
MXA710
أقدام 4ميكروفون مصفوفة خطي قدمان و

Shure MXA710 linear array microphone user guide. Learn how to install the mic in a variety of rooms and how to use Shure's trusted
IntelliMix DSP platform.

Version: 4.9 (2023-C)
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MXA710   
أقدام 4ميكروفون مصفوفة خطي قدمان و

بدء التشغيل
:ا علىًبعد إتمام عملية اإلعداد البسيطة هذه، من المفترض أن تكون قادر .Shure Designer ، استخدم برنامجMXA710 للتحكم في ميكروفونات

Designer في برنامج MXA710 اكتشاف
تصميم تغطية الميكروفون

وتوجيه اإلشارات DSP تطبيق

:ستحتاج إلى

)أو أفضل منه( Cat5e كابل إيثرنت
)PoE( مبدل الشبكة الذي يوفر الطاقة عبر إيثرنت

.www.shure.com/designer قم بالتنزيل من موقع .مُـثبت على جهاز كمبيوتر Shure Designer برنامج

االتصال بشبكة واكتشاف األجهزة :1 الخطوة
).أو نوع أفضل( Cat5e بعد تثبيت الميكروفون وصِـّـله بمنفذ طاقة عبر إيثرنت على مبدل الشبكة باستخدام كابل

.بنفس الشبكة Designer وصّـِـل جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يُـشغل برنامج
.اإلعدادات تأكد من اتصالك بالشبكة الصحيحة في .Designer افتح برنامج

.تظهر قائمة باألجهزة المتصلة باإلنترنت .األجهزة المتصلة باإلنترنت انقر فوق
.ي القائمةف XMA710 اعثر على .لتحديد األجهزة، انقر فوق رمز المنتج إلضاءة المؤشرات الضوئية على جهاز

)DSP( توجيه الصوت وتطبيق معالجة اإلشارة الرقمية :2 الخطوة
بتوجيه اإلشارات الصوتية تلقائيًـا وتطبيق تحسين يقوم .Designer في برنامج تحسين هي استخدام سير عمل DSP إن أسهل طريقة لتوجيه الصوت وتطبيق

.وتشغيل مزامنة كتم الصوت وتمكين التحكم المنطقي في المؤشرات الضوئية لألجهزة المتصلة DSP إعدادات

IntelliMix برنامج MXA710 يتضمن الجهاز  DSP الذي يمكن تطبيقه على إخراج قناة المزج التلقائي.

.ANIUSB-MATRIX ومصفوفة MXA710 لهذا المثال، سنقوم بتوصيل ميكروفون

.إلنشاء مشروع جديد جديد > مشروعاتي انتقل إلى
وأفلتهما في ANIUSB-MATRIXو MXA710 اسحب .تظهر أي أجهزة متصلة باإلنترنت في القائمة .إلنشاء غرفة جديدة )مباشرة( غرفة > جديد حدد

.غرفتك إلضافتهما إليها

.خريطة التغطية يمكنك تغيير هذا اإلعداد في وقت الحق في .MXA710 اختيار طريقة تثبيت لـ Designer يطلب منك

.تحسين حدد
:قد تحتاج إلى .تحقق من المسارات الصوتية واإلعدادات للتأكّـد من أنها تناسب احتياجاتك

.حذف المسارات غير الضرورية

®

https://www.shure.com/designer
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.بشكل صحيح )AEC( التحقق من توجيه إشارات مرجع وحدة إلغاء الصدى الصوتي
.موالفة مجموعات معالجة اإلشارات الرقمية عند الحاجة

.Dante Controller أو باستخدام برنامج تحسين خارج سير عمل Designer يمكنك أيضًـا توجيه الصوت يدويًـا في برنامج

ضبط تغطية الميكروفون :3 الخطوة
:اختيار قالب تثبيت الجهاز .MXA710 لضبط تغطية خريطة التغطية انتقل إلى

أفقيًـا على الجدار
رأسيًـا على الجدار

السقف
طاولة

.صُـممت هذه القوالب خصوصًـا وتم اختبارها لتناسب عمليات التثبيت األكثر شيوعًـا، ولكن يمكنك ضبط موضع الحلقة وعرضها حسب الحاجة

يظهر الخط الثابت في كل حلقة حيث يكون التقاط .استمع إلى كل قناة من قنوات الميكروفون واضبط موضع الحلقة وعرضها وكسبها حسب الحاجة
.من الخط الثابت ًديسيبل نزوال 6- وتكون حافة الحلقة .اإلشارة أقوى

.أو مصادر تناظرية أخرى Dante إلى أجهزة ANIUSB-MATRIX بعد االنتهاء من إعداد التغطية، يمكنك إرسال الصوت من المصفوفة



Shure Incorporated

6/36

الوصف العام
Shure Microflex يمثل ميكروفون المصفوفة الطولية Advance  MXA710 التطور القادم في تقنية ميكروفونات المصفوفة من Shureالمصممة اللتقاط ،

وضعه في أي مكان تقريبًـا في المساحات MXA710 يتيح عامل الشكل الطولي لجهاز .صوت عالي الجودة في بيئات عقد مؤتمرات الصوت والفيديو المميزة
أقدام 4و 2 بطول MXA710 ويتوفر ميكروفون .المخصصة لالجتماعات، بما في ذلك على جدار، أو حول شاشة عرض، أو على سقف، أو في طاولة غرفة اجتماعات

.الخاصة التي توفر جميع عمليات المعالجة الالزمة للحصول على صوت خال من الصدى والضوضاء Autofocusو IntelliMix DSP بثالثة ألوان، ويشمل تقنية

الميزات
)أقدام 4 حلقات مع مصفوفة 8قدم و 2 حلقات مع مصفوفة 4 ما يصل إلى( اللتقاط الصوت من أي مكان في الغرفة تقنية التغطية القابلة للتوجيه

.على ضبط موضع كل حلقة آنيًـا، حتى إذا كان المشاركون في االجتماع متكئين إلى الخلف أو واقفون تعمل تقنية التركيز التلقائي
.يتيح قالب تغطية الغرفة االفتراضي تحسين الحلقة سريعًـا وبسهولة لعمليات التثبيت على الجدار، أو السقف، أو الطاولة

.المزج التلقائي وإلغاء الصدى الصوتي وتقليل الضوضاء والتحكم التلقائي في الكسب IntelliMix DSP يتضمن
لسهولة اإلعداد والتكوين Shure Designer برنامج تكوين نظام

لإلدارة عن بُـعد واستكشاف األخطاء وإصالحها SystemOn برنامج إدارة أصل الصوت
)PoE( متصل بجهاز إرسال الطاقة عبر إيثرنت

أشرطة حالة المؤشر الضوئي بسطوع وألوان قابلة للتكوين
Dante & AES67 بروتوكوالت الربط الشبكي الصوتي

Shure متوافق مع تشفير صوت شبكة
تتوافر ملحقات تركيب متعددة للتثبيت على الجدار أو السقف أو الطاولة

® ™

™

™

™
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MXA710 أجزاء الميكروفون

المؤشر الضوئي لحالة كتم الصوت

.األضواء > اإلعدادات > الجهاز تكوين :باالنتقال إلى Designer يمكنك تخصيص لون المؤشر الضوئي وسلوكه في برنامج

اإلعدادات االفتراضية للمؤشر الضوئي لحالة كتم الصوت
أسلوبه/لون المؤشر الضوئيحالة الميكروفون

)ثابت( أخضرنشط

)ثابت( أحمرالصوت مكتوم

)وامض( أخضرتعريف األجهزة

)يتقدم على طول الشريط( أخضرتحديث البرنامج الثابت قيد التقدم

)يتقدم على طول الشريط( أحمر :إعادة تعيين الشبكةإعادة تعيين
يبدأ تشغيل الجهاز :إعادة التعيين إلى اإلعدادات االفتراضية

)متقطع، وميض متعاقب( أحمرخطأ

يتحرك بسرعة ذهابًـا وإيابًـا بطول( وميض متعدد األلوان، ثم أزرقتشغيل الجهاز
)الشريط
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.في حال تعطيل المؤشرات الضوئية، سوف تستمر في اإلضاء عند تشغيل الجهاز أو عند حدوث حالة خطأ :ملحوظة

زر إعادة الضبط

الخاص بشعار "S" للوصول إليه، ابحث عن فتحة شبكة محاذية للحافة اليسرى للمؤشر الضوئي لحالة كتم الصوت وحرف .يوجد خلف شبكة الميكروفون
Shure. قد تحتاج إلى تجربة عدة فتحات مختلفة للضغط على زر إعادة .ا أو أداة أخرى للضغط على الزر مع االستمرارًاستخدم مشبكًـا ورقيّـًـا صغير
.الضبط

منفذ الشبكة

.يلزم توافر الطاقة عبر شبكة إيثرنت ليتسنى تشغيل الميكروفون .التصال الشبكة RJ-45 مقبس

)أخضر( المؤشر الضوئي لحالة الشبكة
ال يوجد اتصال بالشبكة = مطفأ

جرى إنشاء االرتباط بالشبكة = قيد التشغيل
االرتباط بالشبكة نشط = يومض

)كهرماني( المؤشر الضوئي لسرعة الشبكة
ميجابايت 10/100 = إيقاف تشغيل

جيجابت في الثانية 1 = تشغيل
ثقوب التركيب

.استخدمها لتثبيت الميكروفون بماسك التثبيت على الجدار

فتحات البراغي لتركيب أداة التعليق

.استخدمها لتثبيت براغي الفتحات الصغيرة لتثبيت الكابل المعدني المضفر أو غيره من األسالك عالية القوة لتركيب أداة التعليق

مخرج الكابل

.وجِـّـه كابل اإليثرنت هنا للحفاظ على تدفقه بالميكروفون

)VESA MIS-B توافق( فتحات البراغي

.EVSA MIS-B استخدمها لتثبيت الحامل المكتبي أو حامل تثبيت الميكروفون أو المحوالت األخرى المتوافقة مع

اختالفات الطُـرز
SKUالوصف

MXA710B-2FTسم 60( قدم 2 ميكروفون أسود(

MXA710W-2FTسم 60( قدم 2 ميكروفون أبيض(

MXA710AL-2FTسم 60( قدم 2 ميكروفون ألومنيوم(

MXA710B-4FTسم 120( أقدام 4 ميكروفون أسود(

MXA710W-4FTسم 120( أقدام 4 ميكروفون أبيض(

MXA710AL-4FTسم 120( أقدام 4 ميكروفون ألومنيوم(

)PoE( جهاز إرسال الطاقة عبر إيثرنت
الفئة من )PoE( وهو متوافق مع مصادر جهاز إرسال الطاقة عبر شبكة إيثرنت .ليتسنى تشغيله )PoE( يحتاج هذا الجهاز إلى جهاز إرسال الطاقة عبر شبكة إيثرنت

0.

:يتم توفير الطاقة عبر اإليثرنت بطريقة واحدة من الطرق التالية

)PoE( ل الشبكة الذي يتيح جهاز إرسال الطاقة عبر إيثرنتِّمبد
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)PoE( جهاز حاقن للطاقة عبر اإليثرنت

متطلبات الكابل
.أو أعلى Cat5E استخدم دومًـا كابل

Shure Designer التحكم في األجهزة باستخدام برنامج
أجهزة الدمج وأجهزة تخطيط النظام من تصميم التغطية الصوتية Designer يُـمَـكِـّـن .Shure Designer للتحكم في إعدادات هذا الجهاز، استخدم برنامج

.األخرى المتصلة بالشبكة Shure ومكونات MXA للمنشآت باستخدام ميكروفونات

:Designer للوصول إلى جهازك في برنامج

.وتثبيته على جهاز كمبيوتر متصل بالشبكة نفسها المتصل بها جهازك Designer قم بتنزيل برنامج
.اإلعدادات وتأكد من اتصالك بالشبكة الصحيحة في Designer افتح برنامج

.تظهر قائمة باألجهزة المتصلة باإلنترنت .األجهزة المتصلة باإلنترنت انقر فوق
.للتحكم في إعدادات الجهاز تكوين حدد جهازك في القائمة وانقر فوق .لتحديد األجهزة، انقر فوق رمز المنتج إلضاءة المؤشرات الضوئية على جهاز

.shure.com/designer اعرف المزيد على موقع

.Shure Web Device Discovery يمكنك كذلك الوصول إلى إعدادات الجهاز باستخدام

ما هي محتويات العبوة
2-foot or 4-foot linear array microphoneMXA710-2FT or MXA710-4FT

Wall-mounting bracket (2 or 4-foot)RPM710-2M or RPM710-4M

Hardware kit with:

Wall cover plate and screws (US and UK
versions)
Mounting eyelet screws (2)
Washers for eyelet screws (2)
Cable ties (2)

RPM710-H

زر إعادة الضبط
:للوصول إلى هذا الزر .يوجد زر إعادة التعيين خلف الشبكة ويمكن الضغط عليه باستخدام مشبك أوراق صغير أو أداة أخرى

.مطبوعًـا على الجانب Shure اعثر على طرف الميكروفون الذي يحتوي على شعار شركة
.اعثر على الحافة اليسرى لمصباح الميكروفون، الموجود خلف الشبكة

اضغط مع االستمرار .Shure الذي يمثل شعار شركة "S" أدخل مشبك الورق في فتحة الشبكة التي تتحاذى مع الحافة اليسرى لمصباح الميكروفون وحرف
قد تحتاج إلى تجربة عدة فتحات مختلفة .إذا لم تشعر بوجود أي زر، فجرب فتحات الشبكة الموجودة أسفل الزر األول وحوله .إلعادة ضبط الميكروفون

.للضغط على زر إعادة الضبط

http://www.shure.com/designer
https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_web_device_discovery_application
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أوضاع إعادة الضبط
لشبكة الصوت إلى اإلعدادات IP وإعدادات عنوان Shure يعيد تعيين جميع عناصر تحكم ):ثوان 8-4 اضغط على الزر لمدة( إعادة ضبط الشبكة

.مؤشر ضوئي أحمر بطول القضيب .االفتراضية
فالش متعدد .يعيد ضبط جميع إعدادات الشبكة والتكوين إلى إعدادات المصنع ):ثوان 8 اضغط ألكثر من( إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع بالكامل

.األلوان، ثم مؤشر ضوئي أزرق بطول القضيب

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
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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

.مرة أخرى تحسين إذا أضفت أجهزة أو حذفتها، فحدد

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

.الميكروفونات في الغرفة

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

:خيارات
أفقيًـا على الجدار

رأسيًـا على الجدار
السقف
طاولة

.صُـممت قوالب التغطية هذه وتم اختبارها لتناسب معظم التركيبات الشائعة

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

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

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

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

نصائح لزيادة نطاق التغطية
.انقر فوق الحلقات واسحبها لتغيير موضعها

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

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

MXA710 أمثلة لتغطية
اطلب من شخص ما .استمع دائمًـا إلى صوت الحلقات أثناء تحريكها في موضعها .استخدم هذه الصور لفهم كيفية عمل أنماط التغطية في عمليات التثبيت المختلفة

.التحدث من كل موضع حلقة للتأكد من أن لديك تغطية جيدة

)قدم 2 ميكروفون( رأسيًـا على الجدار
.لضبط الزاوية الرأسية منظر جانبي مفتوح انتقل إلى .حلقة 1
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)قدم 4 ميكروفون( أفقيًـا على الجدار
حلقات 3
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)قدم مدمج مثبت بالسقف 2 ميكروفون( السقف
.بعضها ثنائي االتجاه في مواضع معينة .حلقات 3
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)قدم 2 ميكروفون( جدول
.بعضها ثنائي االتجاه في مواضع معينة .حلقات 3
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استخدام التركيز التلقائي لتحسين التغطية
يستخدم هذا الميكروفون تقنية التركيز التلقائي المدمجة لموالفة موضع كل فص في الوقت الحقيقي، حتى إذا كان المشاركون في االجتماع يتكئون على مقاعدهم أو

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

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

.الخاصة بالميكروفون لالستفادة الكاملة من التركيز التلقائي

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

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

™
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).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

IntelliMix متي يجب استخدام القناة وخافتات كسب
: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 التشغيل( IntelliMix كسب

ولن يؤثر ضبط الكسب هنا على قرار تشغيل جهاز .تقوم هذه الخافتات بضبط كسب القناة بعد تشغيل الحلقة .IntelliMix > تكوين للضبط، انتقل إلى
.وال تستخدم هذه الخافتات سوى لضبط كسب المتكلم بعدما تشعر بالرضا حيال سلوك تشغيل جهاز المزج التلقائي .المزج التلقائي

دليل التثبيت
MXA710 اختيار مكان تثبيت الميكروفون

يمكنك تركيبه في العديد من األماكن في قاعة المؤتمرات والحصول على تغطية جيدة بسهولة لجميع .ميكروفونًـا متعدد االستعماالت MXA710 يعتبر الميكروفون
.المتحدثين

MXA710-2FTMXA710-4FT

متوسطة إلى كبيرةصغيرة إلى متوسطةحجم الغرفة

48العدد األقصى للحلقات

قدمًـا 20 إلى 4 منقدمًـا 16 إلى 2 منالمسافة الموصى بها من المتحدثين

أفضل الممارسات للتثبيت

انظر إلى قوالب تركيب الجهاز األربعة لفهم كيفية عمل الحلقات عند تحريكها .Designer قبل التركيب، افتح خريطة تغطية الميكروفون في برنامج
تتميز الحلقات أيضًـا بتقنية التركيز التلقائي، التي تعمل على ضبط موضع كل حلقة آنيًـا، حتى إذا كان المشاركون في االجتماع .واستخدام عروض مختلفة

:وفي ما يلي القوالب المتاحة من أجل .متكئين إلى الخلف أو واقفين
أفقيًـا على الجدار

رأسيًـا على الجدار
السقف
طاولة

.قم بقياس المساحة المتوافرة لديك وتأكد أن منطقة تغطية الميكروفون ستتسع لجميع المتحدثين
.تنبغي مراعاة ذلك عند التخطيط للتغطية .تعتمد التغطية أيضًـا على صوتيات غرفتك وتشييدها والمواد المستخدمة لذلك

.بوصة على األقل من أي مستشعرات إشغال 36 اترك شبكة الميكروفون على بعد .تجنب وضع الميكروفون خلف العوائق
.خطط ألي احتياجات تغطية مستقبلية

MXA710 طرق تثبيت الميكروفون

األجهزة األخرى المطلوبة؟موقع التثبيتالملحق

براغي ومثبتات التركيب على الجدار الجافالجداركتيفة التثبيت على الجدار
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األجهزة األخرى المطلوبة؟موقع التثبيتالملحق

ركِـّـب بحامل الشاشةطقم حامل الشاشة

الفريد أو مهايئ Universal Sound Bar طقم
Chief Thinstall Center مكبر الصوت

Channel أو مهايئ آخر مشابه متوافق مع
VESA MIS-B

السقفكابل معلق
الكابل المعدني المضفر

جسر أجهزة لتوصيل الكابل بالسقف أو
A710-TB القرميد

الانخفاض قرميد السقفA710-TB جسر القرميد

الالطاولة أو الجدار أو السقف الصلبA710-FM الحامل المتساطح

حامل الميكروفونحامل الميكروفونA710-MSA ملحق حامل الميكروفون

الآخر ٍالبوفيه أو أي سطح مستوA710-DS الحامل المكتبي

تعليق الميكروفون من السقف
:وللبدء، ستحتاج إلى

)مم 4 بقطر( برغيان بحلقتين للتثبيت
فلكتان

*كابل معدني مضفر أو سلك عالي القوة
*جهاز لتوصيل الكابل بالسقف

.ضع الفلكات فوق فتحات تركيب الميكروفون وركِـّـب البراغي ذات الحلقات بالميكروفون
.علِـّـق كابالت التركيب بالحلقات

.علِـّـق الكابالت بالسقف باستخدام األجهزة المناسبة

غير مشمول*

استخدم الجهاز المرفق مع .أعاله 1 ، والذي يتم تركيبه بفتحات برغي الميكروفون مثل كبل التعليق الوارد في الخطوةA710-TB جسر القرميد أيضًـا Shure تبيع
.جسر القرميد لتوصيله بالميكروفون

https://pubs.shure.com/guide/A710-TB
https://pubs.shure.com/guide/A710-TB
https://pubs.shure.com/guide/A710-TB
https://pubs.shure.com/guide/A710-TB
https://pubs.shure.com/guide/A710-TB
https://pubs.shure.com/guide/A710-TB
https://pubs.shure.com/guide/A710-TB
https://pubs.shure.com/guide/A710-TB
https://pubs.shure.com/guide/A710-FM
https://pubs.shure.com/guide/A710-FM
https://pubs.shure.com/guide/A710-FM
https://pubs.shure.com/guide/A710-MSA
https://pubs.shure.com/guide/A710-MSA
https://pubs.shure.com/guide/A710-MSA
https://pubs.shure.com/guide/A710-DS
https://pubs.shure.com/guide/A710-DS
https://pubs.shure.com/guide/A710-DS
https://pubs.shure.com/guide/A710-TB
https://pubs.shure.com/guide/A710-TB
https://pubs.shure.com/guide/A710-TB
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تركيب كتيفة التثبيت على الجدار
.يمكن وضع الكتيفة عموديًـا أو أفقيًـا .فوق صندوق التوصيل أو عند مخرج أي كابل آخر على الجدار ًيمكنك تركيب الكتيفة مباشرة

:وللبدء، ستحتاج إلى

كتيفة التثبيت على الجدار
)في حالة استخدامها( والبراغي )الواليات المتحدة أو المملكة المتحدة( لوحة الغطاء

مثبتات وبراغي للجدار الجاف 4
مفك براغي

مثقاب
أو أفضل منه Cat5e كابل إيثرنت

.إذا كنت تقوم بالتركيب فوق صندوق توصيل، فأزل لوحة الغطاء الموجودة
.يمكنك تركيبها عموديًـا أو أفقيًـا على الجدار .اضبط موضع كتيفة التثبيت على الجدار

إذا كنت تقوم بالتركيب على صندوق توصيل، فقم .باستخدام قلم رصاص، حدد بعالمات على الجدار مواضع المثبتات والبراغي الخاصة بالجدار الجاف
.بموازنة الكتيفة باستخدام برغيين فوق الصندوق وبرغيين أسفله

.ثبت مثبتات الجدار الجاف .أزل الكتيفة واثقب الثقوب الخاصة بمثبتات الجدار الجاف
.ضع الكتيفة على الجدار وأدخل براغي الجدار الجاف في المثبتات لتأمين تثبيت الكتيفة

إذا كنت تقوم بالتثبيت على صندوق توصيل، فمرر الكابل خالل لوحة الغطاء المقدمة .مرر كابل اإليثرنت خالل إحدى الفتحات الكبيرة الموجودة في الكتيفة
.وثبِـّـت لوحة الغطاء فوق الكتيفة

ك الميكروفون إلىِّالفتحات الموجودة في الجزء الخلفي من الميكروفون مع األعمدة المرفوعة على الكتيفة وحر ِحاذ .وصِـّـل كابل اإليثرنت بالميكروفون
.الكتيفة حتى يستقر في مكانه

.ك الميكروفون ألعلىِّإلزالة الميكروفون، اضغط على اللسان الموجود في الجزء العلوي من الكتيفة باستخدام مفك براغي أو أداة أخرى وحر

:خيارات التثبيت األخرى
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الواردة 7 ، والذي يتم تركيبه في الفتحات الرئيسية لتركيب الميكروفون مثل الكتيفة الجدارية في الخطوةA710-FM طقم الحامل المتساطح أيضًـا Shure تبيع
.أعاله

VESA MIS-B التوافق مع
Universal Sound ، مثل طقمVESA MIS-B الموجودة في أسفل الميكروفون مع منتجات التركيب )مم M4 × 10 للبراغي( تتوافق فتحات البراغي األربعة

Bar الفريد أو مهايئ مكبر الصوت Chief Thinstall Center Channel.

تغطية الميكروفون بالنسيج
األداء الصوتي لهذا الميكروفون مع Shure وقد اختبرت شركة .في بعض عمليات التركيب، قد يكون من المستحسن تغطية الميكروفون أو أجهزة التركيب بالنسيج

.Kvadratو Guilford of Maine بعض األنسجة من

لتغطية الميكروفون، يجب أن يفي النسيج بواحدة .في اختباراتنا، كان يوجد تأثير ضئيل على األداء الصوتي للميكروفون إذا كان النسيج يفي بأحد المواصفات التالية
:على األقل من المواصفات التالية

)ثانية لكل متر - باسكال( Pa*s/m 254 ≤ مقاومة تدفق هواء محددة تصل إلى
NRC≤ (0.95( مع معدل معامل تخفيض ضوضاء Guilford of Maine أي نسيج من طراز

Kvadrat's Gingerو Guilford of Maine's BeeHave :بتقييم األنسجة Shure تعد هذه أمثلة على األنسجة التي تفي بمواصفاتنا في الوقت الذي قامت فيه
.Timeو Casitaو Mi Casaو

:للحصول على أفضل النتائج

.ال تستخدم سوى طبقة نسيج واحدة فوق الميكروفون أو أجهزة التثبيت
.أي تغييرات في مواصفات النسيج Shure ال تتبع شركة .تأكد دائمًـا من المواصفات الصوتية للنسيج وعملية االختبار مع الشركة المصنعة للنسيج

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

https://pubs.shure.com/guide/A710-FM
https://pubs.shure.com/guide/A710-FM
https://pubs.shure.com/guide/A710-FM
https://www.guilfordofmaine.com
https://kvadrat.dk
https://www.shure.com/firmware
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: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

IntelliMix معالجة اإلشارات الرقمية
وتشمل مجموعات معالجة اإلشارات .التي يمكن تطبيقها على إخراج قناة المزج التلقائي IntelliMix يحتوي هذا الجهاز على مجموعات لمعالجة اإلشارات الرقمية

:الرقمية

)AEC( إلغاء الصدى الصوتي
)AGC( التحكم التلقائي في الكسب

تقليل الضوضاء
ضاغط
تأخير

.DSP عند تمكينه، سيتم تلوين كل مجموعة لمعالجة اإلشارات الرقمية .IntelliMix للوصول إلى مجموعات معالجة اإلشارات الرقمية، حدد عالمة التبويب

)AGC( والتحكم التلقائي في الكسب )AEC( إلغاء الصدى الصوتي :إلى تجاوز مجموعات معالجة اإلشارات الرقمية التالية IntelliMix تجاوز سيؤدي تحديد تجاوز
.وخفض الضوضاء والضاغط والتأخير

أفضل ممارسات معالجة اإلشارات الرقمية
، ثم قم بإضافة المعالجة حسب الحاجةDSP وقم بإجراء اختبار لنظامك دون معالجة اإلشارات الرقمية .حسب الحاجة فقط DSP قم بتطبيق مجموعات

.إلصالح أية مشكالت تسمعها في اإلشارة الصوتية
.قم بتعيين التأخير على إيقاف التشغيل، ما لم تواجه فيديو يتخلف عن الصوت

.سواء كان جهاز المزج التلقائي يقوم بتشغيل القناة أو إيقاف تشغيلها DSP ال تتأثر مجموعات

إلغاء الصدى الصوتي
إلغاء صدى الصوت .في عقد المؤتمرات الصوتية، قد يسمع المتحدث على الطرف البعيد صدى صوته نتيجة التقاط ميكروفون طرف قريب للصوت من مكبرات الصوت

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

اخفض مستوى صوت مكبرات الصوت
ا عن الميكروفوناتًضع مكبرات الصوت بعيد

تجنب توجيه مكبرات الصوت مباشرة نحو مناطق تغطية الميكروفون

تحديد إشارة مرجعية إللغاء الصدى الصوتي
.للحصول على أفضل النتائج، استخدم اإلشارة التي تغذي نظام التعزيز المحلي لديك .لتطبيق إلغاء صدى الصوت، يجب تقديم إشارة مرجعية للطرف البعيد
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P300: اختر المصدر المرجعي، وسوف يتغير المصدر المرجعي لكل مجموعات إلغاء .وانقر فوق أي مجموعة من مجموعات إلغاء صدى الصوت تخطيطي انتقل إلى
.صدى الصوت

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

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

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

إعدادات إلغاء الصدى الصوتي
جهاز القياس المرجعي

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

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

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

مرجع
.يُـشير إلى القناة التي تعمل كإشارة مرجعية بعيدة

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

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

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

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

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

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

.وهي عبارة عن معالج ديناميكي يحسب مستوى الضوضاء في الغرفة ويزيل الضوضاء عبر الطيف بالكامل بأقصى مستوى شفافية .المصادر البيئية األخرى

اإلعدادات
استخدم أقل إعداد ممكن يؤدي إلى خفض الضوضاء في الغرفة .بالديسيبل  مقدار االنخفاض مقيسًـا )المنخفض، المتوسط أو المرتفع( يمثل إعداد تقليل الضوضاء

.بصورة فعالة

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

.ا، فإنه يزيد الكسب؛ للحصول على أصوات أعلى، فإنه يوهن اإلشارةًأكثر هدوء

يتم تمكين إلغاء الصدى الصوتي في القنوات التي قد تختلف فيها المسافة بين المتكلم والميكروفون أو في الغرف التي سيستخدم فيها العديد من األشخاص
.المختلفين نظام المؤتمرات

.، ولن يتأثر عند تشغيل جهاز المزج التلقائي أو إيقاف تشغيله)بعد جهاز المزج التلقائي( يحدث التحكم التلقائي في الكسب بعد البوابة

))dBFS( مستوى إشارة اإلدخال( المستوى المستهدف

والذي يختلف عن )متوسط( RMS وهذا يمثل مستوى .كنقطة بدء لضمان ارتفاع مناسب واضبطه إذا لزم األمر )dBFS( مستوى إشارة اإلدخال 37- استخدم
.إعداد خافت صوت اإلدخال وفقًـا لمستويات الذروة لتجنب تقليم اإلشارة
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)ديسيبل ( الحد األقصى للزيادة

.يضبط الحد األقصى لمقدار الكسب الذي يمكن تطبيقه

)ديسيبل ( الحد األقصى للخفض

.يضبط الحد األقصى للتوهين الذي يمكن تطبيقه

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

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

.الصوت والفيديو

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

ضاغط
.استخدم الضاغط للتحكم في المدى الديناميكي لإلشارة المختارة

حد

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

النسبة

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

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

مزج تلقائي
إعدادات المزج التلقائي

ترك آخر ميكروفون قيد التشغيل
ويتمثل الغرض من هذه الميزة في االحتفاظ بالصوت الطبيعي بالغرفة في اإلشارة بحيث يعرف المشاركون .يحتفظ بأحدث قناة ميكروفون مستخدمة نشطة

.باالجتماع البعيدون بأنه لم تتم مقاطعة اإلشارة الصوتية

حساسية اإلمرار االنتقائي
لتغيير حد المستوى التي يتم عندها فتح البوابة

تخفيف إيقاف التشغيل
لضبط مستوى خفض اإلشارة عندما تكون القناة غير نشطة

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

الحد األقصى للقنوات المفتوحة
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لضبط الحد األقصى لعدد القنوات النشطة بشكل متزامن

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

التشغيل دومًـا
.عند تحديدها، فإن هذه القناة ستكون نشطة دومًـا

اإلرسال للمزج
.عند تحديده، يتم إرسال القناة إلى قناة المزج التلقائي

فردي
يتم كتم صوت جميع القنوات األخرى

مقياس كسب المزج التلقائي
ستعرض القنوات التي سيتم فتحها بالبوابة كسبًـا أكبر من .عند تمكينه، يتم تغيير مقاييس الكسب لعرض اإلمرار االنتقائي للمزج التلقائي في الوقت الفعلي

.في المزج )المخففة( القنوات المغلقة

أوضاع المزج التلقائي
تمرير انتقائي

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

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

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

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

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

قناة المزج التلقائي
.IntelliMix ولضبط إعدادات قناة المزج التقائي، حدد عالمة التبويب .تمزج هذه القناة الصوت الصادر من جميع القنوات المحددة تلقائيًـا لتقديم إخراج فردي مناسب

.على قناة المزج التلقائي IntelliMix DSP يمكن تطبيق جميع مجموعات معالجات اإلشارات الرقمية

:ليتسنى استخدام قناة المزج التقائي، قم بإجراء ما يلي

والستثناء قنوات من قناة المزج التلقائي والتعامل معهم كإخراجات فردية مباشرة، قم بإلغاء تحديد .لجميع القنوات )أزرق( اإلرسال للمزج يتم اختيار الخيار
).رمادي( اإلرسال للمزج الخيار

.إلى اإلخراج المطلوب Dante وجّـِـه قناة المزج التلقائي في وحدة التحكم ™
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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 )التي يتم توصيلها بواسطة المرمزات البرمجية المدعومة يكتم كذلك صوت USB(
)USB التي يتم توصيلها بواسطة المرمزات البرمجية المدعومة يكتم كذلك صوت( ANIUSB-MATRIX برنامج
)USB التي يتم توصيلها بواسطة المرمزات البرمجية المدعومة يكتم كذلك صوت( IntelliMix Room برنامج

MXA910
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

يتم ).IntelliMix Room أو برنامج ANIUSB-MATRIX ، أوP300( الستخدام مزامنة كتم الصوت، وجّـِـه إشارة الميكروفون إلى معالج تم تشغيل المنطق فيه
.تشغيل المنطق بالميكروفونات دائمًـا

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

المعادل البارامتري
.قم بتضخيم جودة الصوت من خالل ضبط استجابة التردد باستخدام المعادل البارامتري

:تطبيقات المعادل العامة

تحسين وضوح الكالم
أو أجهزة عرض الفيديو HVAC خفض الضوضاء الصادرة من أنظمة
تقليل حاالت عدم االنتظام بالغرفة

ضبط استجابة التردد ألنظمة التقوية

ضبط معلمات المرشح
قم بتعطيل المرشح باستخدام مربع التحديد بجانب .اضبط إعدادات المرشح من خالل معالجة الرموز في مخطط استجابة التردد أو من خالل إدخال القيم الرقمية

.المرشح

نوع المرشح

.يشتمل النطاق األول واألخير فقط على أنواع مرشحات قابلة للتحديد
يخفف اإلشارة أو يعززها داخل نطاق التردد القابل للتخصيص :بارامتري

تقديم استجابة منخفضة تدريجيًـا لإلشارة الصوتية األقل من التردد المحدد :الترددات العالية
يخفف اإلشارة الصوتية األقل من التردد المحدد أو يقويها :اللوح المنخفض

تقديم استجابة منخفضة تدريجيًـا لإلشارة الصوتية األعلى من التردد المحدد :الترددات المنخفضة

https://www.shure.com/en-US/products/mixers/p300
https://www.shure.com/en-US/products/mixers/aniusb-matrix
https://www.shure.com/en-US/products/software/intellimix_room
https://www.shure.com/americas/support/find-an-answer
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يخفف اإلشارة الصوتية األعلى من التردد المحدد أو يقويها :اللوح المرتفع

االنقطاع/يحدد التردد المركزي للمرشح للتحسينالتردد

)ديسيبل 30 (+/- لضبط المستوى لمرشح معينالكسب

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

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

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

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

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

.PEQ حدد القناة من القائمة المنسدلة في شاشة
نسخ حدد

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

االستيراد والتصدير
وهذا مفيد إلنشاء مكتبة من ملفات التكوين القابلة إلعادة االستخدام على أجهزة .من ملف موجود على كمبيوتر PEQ هذا الخيار لالستخدام لحفظ وتحميل إعدادات

.الكمبيوتر المستخدمة لتثبيت النظام
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.تصدير إلى ملف ، وحددPEQ اختر قناة لحفظ إعدادتصدير

.استيراد من ملف ، وحددPEQ اختر قناة لتحميل إعداداستيراد

تطبيقات المعادل
.استخدم اإلرشادات الواردة بالجدول التالي .تختلف الصوتيات في غرفة المؤتمرات حسب حجم الغرفة وشكلها ومواد اإلنشاء

اإلعدادات المقترحةتطبيق المعادل

كيلوهرتز 1 أضف مرشح اللوح المرتفع لتحسين الترددات إلى ما يزيد عنتحسين الصوت الثالثي لوضوح الكالم المحسّـن
ديسيبل 6 إلى 3 بمعدل

هرتز 200 أضف مرشح الترددات العالية لتخفيف الترددات إلى أقل منHVAC خفض ضوضاء

خفض أصداء االرتجاف وصوت الصفير

:من الغرفة "الصادر" حدد نطاق التردد المحدد

ضيق Q تعيين قيمة
ديسيبل، ثم تجربة الترددات 15+و 10+ زيادة الكسب إلى ما بين

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

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

تقليل صوت الغرفة الرنان األجوف

:من الغرفة "الصادر" حدد نطاق التردد المحدد

ضيق Q تعيين قيمة
ديسيبل ثم تجربة الترددات 15+و 10+ زيادة التضخيم إلى ما بين

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

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

خط ارتفاع المعادل
ويكون .عن إعدادات المعادل لكل قناة ًويكون خط ارتفاع المعادل منفصال .استخدم خط ارتفاع المعادل المُـدمج لتطبيق تغييرات المعادل بسرعة على جميع القنوات

.لتطبيق كل من خطوط ارتفاع المعادل ومعادل كل قناة تأثير تراكمي، ما يعني أن تغييرات المعادل يتكدس بعضها فوق البعض

.لتشغيله أو إيقاف تشغيله خط ارتفاع المعادل وانقر فوق Designer لالستخدام، افتح الميكروفون في برنامج

ديسيبل 6- هرتز، 300 لوح منخفض عند :MXA710 خط ارتفاع معادل

.لتجاوز أي خطوط ارتفاع للمعادل أو إعدادات معادل القناة بسرعة تجاوز جميع المعادالت انقر

أفضل الممارسات
.، وتأكد من عملها بشكل صحيح في الغرفة المعينة)EQ( استمع إلى نظامك واختبره أثناء إجراء تغييرات المعادل

إلجراء عمليات P300 واستخدم .، أوقف تشغيل معادل قناة الميكروفون وخطوط ارتفاع المعادلP300 عند االستخدام مع معالج المؤتمرات الصوتية
.ضبط المعادل
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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

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،

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

توصيات الوصول
الحد األقصى لعدد أجهزة التبديلإعداد الوصول

0.25 ms3

5)االفتراضي( مللي ثانية 0.5

1 ms10

2 ms10

https://service.shure.com/s/article/disqualified-network-switches-for-shure-dante-devices?language=en_US
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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

)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

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

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

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

®



Shure Incorporated

29/36

:DDM التي يتحكم فيها برنامج Shure اعتبارات أجهزة

وإال، فلن تتمكن من الوصول إلى إعدادات .الكتابة/القراءة ، اضبط الوصول لوحدة التحكم المحلية على وضعDante إلى مجال Shure عند إضافة أجهزة
Dante أو تنفيذ إعادة ضبط المصنع، أو تحديث البرامج الثابتة للجهاز.

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

، يتم تعطيل بعض"منع" في وضع عدم االتصال، أو تم ضبط تكوين الجهاز على الخيار DDM قيد التشغيل، أو كان برنامج Dante إذا كان قفل جهاز
.SCM820 وربط Dante cueو AD4 Dante وتصفح MXW وربط Dante تشفير :وتشمل هذه اإلعدادات .إعدادات الجهاز

.للحصول على مزيد من المعلومات Dante Domain Manager وثائق برنامج راجع

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

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

https://audinate.com/
https://audinate.com/
https://audinate.com/
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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.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

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

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

†

†

https://www.audinate.com/support
https://www.audinate.com/support
https://www.audinate.com/support
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PortTCP/UDPProtocolDescription
Factory
Default

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.

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/MXA710.

الملحقات االختيارية
A710-FM-2FT مجموعة الحامل المتساطح
A710-FM-4FT مجموعة الحامل المتساطح

)أسود( A710B-DS الحامل المكتبي
)ألومنيوم( A710AL-DSالحامل المكتبي

A710-TB جسر القرميد
A710-MSA محول حامل الميكروفون

A710B-2FT - أسود( مبيت(
A710W-2FT- أبيض( مبيت(

A710AL-2FT- ألومنيوم( مبيت(
A710B-4FT- أسود( مبيت(
A710W-4FT- أبيض( مبيت(

A710AL-4FT- ألومنيوم( مبيت(

المواصفات
.ديسيبل لهذه المواصفات ما لم يُـذكر خالف ذلك 3 ± وتكون القيم لكل العروض ضمن النطاق .يتم قياس جميع المواصفات من عرض الحلقة الضيقة

†

†

https://www.audinate.com/learning/faqs/which-network-ports-does-dante-use
https://pubs.shure.com/command-strings/MXA710
https://pubs.shure.com/guide/A710-FM
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نظرة عامة
عرض الحلقة

قابل للتعديل

درجة 30ضيق

درجة 40متوسط

درجة 70عريض

نوع الموصل
RJ45

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

استهالك الطاقة
واط الحد األقصى 10

الوزن
MXA710-2FT2 كجم 0.91( رطل(

MXA710-4FT3.7 كجم 1.67( رطل(

المنتج األبعاد
MXA710-2FT0.87 x 2.36 x 25.04 22.09( بوصة x 60 x 636 الطول × العرض × االرتفاع )مم

MXA710-4FT0.87 x 2.36 x 49.12 22.09( بوصة x 60 x 1247.76 الطول × العرض × االرتفاع )مم

برنامج التحكم
Shure برنامج تكوين نظام

التصنيف الحيزي
UL2043 )مناسب للقاعات التي تحتوي على وحدات تهوية(

الحماية من الغبار
IEC 60529 IP5X محمي من الغبار

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

نطاق درجة حرارة التخزين
−29°C (-20°F) 74 إلى°C (165°F)

الصوت
استجابة التردد

كيلوهرتز 20 هرتز إلى 100
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AES67 أو إخراج رقمي بتقنية Dante

عدد
القنوات

MXA710-2FT6 قناة دخل مرجع إلغاء الصدى الصوتي 1 ,مزج تلقائي إخراج 1 ,مستقل نقل القنوات 4( إجمالي القنوات(

MXA710-4FT10 قناة دخل مرجع إلغاء الصدى الصوتي 1 ,مزج تلقائي إخراج 1 ,مستقل نقل القنوات 8( إجمالي القنوات(

كيلوهرتز 48معدل تصنيف العينات

24عمق البت

الحساسية
كيلوهرتز 1 عند

MXA710-2FT-7.4 مستوى إشارة اإلدخال )dBFS/(باسكال

MXA710-4FT-7.9 مستوى إشارة اإلدخال )dBFS/(باسكال

أقصى مستوى لضغط الصوت
dBFS( 0( نسبة إلى فرط تحميل بمستوى إشارة اإلدخال

MXA710-2FT101.4  ديسيبل SPL

MXA710-4FT101.9  ديسيبل SPL

النسبة بين اإلشارة والضجيج
كيلو هرتز 1 بمعدل SPL ديسيبل 94 .مرجع

ديسيبل الوزن أ 71.2

زمن االنتقال
Dante ال تشمل زمن انتقال

ميللي ثانية 8.7اإلخراج المباشر

ميللي ثانية IntelliMix(19.3 يتضمن معالجة( إخراج المزج التلقائي

ضوضاء ذاتية
MXA710-2FT22.9 ديسيبل SPL-A

MXA710-4FT22.8 ديسيبل SPL-A

نطاق ديناميكي
MXA710-2FT78.5  ديسيبل

MXA710-4FT79.1  ديسيبل

مضمن معالجة اإلشارة الرقمية
بارامتري مكون من( المعادل ,تأخير ,ضاغِـط ,التحكم التلقائي في الكسب ,تقليل الضوضاء ),AEC( إلغاء الصدى الصوتي ,تلقائي خلط

)ديسيبل النطاق 140 ( الكسب ,كتم الصوت ) ,أربعة نطاقات

طول الخط القصير إللغاء الصدى الصوتي
ميللي ثانية 250 ما يصل إلى

الشبكات
متطلبات الكبل

Cat 5e يُـوصى بكبل مغلف( أو ما بعده(
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للتردد الصوتي MXA710 استجابة الميكروفون
).أقدام 6( م 1.83 تم قياس استجابة التردد على المحول على بُـعد مسافة قدرها

حساسية الحلقة
:ويساعد فهم كيفية عرض حساسية الحلقة على .ديسيبل 6- تمثل حافة منطقة التغطية الزرقاء لكل قناة المكان الذي تصل فيه الحساسية إلى

ديسيبل في جميع 6 ويضمن ذلك أن تكون الحساسية في حدود .توفير تغطية كاملة في مساحة ما، إما عن طريق إضافة حلقات أو تغيير عرض الحلقة
.ًومن المقبول أن تتداخل الحلقات قليال .المناطق

.تأكد من أن التباعد والعزلة كافية للحد من الضوضاء وتعظيم أداء المزج التلقائي إلى أقصى حد مُـمكن

كيلو هرتز، على المحور 1 مُـقاس بمعدل
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2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

13
14

15
16
17
18
19
20
21

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

تعليمات مهمة للسالمة
.اقرأ هذه التعليمات

.احتفظ بهذه التعليمات
.انتبه لكل التحذيرات

.اتبع كل التعليمات
.ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء

.نظفه باستخدام قماشة جافة فقط
.اترك مساحات كافية للتهوية المالئمة واحرص على القيام بالتركيب بما يتفق مع التعليمات الواردة من الجهة المصنعة .تجنب سد أي فتحات للتهوية

بما فيها( تجنب التركيب بالقرب من أي مصادر حرارية، مثل ألسنة اللهب المكشوفة أو الرادياتيرات أو منافذ الحرارة أو المواقد أو غيرها من األجهزة
.تجنب وضع أي مصادر مكشوفة للهب على المنتج .التي تبعث منها حرارة )المكبرات

والقابس المؤرض به .القابس المستقطب به شفرتان إحداهما أعرض من األخرى .تجنب العبث بعنصر السالمة المتوفر في القابس المستقطب أو المؤرض
وإذ لم يالئم القابس الملحق بالجهاز المقبس لديك، فاستشر الفني الكهربي .الشفرة األعرض أو السن الثالثة متوفرتان لسالمتك .شفرتان وسن تأريض ثالثة

.الستبدال المقبس القديم
.احم سلك التيار الكهربي من المشي عليه أو الضغط عليه خاصة عند القوابس أو المقابس المناسبة أو نقطة خروجه من الجهاز

.الملحقات التي تحددها شركة التصنيع/ال تستخدم إال التوصيالت
َّعند استخدام عربة، توخ .ال تستخدم إال العربة أو الحامل أو الحامل الثالثي القوائم أو الكتيفة أو الطاولة التي تحددها شركة التصنيع أو المبيعة مع الجهاز

.الجهاز لتجنب اإلصابة الناتجة من االنقالب/الحرص عند تحريك مجموعة العربة

.انزع قابس هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة
تعد الصيانة ضرورية في حال تعرض الجهاز للتلف بأي طريقة كانت، مثل تلف كابل أو قابس اإلمداد بالتيار أو .بكل أعمال الصيانة ًكلّـف فريق صيانة مؤهال

.انسكاب السوائل أو سقوط أجسام على الجهاز أو في حال تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو إذا كان الجهاز ال يعمل على النحو الطبيعي أو في حال سقوطه
.ال تضع أشياء مملوءة بالسوائل، مثل المزهريات، فوق الجهاز .تجنب تعريض الجهاز لقطرات الماء أو الرذاذ

.يجب أن يظل قابس الموصل الرئيسي أو وصلة الجهاز جاهزة لالستخدام في الحال
).أمبير( ديسيبل 70 ال تتجاوز الضوضاء المحمولة هوائيًـا

.بمقبس المأخذ الرئيسي عن طريق وصلة تأريض وقائي I يجب توصيل الجهاز الذي يتسم بتركيبة من الفئة
.لتجنب خطر نشوب حريق أو صدمة كهربية، ال تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة

.أو تعطل المنتج/قد يؤدي هذا إلى إصابة شخصية و .ال تحاول تعديل هذا المنتج
.شغّـل هذا المنتج ضمن نطاق درجة حرارة التشغيل المحددة له

.يشير هذا الرمز إلى أن الفولطية الخطيرة التي قد تؤدي إلى صدمة كهربية موجودة في هذه الوحدة

.يشير هذا الرمز إلى وجود تعليمات هامة للصيانة والتشغيل في الكتيب المرفق مع هذه الوحدة

https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
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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.

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

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

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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