوت الكالم العادي
.)dBFS( مستوى إشارة اإلدخال 20- إلى ما يقرب من

).HVAC مثل الدوي المنخفض التردد الناجم عن أنظمة( اضبط إعدادات المعادل لتحسين مستوى وضوح الكالم وتقليل الضوضاء
.1 إذا تسببت إعدادات المعادل في زيارة المستويات أو خفضها بشكل ملحوظ، فقم بإجراء أي تعديالت ضرورية على المستوى وفق الخطوة

متي يجب استخدام القناة وخافتات الكسب
:يوجد خافتان مختلفان للكسب يخدما أغراضًـا مختلفة

)قبل التشغيل( كسب القناة

.تؤثر هذه الخافتات على كسب القناة قبل أن تصل إلى جهاز المزج التلقائي، وبالتالي تؤثر على قرار بدء تشغيل جهاز المزج التلقائي .القنوات للضبط، انتقل إلى
أما خفض الكسب هنا يجعل الحلقة أقل .وسيؤدي تعزيز الكسب هنا إلى جعل الحلقة أكثر حساسية لمصادر الصوت مما سيزيد من احتمال تشغيل الميكروفون

فإذا كنت ال تستخدم سوى المخرجات المباشرة لكل قناة دون جهاز المزج التقائي، فلن تحتاج سوى إلى .حساسية مما سيقلل من احتمال تشغيل الميكروفون
.استخدام هذه الخافتات

)بعد البوابة( كسب المزج التلقائي

يؤثر ضبط الكسب هنا على قرار تشغيل جهاز المزج لنتقوم هذه الخافتات بضبط كسب القناة بعد تشغيل الحلقة و .مزيج تلقائي > تكوين انتقل إلى ,للضبط
.وال تستخدم هذه الخافتات سوى لضبط كسب المتكلم بعدما تشعر بالرضا حيال سلوك تشغيل جهاز المزج التلقائي .التلقائي

.إال كسب قناة البوابة المسبقة، ولكن ستقوم الخافات بضبط كسب قناة البوابة المسبقة مزيج تلقائي > تكوين ال تعرض مقايس المستوى في :ملحوظة
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مجموعتا الكتم والخافت الصوتي
 إلى 3و 2و 1 على سبيل المثال، إذا تمت إضافة القنوات .لربط أدوات التحكم المناسبة ببعضها مجموعة الخافت الصوتي أو مجموعة الكتم أضف قنوات إلى

.، فسيؤدي كتم أي من هذه القنوات الفردية إلى كتم جميع القنوات المجمعةمجموعة الكتم

.لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع Designer لتكوين نظامك، يرجى التحقق من قسم مساعدة برنامج Shure Designer إذا كنت تستخدم برنامج

تعريف القنوات
.يؤكد ذلك بسرعة أنه يتم إجراء عمليات ضبط المستوى أو المعادل إلى القناة المطلوبة .يتم تعريف قناة على الميكروفون من خالل وميض المؤشر الضوئي المناظر

التغطية > تكوين حدد
تعريف قناة
بالميكروفون LED لتومض مصابيح تحديد قناة استخدم زر

تعريف الجهاز
.في قسم خيارات الجهاز تعريف لتعريف الميكروفون من خالل وميض حلقة الضوء، حدد زر

LED حلقة ضوء
.يمكن تكوين خصائص حلقة الضوء لتناسب األعراف والشكل الجمالي للسلوك على نطاق المؤسسة

LED لضبط مستوى الكثافة لحلقة ضوءالسطوع

.لعرض القنوات الفردية المقاطع يتم تقسيمنمط اإلضاءة
مستمر LED عبارة عن الحلقة

عرض اإلمرار االنتقائي للمزيج
التلقائي

عند تمكينه، ينتقل نمط اإلضاءة ).انخفضت اإلشارة الصوتية عن عتبة البوابة( يشير إلى أن القناة قيد إيقاف التشغيل
.تلقائيًـا إلى وضع المقطع

عندما تتوقف القناة عن اإلمرار LED يتوقف تشغيل حلقة ضوء :مطفأ
إلى لون الكتم المعين عند توقف القناة عن اإلمرار LED تتحول حلقة ضوء:اتباع لون الكتم

عندما يكون الميكروفون نشطًـا LED نشاطأسلوب إلغاء الكتم

عندما يكون الميكروفون نشطًـا LED لونلون إلغاء الكتم

عند كتم الميكروفون LED نشاطأسلوب الكتم

عند كتم الميكروفون LED لونلون الكتم

)PEQ( المعادل البارمتري
.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

.تجاوز جميع المعادالت إليقاف تشغيل جميع فالتر المعادل، حدد

.لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع Designer لتكوين نظامك، يرجى التحقق من قسم مساعدة برنامج Shure Designer إذا كنت تستخدم برنامج
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ضبط معلمات المرشح
قم بتعطيل المرشح باستخدام مربع االختيار بجوار .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

يؤدي إلى تخفيض اإلشارة الصوتية األقل من التردد المحدد تدريجيًـا :التردد المنخفض

يخفف اإلشارة الصوتية األقل من التردد المحدد أو يعززها :اللوح المنخفض

يؤدي إلى تخفيض اإلشارة الصوتية األعلى من التردد المحدد تدريجيًـا :التردد المرتفع

يخفف اإلشارة الصوتية األعلى من التردد المحدد أو يعززها :اللوح المرتفع

التردد
االنقطاع/يحدد التردد المركزي للمرشح للتحسين

الكسب
)ديسيبل 30 (+/- يضبط المستوى لمرشح معين

Q - معامل حزمة المرشح
.وكلما ازدادت هذه القيمة، يصبح نطاق التردد أرفع .يضبط مدى الترددات المتأثرة من المرشح

العرض
.ويتم تمثيل القيمة في مجموعة ثمانية .يضبط مدى الترددات المتأثرة من المرشح

.ويكمن الفرق الوحيد في الطريقة التي يتم بها تمثيل هذه القيم .والعرض على منحنى التوازن بنفس الطريقة Q تؤثر معلمات :مالحظة



Shure Incorporated

22/50

1
2
3

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
Copy حدد

.وحدد لصق PEQ في القائمة المنسدلة، حدد القناة لتطبيق إعداد

االستيراد والتصدير
وهذا مفيد إلنشاء مكتبة من ملفات التكوين القابلة إلعادة االستخدام على أجهزة الكمبيوتر .من ملف على جهاز كمبيوتر PEQ يُـستخدم لحفظ وتحميل إعدادات

.المستخدمة لتثبيت النظام

تصدير
.تصدير إلى ملف ، وحددPEQ اختر قناة لحفظ إعداد

استيراد
.استيراد من ملف ، وحددPEQ اختر قناة لتحميل إعداد
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عند استخدام معادلي القنوات والمزيج التلقائي
إلجراء عمليات الضبط معادل القناة واستخدم .إلجراء التغييرات على نطاق النظام، مثل تحسين الصوت الثالثي لتحسين وضوع الكالم معادل المزج التلقائي استخدم

.على سبيل المثال، لخفض الضوضاء غير المطلوبة التي تلتقطها قناة واحدة فقط .لقناة محددة

تطبيقات المعادل
.استخدام التوجيهات 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

.منخفضة Q قم بتعيين قيمة
ديسيبل ثم تجربة 15+و 10+ قم بزيادة التضخيم إلى ما بين

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

لتقليل )ديسيبل 6-و 3- ابدأ بين( اخفض الكسب عند التردد المحدد
.صوت الغرفة غير المطلوب

تقليل صوت الغرفة الرنان األجوف

:من الغرفة "الصادر" حدد نطاق التردد المحدد

.منخفضة Q قم بتعيين قيمة
ديسيبل ثم تجربة 15+و 10+ قم بزيادة التضخيم إلى ما بين

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

لتقليل )ديسيبل 6-و 3- ابدأ بين( اخفض الكسب عند التردد المحدد
.صوت الغرفة غير المطلوب

مرشح الترددات العالية
HVAC يقدم مرشح الترددات العالية استجابة منخفضة تدريجيًـا للترددات المنخفضة لتقليل الضوضاء غير المرغوبة من مصادر مثل اهتزازات الطاولة وأنظمة

.والضوضاء البيئية األخرى

.وحدد زر مرشح الترددات العالية في قسم خيارات الجهاز تطبيق الويب للتمكين، افتح

أزرار الكتم
ويؤدي الضغط على أي من هذه األزرار إلى كتم صوت الجهاز .أربعة أزرار حساسة للمس لكتم الصوت توجد حول حافة الميكروفون 4 يشتمل الميكروفون على

،مقاطع على عرض حلقة المؤشر الضوئي إذا تم ضبط .أو تطبيق الويب Shure Designer يمكنك كتم صوت القنوات بصورة فردية، باستخدام برنامج .بالكامل
.حالة كتم صوت الجهاز فقط حلقة المؤشر الضوئي ، فستعرضحلقة وإذا تم ضبطها على .فستكون عمليات كتم صوت القناة الفردية ظاهرة على الجهاز
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.Settings > Logic control ، انتقل إلىDesigner لضبط خصائص الزر في برنامج

.Configuration > Button Control لضبط خصائص الزر من خالل تطبيق الويب، انتقل إلى

وظيفة التحكم في الكتم

إلغاء كتم الصوت من الميكروفون/تعمل هذه الوظيفة على كتم :محلي
يعمل على إرسال سلسلة أمر إلى نظام التحكم لكتم الصوت ألدنى من مسار اإلشارة :مخرج منطقي

الزر غير نشط :معطل

وضع التحكم في الكتم

اضغط على الزر للتبديل بين حالة كتم الصوت والحالة النشطة :إيقاف التشغيل/تبديل بين التشغيل
تابع الضغط على الزر لتنشيط الميكروفون عند التحدث :اضغط للتحدث

تابع الضغط على الزر لكتم الميكروفون :اضغط للكتم

حالة التبديل االفتراضية
تحدد ما إذا كان الميكروفون قد تم كتمه أو تركه نشطًـا عند تشغيله

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

FIPS-197. تتطلب أجهزة Shure التشفير غير مدعوم بأجهزة الجهات األخرى .التي تدعم التشفير عبارة مرور إلجراء االتصال.

.الصوت تشفير > اإلعدادات > ]غرفتك[ :، يمكنك فقط تمكين التشفير لجميع األجهزة في غرفة ما في الوضع المباشرDesigner في برنامج

:لتنشيط التشفير في تطبيق الويب

.التشفير تمكين > الصوت تشفير > اإلعدادات انتقل إلى
.يجب أن تستخدم جميع األجهزة عبارة المرور نفسها إلنشاء اتصال مشفر .أدخل عبارة المرور
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:لكي يعمل التشفير :مهم

.الموجودة على شبكتك التشفير Shure يجب أن تستخدم جميع أجهزة
.في الوقت نفسه AES-256و AES67 ال يمكن استخدام .Dante Controller في AES67 قم بتعطيل

قناة المزج التلقائي
إلى اإلخراج Dante ويجب توجيه قناة المزج التلقائي في وحدة تحكم .تمزج هذه القناة الصوت الصادر من جميع القنوات تلقائيًـا لتقديم إخراج فردي مناسب

.المطلوب

.وبشكل عكسي، ال يمكن تحديد النمط الحلقي عند تمكين المزج التلقائي .يتم تعطيل المزج التلقائي عند استخدام النمط القطبي الحلقي :مالحظة

:لتمكين المزج التلقائي وتعديل اإلعدادات

التكوين حدد
المزج التلقائي افتح عالمة تبويب

تمكين حدد خانة

:لتعديل اإلعدادات من شاشة القنوات

القنوات تحديد
المزج التلقائي حدد زر المزج التلقائي في قناة

إعدادات المزج التلقائي
ويتمثل الغرض من هذه الميزة في االحتفاظ بالصوت الطبيعي بالغرفة .يحتفظ بأحدث قناة ميكروفون مستخدمة نشطةترك آخر ميكروفون قيد التشغيل

.في اإلشارة بحيث يعرف المشاركون باالجتماع البعيدون بأنه لم تتم مقاطعة اإلشارة الصوتية

لتغيير حد المستوى التي يتم عندها فتح البوابةحساسية اإلمرار االنتقائي

لضبط مستوى خفض اإلشارة عندما تكون القناة غير نشطةتخفيف إيقاف التشغيل

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

لضبط الحد األقصى لعدد القنوات النشطة بشكل متزامنالحد األقصى للقنوات المفتوحة

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

ستعرض القنوات التي .عند تمكينه، يتم تغيير مقاييس الكسب لعرض اإلمرار االنتقائي للمزج التلقائي في الوقت الفعليمقياس كسب المزج التلقائي
.في المزج )المخففة( سيتم فتحها بالبوابة كسبًـا أكبر من القنوات المغلقة

أوضاع المزج التلقائي
كالسيكي

ويشتهر بسرعة األداء والتمرير االنتقائي السلس للقنوات واتساق قنوات ).في إعداداتها االفتراضية( Shure SCM820 أداة المزج التلقائي كالسيكي يحاكي الوضع
.ديسيبيل لكل قناة بغض النظر عن عدد القنوات المفتوحة 20- ويتم تثبيت توهين اإليقاف في هذا الوضع عند .الصوت المحيط المالحظ

التجانس
وتساعد بنية الكسب الموزونة في تقليل الضوضاء عندما يكون هناك .على عدد القنوات المفتوحة ًيتم في وضع التجانس تدريج إعدادات توهين اإليقاف لكل قناة بناء

.وعند استخدام عدد قنوات أقل، يوفر توهين اإليقاف األقل تمرير انتقائي شفاف .عدد قنوات مرتفع
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)ديسيبل( توهين اإليقافعدد القنوات الممكنة

2-3.0

3-4.8

4-6

مخصص
ا عندما يتعين إجراء عمليات الضبط ألحد أوضاع اإلعداد المسبقًويكون هذا الوضع مفيد .يوفر الوضع المخصص إمكانية التحكم في جميع معلمات المزج التلقائي

.تلقائيًـا "مخصص" ، يتم تنشيط الوضع"الكالسيكي" أو "التجانس" وفي حالة تغيير المعلمات في الوضع .لتناسب تطبيقًـا خاصًـا

يدوي
وهذا يوفر الخيار الالزم لتوجيه اإلشارة للتقوية أو التسجيل دون .واحد Dante يجمع الوضع اليدوي جميع المسارات النشطة ويرسل اإلشارة المجموعة عبر إخراج

.تنطبق اإلعدادات من الخافتات الصوتية في عرض المراقبة القياسي على اإلخراج المجموع .تمكين المزج التلقائي

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

.بتكوين كل إعدادات مزامنة كتم الصوت الالزمة بالنيابة عنك Designer ببرنامج التحسين يقوم سير عمل ميزة

:المنطقية المتوافقة Shure أجهزة

P300 )المتصل بـ الترميز المرن المدعوم أيضًـا يكتم صوت USB(
المتصل بـ الترميز المرن المدعوم أيضًـا يكتم 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

.المنطق في التحكم > اإلعدادات انتقل إلى .أو تطبيق الويب Designer افتح الجهاز في
.المنطقي الخرج على الصوت كتم في التحكم وظيفة اضبط

MXA310: حلقة واضبط النمط على األضواء انتقل إلى.

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

.حتى يبقى إلغاء الصدى الصوتي متقاربًـا )DSP( الرقمية

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

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

.حلقة اضبط النمط إلى .المؤشرات الضوئية انتقل إلى

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

Danteالربط الشبكي و
التوصيل بشبكة الصوت الرقمي

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

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

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

:ينبغي أن تحتوي محوالت الشبكة على

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

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

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

:ينبغي أن تكون كابالت إيثرنت

Cat5e أو أفضل
مغلفة

.حول المفاتيح التي يجب أن تتجنبها انظر األسئلة الشائعة لمزيد من المعلومات،

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

.Dante والمنتجات التي تدعم Dante األدوار وميزات التدقيق لشبكات

:DDM التي يتحكم فيها برنامج Shure اعتبارات أجهزة

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

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

، 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

https://www.shure.com/americas/support/find-an-answer
https://service.shure.com/s/article/disqualified-network-switches-for-shure-dante-devices?language=en_US
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.للحصول على مزيد من المعلومات Dante Domain Manager وثائق برنامج راجع

AES67
هذا معيار Shure ويدعم جهاز .مختلفة IP معيار صوت متصل بالشبكة يمكن من االتصال بين مكونات األجهزة المختلفة التي تستخدم تقنيات صوت AES67 يمثل

AES67 لزيادة التوافق ضمن األنظمة المتصلة بالشبكة لضمان صوت حي وتثبيتات متكاملة وتطبيقات بث.

:AES67 شاراتِتعد المعلومات التالية حيوية عند إرسال أو استقبال إ

.AES67 إلى أحدث إصدار متاح لضمان ظهور عالمة تبويب تكوين Dante Controller قم بتحديث برنامج وحدة التحكم
.Dante Controller في جهاز التحكم AES67 قبل تشغيل التشفير أو إيقاف تشغيله، يتعين عليك تعطيل جهاز

.Dante حينما تدعم كل من أجهزة اإلرسال واالستقبال AES67 ال يمكن أن يعمل

AES67 توافق:2 يدعم الجهاز:Shure تدعم أجهزة

Dante وAES67Dante وAES67يجب استخدام .ال Dante.

Dante وAES67
AES67 دون Dante. يعد أي بروتوكول شبكة

.صوت آخر مقبوال
نعم

.ويتحدد العدد اإلجمالي للتدفقات من خالل الحد األقصى لتدفق الجهاز .المنفصلة بالتزامن AES67 و Dante يمكن أن تعمل تدفقات

Shure إرسال الصوت عبر جهاز
Dante لمعرفة مزيد من المعلومات، ارجع إلى دليل المستخدم لوحدة التحكم .Dante Controller في برنامج وحدة التحكم AES67 تتم إدارة جميع تكوينات

Controller.

.Dante Controller في وحدة التحكم Shure افتح جهاز إرسال
.AES67 قم بتمكين

.Shure أعد تشغيل جهاز
.Dante Controller دليل مستخدم وحدة تحكم وفقًـا للتعليمات الواردة في AES67 قم بإنشاء تدفقات

استقبال الصوت من جهاز باستخدام بروتوكول اإلنترنت للصوت المختلف
، فإنهAES67 وإال، فإنه الستقبال تدفق .، فإنه يتم تحديد التدفقات في برنامج التوجيه الذي يستخدمه الجهازSAP عندما تدعم األجهزة :أجهزة الطرف الثالث

.IP وعنوان AES67 ف جلسةِّيشترط وجود معر

Dante مثل أي جهاز )IP يظهر كعنوان( ، يمكن توجيه جهاز اإلرسالDante Controller في وحدة التحكم .SAP يجب أن يدعم جهاز اإلرسال :Shure أجهزة
.آخر

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

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

.يتغير اإلحداثي مع مسؤول الشبكة لتجنب انقطاع الخدمة :مالحظة

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

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

Dante QoS قيم أولوية

ثنائيعشريسداسيDSCP ملصقاالستخداماألولوية

)4( مرتفع
الحساسة PTP أحداث

CS70×3856111000للوقت

®

https://audinate.com/
https://audinate.com/
https://audinate.com/
https://www.audinate.com/support
https://www.audinate.com/support
https://www.audinate.com/support


Shure Incorporated

29/50

ثنائيعشريسداسيDSCP ملصقاالستخداماألولوية

PTPEF0×2E46101110 صوت،)3( متوسط

CS10×088001000)محفوظ()2( منخفض

BestEffort0×000000000حركة أخرى)1( بال

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

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

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

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

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

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

أفضل الممارسات إلعداد االتصال بالشبكة
:بشبكة، استخدم أفضل الممارسات التالية Shure عند توصيل أجهزة

.من خالل توصيل كل جهاز من األجهزة إلى جهاز الوصل أو جهاز التوجيه مباشرة "النجمي" استخدم دائمًـا مخطط الشبكة
.نفس الشبكة الفرعية واضبطها على بالشبكة نفسها المتصلة بالشبكة Shure قم بتوجيه كل أجهزة

.من خالل جدار الحماية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك Shure قم بإتاحة جميع برامج
.على الخوادم اإلضافية DHCP قم بتعطيل معالجة خادم .واحد لكل شبكة DHCP ال تستخدم سوى خادم

.Shure قبل تشغيل أجهزة DHCP قم بتشغيل محول الشبكة وخادم
.لتوسيع نطاق الشبكة "نجمي" استخدم محوالت شبكة متعددة في مخطط

.ينبغي أن تكون جميع األجهزة في نفس مستوى إصدار البرنامج الثابت

https://www.shure.com/en-US/support/find-an-answer/understanding-dante-flows
https://www.shure.com/en-US/support/find-an-answer/understanding-dante-flows
https://www.shure.com/en-US/support/find-an-answer/understanding-dante-flows
https://www.shure.com/en-US/support/find-an-answer/understanding-dante-flows
https://www.shure.com/en-US/support/find-an-answer/understanding-dante-flows
https://www.audinate.com/
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للجهاز IP تكوين عنوان
.Dante واآلخر لصوت وتحكم Shure أحدهما لتحكم :IP من عناوين 2 هذا Shure يستخدم جهاز

Shure تحكم
)Crestronو AMX مثل( وتحديثات البرنامج الثابت وأنظمة تحكم الطرف الثالث Shure تنقل بيانات بشأن برنامج التحكم من

والتحكم Dante صوت
Dante الرقمي وبيانات التحكم ألداة تحكم Dante من صوت ًتنقل كال

تتطلب وصلة سلكية بتقنية جيجابت إيثرنت ليتسنى تشغيلها

.IP عنوان تكوين > اإلعدادات > ]جهازك[ ، انتقل إلىDesigner للوصول إلى هذه اإلعدادات في

الخاصة بالجهاز IP إعدادات
IP تكوين

:لواجهة الشبكة المُـحددة IP حدد وضع

)DHCP( لتعيين عناوين :تلقائي IP تلقائيًـا
الساكنة IP لتعيين عناوين :يدوي )ساكن(

IP إعدادات عناوين
.وقناع الشبكة الفرعية والبوابة لكل واجهة من واجهات الشبكة وتعديلها IP عرض عنوان

MAC عنوان
التعريف الفريد لواجهة الشبكة

IP تكوين إعدادات
لألجهزة إمكانية قبول إعدادات )DHCP( يتيح وضع .التلقائي )DHCP( افتراضيًـا، يتم تعيينها على وضع .Shure Designer في برنامج IP تتم إدارة تكوينات

IP من خادم DHCP أو يسقط تلقائيًـا إلعدادات Link-Local عند عدم توفر DHCP. يمكن تعيين عناوين IP أيضًـا يدويًـا.

:، اتبع الخطوات التاليةIP لتكوين خصائص

.افتح نافذة تكوين الجهاز
.الشبكة وحدد اإلعدادات انتقل إلى عالمة التبويب

.، اتبع التعليمات عن التكوين الموجودة بالدليليدوي بالنسبة إلعداد .، سيتم تعيين العناوين تلقائيًـاتلقائي في حالة استخدام .يدوي أو تلقائي حدد

الثابتة يدويًـا IP تعيين عناوين
:يدويًـا، اتبع الخطوات التالية IP لتعيين عناوين

.Designer افتح نافذة تكوين الجهاز في برنامج
.الشبكة وحدد اإلعدادات انتقل إلى عالمة التبويب

.IP تكوين بوصفه إعداد يدوي حدد
.IP أدخل إعدادات

تعيين الوصول
ولحساب نسب الفرق في زمن االنتقال بين األجهزة والقنوات، يتوافر .زمن االنتقال هو المدة التي تستغرقها إشارة ما لالنتقال عبر النظام إلى وحدات اإلخراج بجهاز ما

.الموجودة على الشبكة Dante وبتحديد نفس اإلعداد، يتم ضمان مزامنة جميع أجهزة .مجموعة محددة مسبقًـا من إعدادات زمن االنتقال Dante ببرنامج

بين أجهزتك، وقياس Dante لتحديد وقت االستجابة المحدد الستخدامه في اإلعداد، قم بنشر اإلعداد، وإرسال صوت .يجب استخدام قيم زمن االنتقال كنقطة بداية
.ثم انتقل إلى أقرب إعداد لزمن االنتقال، واستخدم هذا اإلعداد .Audinate من Dante Controller زمن االنتقال الفعلي في نظامك باستخدام برنامج

.لتغيير إعدادات زمن االنتقال Audinate Dante Controller استخدم برنامج
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توصيات الوصول
الحد األقصى لعدد أجهزة التبديلإعداد الوصول

0.25 ms3

5)االفتراضي( مللي ثانية 0.5

1 ms10

2 ms10

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

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

.بايت بحد أدنى 1 بحمل آجر يبلغ UDP أرسل حزمة

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

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

المحتوىبايت

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

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

بايت 6 كمصفوفة من MAC عنوان8-13

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

*UDP: بروتوكول بيانات المستخدم
.ال يسمح جسر الحزم هذا بسالسل األوامر عبر الشبكات الفرعية

IP Ports and Protocols

Shure Control

PortTCP/UDPProtocolDescription
Factory
Default

21TCPFTPRequired for firmware updates (otherwise closed)Closed

22TCPSSHSecure Shell InterfaceClosed

23TCPTelnetNot supportedClosed

53UDPDNSDomain Name SystemClosed

67UDPDHCPDynamic Host Configuration ProtocolOpen

68UDPDHCPDynamic Host Configuration ProtocolOpen

80*TCPHTTPRequired to launch embedded web serverOpen
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PortTCP/UDPProtocolDescription
Factory
Default

443TCPHTTPSNot supportedClosed

2202TCPASCIIRequired for 3rd party control stringsOpen

5353UDPmDNSRequired for device discoveryOpen

5568UDPSDT (multicast)Required for inter-device communicationOpen

57383UDPSDT (unicast)Required for inter-device communicationOpen

8023TCPTelnetDebug console interfaceClosed

8180TCPHTMLRequired for web application (legacy firmware only)Open

8427UDPSLP (multicast)Required for inter-device communicationOpen

64000TCPTelnetRequired for Shure firmware updateOpen

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

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

See Audinate's website for information about ports and protocols used by Dante audio.

تخطيط النظام ومتطلبات التحكم الرئيسي
إعداد شبكة الصوت

ويرد وصف .Dante ، التي تعمل بالكامل على شبكةواجهات الشبكةو Microflex Advance من ميكروفونات Shure أنظمة المؤتمرات الشبكية من تتألف
.المكونات اإلضافية، بما فيها مبدالت الشبكة وأجهزة الكمبيوتر ومكبرات الصوت ومعالجات الصوت في فهرس مكونات الجهاز

:موضحة في هذا المخطط Shure مكونات

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

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

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

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

†

†

†

†

https://www.audinate.com/learning/faqs/which-network-ports-does-dante-use
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يتم تبديل اإلشارات من أقرب طرف وأبعد طرف عبر معالج صوتي متصل بنظام .يوضح هذا المخطط مسار اإلشارة الكامل عبر نظام مؤتمرات شبكية
Shure ، بينما مكبرات الصوت تتصل عبرShure ANI4IN وتتصل الميكروفونات التناظرية بالشبكة عبر .هاتفي أو عبر كمبيوتر متصل باإلنترنت

ANI4OUT.

.في سياقها، مع التواصل بين غرفتين عبر برامج ترميز الفيديو Microflex Advance يوضح هذا المخطط مكونات
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التحكم في المكونات والصوت عبر الشبكة
.تتم إدارة إعدادات الصوت والمكونات عبر كمبيوتر متصل بالشبكة ذاتها

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

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

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

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

حاالت استخدام النظام
.في غرف المؤتمرات وقاعات االجتماعات والقاعات متعددة األغراض Shure سوف تساعدك حاالت االستخدام هذه على فهم كيفية تركيب أجهزة

:يتضمن كل مخطط

تدفق اإلشارة واالتصاالت
األجهزة المطلوبة

واألجهزة Ethernet (PoE) متطلبات الطاقة عبر
والربط الشبكي لمزيد من المعلومات Dante راجع قسم .)0 ، الفئةEthernet )PoE الطاقة عبر المتضمنة في حاالت االستخدام هذه Shure تتطلب جميع أجهزة

.اإلضافية حول متطلبات الكابل ومبدل الشبكة
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Shure MXW مؤتمر عبر الهاتف مع واجهة التوصيل الشبكي للصوت

Shure MXWANI ميكرفون المصفوفة إلى ①
.Ethernet (PoE) الطاقة الالزمة عبر 1 ويوفر المنفذ .بكابل شبكة MXWANI على 1 بالمنفذ قم بتوصيل إخراج الميكرفون

Shure MWXANI جهاز الكمبيوتر إلى ②
.باستخدام كابل شبكة لتوفير التحكم بميكرفون المصفوفة والمكونات األخرى المتصلة بالشبكة 3 أو 2 بالمنفذ ANI وصل جهاز كمبيوتر إلى

إلى معالج الصوت Shure ANI المخرجات التناظرية ③
Dante Controller توجيه اإلشارات باستخدام برنامج وحدة التحكم :1 الخطوة

هذا ينشئ قنوات منفصلة للتقديم من خالل المخرجات ).Dante جهاز استقبال( MXWANI إلى قنوات )Dante جهاز إرسال( قم بتوجيه القنوات من الميكروفون
.التناظرية

بمدخالت جهاز المعالجة MXWANI توصيل مخرجات :2 الخطوة
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مثل إلغاء( إشارات صوت متوازنة إلى المدخالت الموجودة بجهاز المعالجة، والتي توفر معالجة اإلشارة الرقمية MXWANI ترسل مخرجات موصل المجموعة على
).الصدى الصوتي

االتصال بالطرف البعيد ④
.أو خط الهاتف إلرسال واستقبال الصوت بين الطرف القريب والطرف البعيد VOIP قم بتوصيل معالج الصوت بخادم

الصوت الواصل من الطرف البعيد إلى مضخم الصوت ⑤
.قم بتوجيه الصوت من الطرف البعيد من خالل مخرج معالج الصوت إلى مضخم صوت

إشارة الصوت المضخمة إلى مكبرات الصوت ⑥
.قم بتوصيل مكبرات الصوت بمكبر الصوت لسماع الصوت من الطرف البعيد

Dante المؤتمر عبر الهاتف باستخدام معالج صوت ممكّـَـن لـ
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ميكرفون المصفوفة إلى مبدل الشبكة ①
).PoE( وصّـَـل مخرج الميكروفون باستخدام كابل شبكة إلى أي منفذ بالمبدل يوفر الطاقة عبر اإليثرنت

جهاز الكمبيوتر إلى مبدل الشبكة ②
.وصيل جهاز كمبيوتر بمبدل الشبكة لتوفير التحكم في الميكروفون والمكونات األخرى المتصلة بالشبكة

Dante مبدل الشبكة إلى معالج الصوت من ③
:بمبدل الشبكة لتوفير Dante قم بتوصيل معالج الصوت من

)إلغاء الصدى الصوتي( معالجة اإلشارة الرقمية
).أو خط الهاتف VOIP( عبر مخرج تناظري Dante التحويل من إشارة رقمية إلى تناظرية لتقديم الصوت من

.Dante التحويل من إشارة تناظرية إلى رقمية لتقديم صوت تناظري من الطرف البعيد بشبكة

االتصال بالطرف البعيد ④
.أو خط الهاتف لتقديم الصوت بين الطرف القريب و الطرف البعيد VOIP وصّـَـل المخرج من معالج الصوت إلى خادم

الصوت الواصل من الطرف البعيد إلى مضخم الصوت ⑤
.قم بتوجيه الصوت من الطرف البعيد من خالل مخرج معالج الصوت إلى مضخم صوت

إشارة الصوت المضخمة إلى مكبرات الصوت ⑥
.وصّـَـل مكبرات الصوت بمضخم الصوت لتقديم الصوت من الطرف البعيد

المؤتمر عبر الهاتف مع صناديق الفصل ومعالج الصوت
إلى إشاراتDante باستخدام واجهتي شبكة، يتم تحويل قنوات .Dante قنوات صوت من 8 بإجمالي عدد MXA310 في هذا السيناريو، يُـستخدم ميكرفونان

.رقمية إللغاء الصدى الصوتي
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الميكرفون إلى مبدل الشبكة ①
).PoE( وصّـَـل مخرج الميكروفون باستخدام كابل شبكة إلى أي منفذ بالمبدل يوفر الطاقة عبر اإليثرنت

جهاز الكمبيوتر إلى مبدل الشبكة ②
.وصيل جهاز كمبيوتر بمبدل الشبكة لتوفير التحكم في الميكروفون والمكونات األخرى المتصلة بالشبكة من خالل لوحة التحكم بالبرنامج

③ ANI4OUT )التحويل من إشارة رقمية إلى تناظرية(
ويقوم بتحويلها إلى Dante قنوات صوت من 4 عدد ANI4OUT ويستقبل .بمبدل الشبكة ANI4OUT استخدم كابالت الشبكة لتوصيل كل :من مبدل الشبكة

قنوات من الميكروفونات 8 وباستخدام اثنين منهم، يمكن توصيل جميع .أو موصالت المجموعة XLR إشارات تناظرية، وتسليمها من خالل مخرجات 4
.بمدخالت تناظرية بجهاز معالجة صوت

).إلغاء الصدى الصوتي( إلى مدخالت جهاز المعالجة لتوفير معالجة إشارة رقمية ANI4OUT قم بتوجيه مخرجات :إلى جهاز معالجة

االتصال بالطرف البعيد ④
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.أو خط الهاتف لتقديم الصوت بين الطرف القريب و الطرف البعيد VOIP وصّـَـل المخرج من معالج الصوت إلى خادم

الصوت الواصل من الطرف البعيد إلى مضخم الصوت ⑤
.قم بتوجيه الصوت من الطرف البعيد من خالل مخرج معالج الصوت إلى مضخم صوت

إشارة الصوت المضخمة إلى مكبرات الصوت ⑥
.وصّـَـل مكبرات الصوت بمضخم الصوت لتقديم الصوت من الطرف البعيد

Dante Virtual Soundcard برنامج مؤتمرات الويب مع

الميكرفون إلى مبدل الشبكة ①
).PoE( الطاقة عبر اإليثرنت وصّـَـل مخرج الميكروفون باستخدام كابل شبكة إلى أي منفذ بالمبدل يوفر
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جهاز الكمبيوتر إلى مبدل الشبكة ②
يشغّـِـل جهاز الكمبيوتر .وصّـَـل جهاز كمبيوتر بمبدل الشبكة لتوفير التحكم في الميكروفون والمكونات األخرى المتصلة بالشبكة من خالل لوحة تحكم البرنامج

.، وبرنامج مؤتمرات الشبكةDante Controller، وDante Virtual Soundcard أيضا

Dante Virtual Soundcard / وحدة تحكم Dante Controller: قم بتشغيل برنامج Dante Virtual Soundcard واستخدم برنامج وحدة
.لتوجيه إشارة الميكرفون إلى جهاز الكمبيوتر Dante Controller تحكم

.المناسبة Dante قم بتعيين إعدادات جهاز اإلدخال واإلخراج الصوتي إلى قنوات إرسال واستقبال :برنامج مؤتمرات الويب

ANI4OUT مُـبدل الشبكة إلى ③
إشارات تناظرية، يتم تسليمها 4 ، وتحولها إلىDante قنوات صوت من 4 تستقبل كل واجهة .بمحول الشبكة ANI4OUT استخدم كابالت الشبكة لتوصيل كل

.أو موصالت المجموعة XLR من خالل مخرجات

الصوت الواصل من الطرف البعيد إلى مضخم الصوت ④
.قم بتوجيه صوت الطرف البعيد إلى مضخم الصوت

إشارة الصوت المضخمة إلى مكبرات الصوت ⑤
.وصّـَـل مكبرات الصوت بمضخم الصوت لتقديم الصوت من الطرف البعيد
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مؤتمر الفيديو

الميكرفون إلى مبدل الشبكة ①
).PoE( وصّـَـل مخرج الميكروفون باستخدام كابل شبكة إلى أي منفذ بالمبدل يوفر الطاقة عبر اإليثرنت

جهاز الكمبيوتر إلى مبدل الشبكة ②
.وصيل جهاز كمبيوتر بمبدل الشبكة لتوفير التحكم في الميكروفون والمكونات األخرى المتصلة بالشبكة من خالل لوحة التحكم بالبرنامج

③ ANI4OUT )التحويل من إشارة رقمية إلى تناظرية(
.أو موصالت المجموعة XLR إشارات تناظرية، يتم تسليمها من خالل مخرجات 4 ، وتحولها إلىDante قنوات صوت من 4 عدد ANI4OUT تستقبل كل

بمبدل الشبكة باستخدام كابل شبكة ANI4OUT وصّـَـل :اإلدخال

قم بتوصيل اإلخراج التناظري بإدخال الصوت في برنامج ترميز الفيديو :اإلخراج
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توصيل برنامج ترميز الفيديو بالطرف البعيد ④
.وصّـَـل برنامج الترميز بالشبكة المناسبة للتوصيل مع الطرف البعيد

الصوت الواصل من الطرف البعيد إلى مضخم الصوت ⑤
.قم بتوجيه الصوت من الطرف البعيد من خالل خرج الصوت ببرنامج ترميز الفيديو إلى مضخم الصوت

إشارة الصوت المضخمة إلى مكبرات الصوت ⑥
.وصّـَـل مكبرات الصوت بمضخم الصوت لتقديم الصوت من الطرف البعيد

استخدام سالسل األوامر
يمكن التحكم بها عبر نظام تحكم تابع لجهة خارجية Designer كثير من المعلومات التي يتم التحكم بها عن طريق .يتلقى هذا الجهاز أوامر منطقية عبر الشبكة

.باستخدام سلسلة األوامر المناسبة

:التطبيقات الشائعة

كتم
وأسلوبه LED لون

تحميل اإلعدادات المسبقة
ضبط المستويات

:تتوفر قائمة كاملة بسالسل األوامر في

pubs.shure.com/command-strings/MXA310.

Reset
The reset button is located inside a small hole in the lower half of the microphone. Use a paperclip or other small tool to press

the button.

There are 2 reset functions:

Network reset (press button for 4-8 seconds)

https://pubs.shure.com/command-strings/MXA310
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Resets all Shure control and audio network IP settings to factory defaults. Red LED rotates around ring.

Full factory reset (press button for longer than 8 seconds)
Restores all network and web application settings to the factory defaults. Blue LED rotates around ring.

Software Reset Options
To simply revert settings without a complete hardware reset, use one of the following options:

Reboot Device (Settings > Factory Reset): Power-cycles the device as if it were unplugged from the network. All settings
are retained when the device is rebooted.

Default Settings (Presets > Restore default settings): Restores audio settings back to factory settings (excluding
device name, IP settings, and passwords).

استكشاف المشاكل وإصالحها
الحلالمشكلة

Google Chrome سيكون البرنامج بطيئًـا بمستعرض
قم بإيقاف تشغيل خيار .ويرجع سبب ذلك إلى وجود مشكلة بالمستعرض

.Chrome التسريع بمستعرض

جودة الصوت تشير إلى أن الصوت مكتوم أو أجوف

.تحقق من توجيه القنوات إلى المنطقة المرغوب فيها
.تحقق من عدم كتم صوت القنوات بدون قصد

استخدم المعادل لضبط استجابة التردد بقناة واحدة أو بقناة المزج
راجع استعماالت المعادل ليتسنى لك استخدامه بصورة .التلقائي

.مناسبة

الميكروفون ال يظهر بأداة استشكاف األجهزة

تأكد من توصيل األجهزة بالطاقة
تأكد من أن جهاز الكمبيوتر والجهاز بنفس الشبكة وتم تعيينهما إلى
الشبكة الفرعية ذاتها
أوقف تشغيل واجهات الشبكة األخرى غير المستخدمة للتوصيل

)WiFi بما في ذلك شبكة( بالجهاز
)إن أمكن( DHCP تحقق من عمل خادم

قم بإعادة تعيين الجهاز إذا لزم األمر

الصوت غير موجود أو صامت أو مشوش

تحقق من الكابالت
تحقق من عدم كتم صوت القنوات
.تحقق من توجيه القنوات إلى االتجاه الصحيح بالنمط القطبي المراد
اًتحقق من عدم تعيين مستويات الخافت إلى مستوى منخفض جد
/افحص اإلعدادات في حالة استخدام المزج التلقائي لضمان تشغيل

إيقاف تشغيل اإلمرار التلقائي للقنوات بشكل صحيح

أو إيقاف تشغيل أي No Lights Mode تحقق مما إذا كان قد تم تمكينعدم وجود أي مؤشرات ضوئية
.حلقة المؤشر الضوئي إعدادات
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الحلالمشكلة

يتم تعطيل المزج التلقائي تلقائيًـا عند تشغيل النمط الحلقيالمزج التلقائي معطل أو يفقد قناة
ال يتم إرسال القنوات متعددة االتجاهات إلى قناة المزج التلقائي

يتعذر تشغيل الميكروفون
أو يجب .Ethernet يجب أن يقوم مبدل الشبكة بإمداد الطاقة عبر

)PoE( استخدام جهاز حاقن للطاقة عبر اإليثرنت
افحص كبالت الشبكة والوصالت

اتصل بخدمة دعم العمالء
.للحصول على المساعدة اتصل بخدمة دعم العمالء لدينا لم تعثر على ما تحتاجه؟

المواصفات
نظرة عامة

نمط قطبي
كل القنوات قابلة للتعديل بشكل منفصل

ثنائي االتجاه ,أحادي االتجاه ,حلقي ,ذو شكل قلبي كبير ,اًشكل قلبي كبير جد ,قلبي الشكل

نوع الموصل
RJ45

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

استهالك الطاقة
الحد األقصى ,وات4

الوزن
)رطل 0.8( جرام362

األبعاد
البُـعد × العرض × الطول

3.6 x 13.4 x 13.4 1.4 ( سم x 5.3 x 5.3 بوصة(

استعماالت عناصر التحكم
HTML5 مستعرض مستند إلى

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

https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
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نطاق درجة حرارة التخزين
−29°C (-20°F) 74 إلى°C (165°F)

الصوت
استجابة التردد

هرتز 20،000 إلى 100

AES67 أو إخراج رقمي بتقنية Dante
)تلقائي خلط نقل قناة 1 ,مستقل نقل القنوات 4 ( إجمالي القنوات 5عدد القنوات

كيلوهرتز 48معدل تصنيف العينات

24عمق البت

الحساسية
ديسيبل إعدادات الكسب 15, , -كيلوهرتز 1 عند

باسكال)/dBFS( مستوى إشارة اإلدخال 21-

أقصى مستوى لضغط الصوت
ديسيبل إعدادات الكسب THD, -15 %1 كيلو هرتز بمعدل 1

SPL ديسيبل 115.2

النسبة بين اإلشارة والضجيج
ديسيبل إعدادات الكسب 15, -كيلو هرتز 1 بمعدل SPL ديسيبل 94 .مرجع

ديسيبل 75قلبي الشكل

ديسيبل 67حلقي

زمن االنتقال
Dante غير متضمن زمن انتقال

ميللي ثانية 1<

ضوضاء ذاتية
ديسيبل إعدادات الكسب 15-

SPL-A ديسيبل 19.2قلبي الشكل

SPL-A ديسيبل 26.8حلقي

نطاق ديناميكي
ديسيبل إعدادات الكسب 15-

ديسيبل 96قلبي الشكل

SPL ديسيبل 90حلقي

مضمن معالجة اإلشارة الرقمية
)ديسيبل النطاق 140 ( الكسب ,كتم الصوت ) ,بارامتري مكون من أربعة نطاقات( المعادللكل قناة

)هرتز 150 @ أوكتاف/ديسيبل 12( - مرشح الترددات العالية ,تلقائي خلطنظام
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الشبكات
متطلبات الكبل

Cat 5e يُـوصى بكبل مغلف( أو ما بعده(

استجابة التردد
).قدمان( سم 61 تم قياس استجابة التردد من مسافة قدرها

Hypercardioid
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Supercardioid

Toroid
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Omnidirectional

Cardioid
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Bidirectional

الملحقات االختيارية
Flush mounting tray kit (aluminum)A310AL-FM

Flush mounting tray kit (black)A310B-FM

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

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

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

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

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

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

.الرجاء اتباع نظام إعادة التدوير اإلقليمي للبطاريات والتحزيم والنفايات اإللكترونية

Dante is a registered trademark of Audinate Pty Ltd.
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Information to the user
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. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance
with the manufacturer's instruction manual, may cause interference with radio and television reception.

Notice: The FCC regulations provide that changes or modifications not expressly approved by Shure Incorporated could void
your authority to operate this equipment.

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.

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.

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

:الممثل األوروبي المعتمد
Shure Europe GmbH

Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

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

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

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

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