
MXA920
ميكروفون مصفوفة السقف

User guide for Shure MXA920 ceiling array microphones. Learn how to install square and round mics, set up coverage, and quickly get great
sound in any room.

Version: 0.8 (2023-C)
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MXA920   
ميكروفون مصفوفة السقف

بدء التشغيل
Designer إعداد

:ا علىًبعد إتمام عملية اإلعداد البسيطة هذه، من المفترض أن تكون قادر

MXA920 Designer اكتشاف دخل
إضافة مناطق تغطية

وتوجيه الصوت DSP ضبط إعدادات

:ستحتاج إلى

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

.shure.com/designer قم بالتنزيل من .على جهاز كمبيوتر Shure Designer تم تثبيت برنامج

التثبيت واالتصال :1 الخطوة
.قم بتركيب الميكروفون ووصله بمنفذ اإلمداد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت الموجود في محول الشبكة باستخدام كابل شبكة إيثرنت

.بالشبكة نفسها Designer قم بتوصيل الكمبيوتر الذي يشغّـل
.اإلعدادات تأكد من اتصالك بالشبكة الصحيحة في .Designer افتح

.ي القائمةف XMA920 اعثر على .لتحديد األجهزة، انقر فوق رمز المنتج إلضاءة المؤشرات الضوئية على جهاز .األجهزة المتصلة باإلنترنت انتقل إلى

توجيه الصوت :2 الخطوة
بتوجيه اإلشارات الصوتية وتطبيق التحسين يقوم سير عمل .التحسين Designer's هي استخدام سير عمل DSP إن أسهل طريقة لتوجيه الصوت وتطبيق

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

.P300و MXA920 في هذا المثال، سنقوم بتوصيل

.إلنشاء مشروع جديد جديد مشروع > مشروعاتي انتقل إلى
وأي أجهزة أخرى وأفلتها في غرفتك إلضافتها P300و MXA920 اسحب .تظهر أي أجهزة متصلة باإلنترنت في القائمة .)مباشر( غرفة > جديد حدد
.إليها
.Dante Controller أو باستخدام برنامج التحسين خارج سير عمل Designer يمكنك أيضًـا توجيه الصوت يدويًـا في .تحسين حدد

https://www.shure.com/designer
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:قد تحتاج إلى .تحقق من المسارات الصوتية واإلعدادات للتأكّـد من أنها تناسب احتياجاتك
.حذف المسارات غير الضرورية

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

من خالل برنامج عقد USB الوجهة الشائعة هي كمبيوتر متصل عبر منفذ .إلى مصادر أخرى باستخدام جهاز مزج المصفوفة P300 أرسل الصوت من
.المؤتمرات

إضافة تغطية :3 الخطوة
يكون لدى أي متحدث بداخل هذا المنطقة تغطية، ولن يتم التقاط أي شيء ).متارأ 9 يف (9 دمًـاق 03 يف 03 اإلعداد االفتراضي هو منطقة تغطية ديناميكية تبلغ

.خارجها

:إلضافة المزيد من مناطق التغطية

.MXA920 وحدد التغطية خريطة > ]غرفتك[ انتقل إلى
انقل وغيّـِـر الحجم .مناطق تغطية لكل ميكروفون 8 يمكنك إضافة أي مجموعة تصل إلى .مخصصة أو ديناميكية واختر منطقة تغطية تغطية إضافة حدد

.حسب الحاجة
عليك إجراء مكالمة تجريبية مع ).على سبيل المثال ،Dante من خالل مضخم صوت سماعة رأس( ًقم بإعداد طريقة لالستماع إلى الميكروفون مباشرة

.عند الضرورة للحصول على صوت جيد للغرفة DSPقم بضبط الكسب و .نظام عقد المؤتمرات بكامله

https://service.shure.com/s/article/dante-headphone-amplifier?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/dante-headphone-amplifier?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/dante-headphone-amplifier?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/dante-headphone-amplifier?language=en_US
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.حلقات 8 لضبط موضع ما يصل إلى اإلعدادات يمكنك أيضًـا إيقاف تشغيل التغطية التلقائية من

إعداد تطبيق الويب
:ا علىًبعد إتمام عملية اإلعداد البسيطة هذه، من المفترض أن تكون قادر

MXA920 الوصول إلى تطبيق ويب
إضافة مناطق تغطية

Dante Controller األخرى باستخدام Dante توجيه الصوت إلى أجهزة

:ستحتاج إلى

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

Dante Controllerو Shure Web Device Discovery برنامج

التثبيت واالتصال :1 الخطوة
.قم بتركيب الميكروفون ووصله بمنفذ اإلمداد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت الموجود في محول الشبكة باستخدام كابل شبكة إيثرنت

.بالشبكة نفسها Dante Controllerو Shure Web Device Discovery وصّـِـل الكمبيوتر الذي يُـشغّـِـل
.ا مزدوجًـا لفتح تطبيق الويبًفي قائمة األجهزة، وانقر نقر MXA920 ابحث عن .Shure Web Device Discovery افتح

إضافة تغطية :2 الخطوة
يكون لدى أي متحدث بداخل هذا المنطقة تغطية، ولن يتم التقاط أي شيء ).متارأ 9 يف (9 دمًـاق 03 يف 03 اإلعداد االفتراضي هو منطقة تغطية ديناميكية تبلغ

.خارجها

:إلضافة المزيد من مناطق التغطية

.تغطية إضافة > التغطية انتقل إلى
.انقل وغيّـِـر الحجم حسب الحاجة .مناطق تغطية لكل ميكروفون 8 يمكنك إضافة أي مجموعة تصل إلى .مخصصة أو ديناميكية اختر منطقة تغطية

اضبط الكسب ومعالجة اإلشارات ).على سبيل المثال ،Dante من خالل مضخم صوت سماعة رأس( ًقم بإعداد طريقة لالستماع إلى الميكروفون مباشرة
. توجد خافتات كسب لكل منطقة كسب ولخرج المزج التلقائي .عند الضرورة للحصول على صوت جيد للغرفة (SD)P الرقمية

.حلقات 8 لضبط موضع ما يصل إلى اإلعدادات يمكنك أيضًـا إيقاف تشغيل التغطية التلقائية من

https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_web_device_discovery_application
https://www.audinate.com/products/software/dante-controller
https://service.shure.com/s/article/dante-headphone-amplifier?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/dante-headphone-amplifier?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/dante-headphone-amplifier?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/dante-headphone-amplifier?language=en_US
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توجيه الصوت :3 الخطوة
.Dante Controller األخرى، استخدم برنامج Dante لتوجيه الصوت إلى أجهزة

الصوت إال من خرج MXA920 في أثناء تشغيل التغطية التلقائية، ال يرسل .في قائمة أجهزة اإلرسال MXA920 وابحث عن Dante Controller افتح
.إال عند إيقاف تشغيل التغطية التلقائية 8-1 ال يعمل إرسال القنوات .المزج التلقائي

إلنشاء مسار صوتي، تحقق من المربع الذي يتقاطع فيه خرج المزج التلقائي .الذي ترسل الصوت إليه في قائمة أجهزة االستقبال Dante ابحث عن جهاز
.ع قناة دخل جهاز االستقبالم XMA920 لجهاز

.حسب الحاجة (D)SP اضبط التغطية والكسب ومعالجة اإلشارات الرقمية .عليك إجراء مكالمة تجريبية مع نظام عقد المؤتمرات بكامله

MXA920 أجزاء

المؤشر الضوئي لحالة كتم الصوت

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

اإلعدادات االفتراضية
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

.في حال تعطيل المؤشرات الضوئية، سوف تستمر في اإلضاءة عند تشغيل الجهاز أو عند حدوث حالة خطأ :مالحظة
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زر إعادة الضبط
للشبكة RJ-45 منفذ

)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
ميجابت في الثانية 10/100 = إيقاف تشغيل

جيجابت في الثانية 1 = تشغيل
)مم 12 بقطر( براغي بحلقات لتركيب أداة التعليق

VESA MIS-D فتحات تركيب متوافقة مع معيار
نقاط تركيب شريط األمان

)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
)PoE( جهاز حاقن للطاقة عبر اإليثرنت

اختالفات الطُـرز
SKUالوصف

MXA920W-Sميكروفون مربع أبيض

MXA920W-S-60CMسم 60( ميكروفون مربع أبيض(

MXA920AL-Rميكروفون دائري من األلومنيوم

MXA920B-Rميكروفون دائري أسود

MXA920W-Rميكروفون دائري أبيض

الملحقات االختيارية وقطع الغيار
A900-S-GM Gripple Mount Kit, Square

A900W-R-GM Gripple Mount Kit, Round, White Cover
A900B-R-GM Gripple Mount Kit, Round, Black Cover

A900-S-PM Pole Mount Kit, Square
A900W-R-PM Pole Mount Kit, Round, White Cover
A900B-R-PM Pole Mount Kit, Round, Black Cover

A900-PM-3/8IN Threaded Rod Adapter Mounting Kit
A910-JB Junction Box Accessory

A900-CM Ceiling Mount
A910-HCM Hard Ceiling Mount

RPM904 frame and grille assembly for MXA920W-S-60CM or MXA910W-60CM
RPM901W-US frame and grille assembly for MXA920W-S or MXA910W-US

MXA920 شهادات مرمز
.shure.com/mxa920 على الموقع MXA920 ابحث عن شهادات مرمز صوت

https://pubs.shure.com/guide/A900-GM
https://pubs.shure.com/guide/A900-GM
https://pubs.shure.com/guide/A900-GM
https://pubs.shure.com/guide/A900-PM
https://pubs.shure.com/guide/A900-PM
https://pubs.shure.com/guide/A900-PM
https://pubs.shure.com/guide/A900-PM-38IN
https://www.shure.com/en-US/products/accessories/a910jb
https://www.shure.com/en-US/products/accessories/a900cm?variant=A900-CM
https://www.shure.com/en-US/products/accessories/a910hcm
https://www.shure.com/en-US/products/accessories/rpm90x
https://www.shure.com/en-US/products/accessories/rpm90x
https://www.shure.com/mxa920
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ما هي محتويات العبوة
MXA920-R أو MXA920-Sميكروفون صفيف مربع أو دائري

مجموعة أجهزة مربعة أو دائرية

:مربع

)8( روابط الكبل
)3( ألسنة تخفيف الضغط

مجموعة الوسادة المطاطية

:دائري

)8( روابط الكبل
)3( ألسنة تخفيف الضغط

90A49117 :مربع

90A49116 :دائري

زر إعادة الضبط

.للضغط عليه، استخدم مشبك ورق أو أداة أخرى .يقع زر إعادة الضبط خلف الشبكة

:مواقع األزرار

.خلف فتحة الشبكة وتوجد حولها دائرة مطبوعة على حرير :ميكروفونات الصفيف المربعة
.الخاص بحالة كتم الصوت LED خلف فتحة الشبكة األولى إلى اليمين من مؤشر :ميكروفونات الصفيف المستديرة

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 لمدة تزيد عن( إعادة ضبط إعدادات المصنع الكاملة

.األلوان، ثم مؤشر ضوئي أزرق بطول القضيب
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MXA920 برنامج التحكم
:MXA920 توجد طريقتان للتحكم في

.Shure Designer استخدام برنامج
في مكان واحد Shure التحكم في جميع أجهزة

وإليها Shure توجيه الصوت من أجهزة
Shure Web Device Discovery من خالل تطبيق MXA920 الوصول إلى تطبيق الويب في

التحكم في ميكروفون واحد في كل مرة
Dante Controller برنامج توجيه الصوت باستخدم

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

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

MXA920 تغطية
:للوصول إلى إعدادات خريطة التغطية

Designer: التغطية خريطة أضف الميكروفون إلى الغرفة، وانتقل إلى.
.التغطية انتقل إلى :تطبيق الويب

.التلقائية التغطية > عام > اإلعدادات للتحكم في التغطية التلقائية، انتقل إلى

https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_web_device_discovery_application
https://www.audinate.com/products/software/dante-controller
https://www.audinate.com/products/software/dante-controller
https://www.audinate.com/products/software/dante-controller
http://www.shure.com/designer
https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_web_device_discovery_application
https://www.shure.com/firmware
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؟MXA920 ما المساحة التي يغطيها
:في معظم الغرف بما يلي Shure توصي

)أمتار 4.9( قدمًـا 16 :الحد األقصى للمسافة من المتحدث إلى الميكروفون
)أمتار 3.7( قدمًـا 12 :الحد األقصى الرتفاع التثبيت

30 في 30 ، تبلغ منطقة التغطية االفتراضيةالتغطية التلقائية في أثناء تشغيل .تعتمد هذه األرقام أيضًـا على صوتيات غرفتك وتشييدها والمواد المستخدمة فيها
.الديناميكية عن منطقة التغطية )أمتار 9 في 9( قدمًـا

كيف تعمل التغطية؟
8 يمكنك إضافة مزيج يصل إلى .، يلتقط الميكروفون المتحدثين الذين تريد سماعهم ويتجنب المناطق التي تطلب منه تجنبهاالتغطية التلقائية عندما تستخدم

.لكل ميكروفون مخصصةو ديناميكية مناطق تغطية

.حلقات يدويًـا 8 ، يمكنك توجيه ما يصل إلىالتغطية التلقائية إذا أوقفت تشغيل

لضبط التغطية ضبطًـا دقيقًـا في الوقت الفعلي مع Shure من تقنية التركيز التلقائي MXA920 أو إيقاف تشغيلها، يستخدم التغطية التلقائية في أثناء تشغيل
.دائمًـا ما يكون التركيز التلقائي نشطًـا، وال تحتاج إلى ضبط أي شيء حتى يعمل .تغيير المتحدثين لمواقعهم أو وقوفهم

إضافة مناطق تغطية
تشغيل = التلقائية التغطية

يكون لدى أي متحدث بالداخل تغطية، حتى لو .جاهزة لالستخدام )أمتار 9 في 9( قدمًـا 30 في 30 البالغة الديناميكية ، تكون منطقة التغطيةالتغطية عندما تفتح
.لّوقف أو تجو

.مناطق تغطية لكل ميكروفون، ويمكنك مزج كال النوعين حسب الحاجة 8 يمكنك استخدام ما يصل إلى .إلضافة المزيد من مناطق التغطية تغطية إضافة حدد
.اسحب مناطق التغطية وأفلتها لنقلها

™



Shure Incorporated

12/43

الديناميكية مناطق التغطية

قم بتغيير الحجم حتى .مناطق التغطية الديناميكية تتميز بتغطية مرنة، وهو ما يعني أن الميكروفون يتكيف بذكاء ليغطي جميع المتحدثين في منطقة التغطية
).حتى في أثناء تحركه( يناسب المساحة المتوفرة لديك، وأي متحدث داخل حدود منطقة التغطية سيحظى بتغطية الميكروفون

المخصصة مناطق التغطية

وتعمل على أفضل )متر 1.8 في 1.8( أقدام 6 في 6 وهي تتميز بحجم مضبوط يبلغ .مناطق التغطية المخصصة تشتمل على تغطية الميكروفون في كل األوقات
.نحو بالنسبة إلى المتحدثين الموجودين في مكان واحد في معظم الوقت، مثل فوق منصة أو أمام سبورة بيضاء
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Prevent Unwanted Sounds
As you set up coverage, you may want to block unwanted sounds from your microphone signal (such as doorways or HVAC

equipment). There are 2 ways to block unwanted sounds in part of a room:

Muted coverage
No coverage

Two Ways to Block Unwanted Sound

Muted CoverageNo Coverage

How does it sound?Great rejection for unwanted soundsGood rejection for unwanted sounds

Can unwanted sound get picked up?
No. Sounds inside muted coverage
areas won’t be picked up by active
coverage areas.

Possibly. Sounds outside coverage
areas can be picked up at low levels by
active coverage areas.

Does it use coverage areas?YesNo

To use the muted coverage method:

Place a coverage area where you want to block unwanted sounds. Select the coverage area.
Select Mute in the properties panel. This post-gate mute mutes any sound inside the coverage area.

To use the no coverage method:

Move or change the size of dynamic coverage areas to avoid the parts of a room with unwanted sounds.
Move dedicated coverage areas.

Move or delete extra microphone lobes (when automatic coverage is turned off).

استخدام الحلقات القابلة للتوجيه
إيقاف التشغيل = التلقائية التغطية

حلقات للميكروفون 8 يمكنك ضبط موضع ما يصل إلى .التلقائية التغطية > عام > اإلعدادات من التغطية التلقائية الستخدام الحلقات القابلة للتوجيه، أوقف تشغيل
.هذا الوضع هو األفضل عندما تحتاج إلى مخرجات مباشرة، مثل نظام رفع الصوت المتعدد المناطق .يدويًـا

.التغطية التلقائية ال يستخدم الميكروفون مناطق التغطية عند إيقاف تشغيل

.لمعرفة المزيد حول استخدام الحلقات MXA910 راجع دليل

ضبط المستويات
:قبل ضبط المستويات

Dante  باستخدام مضخم مكبر الصوت ًقم بإعداد طريقة لالستماع إلى الميكروفون مباشرة
®

.Dante Virtual Soundcard أو من خالل 
.من ذلك، شغّـِـل تطبيق ويب الجهاز ًأو بدال .في قائمة األجهزة عبر اإلنترنت MXA920 وابحث عن Designer افتح

تشغيل التغطية التلقائية
:يمكنك ضبط .تحدث في كل منطقة تغطية بمستوى صوت الكالم العادي

حدد منطقة التغطية لالطالع على .، افتح لوحة الخصائص على الجانب األيمنالتغطية من عالمة تبويب ):بعد البوابة( كسب منطقة التغطية
.الكسب بعد البوابة وعناصر التحكم في كتم الصوت

IntelliMix® انتقل إلى عالمة التبويب ):بعد البوابة( الكسب IntelliMix لضبط مستوى خرج المزج التلقائي والتحكم في إعدادات معالجة
).DSP( اإلشارات الرقمية

https://pubs.shure.com/guide/MXA910/en-US#u_86C14317-576A-A713-AD04-0ABE0485B067
https://pubs.shure.com/guide/MXA910/en-US#u_86C14317-576A-A713-AD04-0ABE0485B067
https://pubs.shure.com/guide/MXA910/en-US#u_86C14317-576A-A713-AD04-0ABE0485B067
https://pubs.shure.com/guide/MXA910/en-US#u_86C14317-576A-A713-AD04-0ABE0485B067
https://pubs.shure.com/guide/MXA910/en-US#u_86C14317-576A-A713-AD04-0ABE0485B067
https://pubs.shure.com/guide/MXA910/en-US#u_86C14317-576A-A713-AD04-0ABE0485B067
https://service.shure.com/s/article/dante-headphone-amplifier?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/dante-headphone-amplifier?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/dante-headphone-amplifier?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/dante-headphone-amplifier?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/dante-headphone-amplifier?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/Listen-to-Audio-with-Dante-Virtual-Soundcard?language=en_US
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يمكنك استخدام معادل الصوت لتحسين وضوح الكالم والتحكم في الترددات المسببة للمشاكل في الغرفة .اضبط إعدادت موازن الصوت حسب الحاجة
إذا تسببت تغييرات معادل الصوت في زيادة أو نقصان كبيرين ))HVAC( مثل الدوي المنخفض التردد الناجم عن أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء(

.1 في المستوى، فاضبط المستويات كما في الخطوة

إيقاف تشغيل التغطية التلقائية
:في هذا الوضع، توجد مجموعتان من خافتات الكسب

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

فإذا كنت ال تستخدم إال المخرجات المباشرة لكل قناة دون جهاز المزج .لتشغيل الميكروفون ًالكسب هنا، فيجعل الحلقة أقل حساسية وأقل احتمالية
.التلقائي، فلن تحتاج إال إلى استخدام هذه الخافتات

لالطالع على الكسب بعد البوابة وعناصر التحكم التغطية من ذلك، حدد حلقة في ًأو بدال .IntelliMix للضبط، انتقل إلى )بعد البوابة( ®IntelliMix كسب
ولن يؤثر ضبط الكسب هنا في قرار تشغيل جهاز المزج .تقوم هذه الخافتات بضبط كسب القناة بعد تشغيل الحلقة .في كتم الصوت من لوحة الخصائص

.وال تستخدم هذه الخافتات سوى لضبط كسب المتكلم بعدما تشعر بالرضا حيال سلوك تشغيل جهاز المزج التلقائي .التلقائي

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

.مرة أخرى تحسين إذا أضفت أجهزة أو حذفتها، فحدد
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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
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

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،

How to Install the MXA920
There are many ways to install MXA920 microphones. See below for details about the mounting and accessory options for

square and round array microphones.

Installation Best Practices
Don't place the microphone behind obstructions.

Coverage depends on your room's acoustics, construction, and materials. Take these into consideration when planning.
For most rooms, Shure recommends 12 feet (3.7 meters) as the maximum mounting height.

Square mounting options:

In a ceiling grid
With a VESA mounting device

On NPT pole
Suspend from ceiling with A900-GM

Suspend from ceiling with your own hardware
On 3/8-inch threaded rod

Attach to ceiling with A900-CM
In a hard ceiling

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
https://pubs.shure.com/guide/A900-PM
https://pubs.shure.com/guide/A900-GM
https://pubs.shure.com/guide/A900-PM-38IN
https://www.shure.com/en-US/products/accessories/a900cm?variant=A900-CM
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Round mounting options:

With a VESA mounting device
On NPT pole

Suspend from ceiling with A900-GM
Suspend from ceiling with your own hardware

On 3/8-inch threaded rod
Attach to ceiling with A900-CM

التركيب في شبكة سقف
:قبل البدء

.فُـك الغطاء الواقي من الميكروفون
.في حال استخدام الوسادات المطاطية، قم بتركيبها في زوايا الميكروفون لمنع الخدوش

.تحقق من تطابق حجم شبكة السقف مع انحراف الطراز لديك
.، قم بتركيبه قبل التركيب بالسقفA910-JB في حال استخدام صندوق التوصيل

).مم 609.6( سم في شبكة السقف مقاس قدمين 60 تجنب تركيب الطراز مقاس :مهم

.وفِـّـر مساحة في شبكة السقف بحيث يتم تركيب ميكروفون المصفوفة
.قم بتسيير كابل اإليثرنت أعلى شبكة السقف وخالل الفتحة في السقف

.وصِـّـل كابل شبكة إيثرنت بالميكروفون
قم بتوصيل شريط األمان بين هيكل المبنى وإحدى نقاط الربط في الجزء الخلفي من الميكروفون باستخدام كابل معدني مضفر أو سلك آخر فائقة القوة

.اتبع أي لوائح محلية .تأكد من عدم وجود شد على شريط األمان .وقياس األمان هذا يمنع الميكروفون من الوقوع في حالة طوارئ ).غير مضمن(
.قم بتركيب الميكروفون في شبكة السقف

https://pubs.shure.com/guide/A900-PM
https://pubs.shure.com/guide/A900-GM
https://pubs.shure.com/guide/A900-PM-38IN
https://www.shure.com/en-US/products/accessories/a900cm?variant=A900-CM
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تركيب ملحق صندوق التوصيل
أماكن تثبيت في صندوق التوصيل لتركيب 3 هناك .على ميكروفونات الصفيف المربعة المركبة على السقف لتوصيل األنبوب A910-JB يتم تركيب صندوق التوصيل

.راجع اللوائح المحلية لتقرر ما إذا كان صندوق التوصيل ضروريًـا أم ال .األنبوب

.قم بتركيب صندوق التوصيل بالميكروفون قبل تركيب الميكروفون في السقف :مالحظة
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:للتركيب

.قم بفك نقطة التثبيت التي تخطط الستخدامها في صندوق التوصيل
.أزل البراغي األربعة من الميكروفون كما هو موضح

.إذا أمكن، قم بتوصيل كابل الشبكة في الميكروفون قبل تثبيت صندوق التوصيل .قم بمحاذاة صندوق التوصيل بفتحات البراغي
.أعِـد تركيب البراغي األربعة لتثبيت صندوق التوصيل على الميكروفون
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VESA التركيب المعياري

:VESA MIS-D فتحات التركيب تتوافق مع معيار .VESA تحتوي اللوحة الخلفية على أربع فتحات ملولبة لتركيب الميكروفون بجهاز تركيب

)مم 9.15 = عمق الفتحة( M4 برغي ملولب مقاس :مواصفات البرغي
مم 100 مربع مقاس :توسيع الفتحة

.لتركيب الميكروفون على عمود Shure بوصة من 3/8 مقاس-A900-PMو A900-PM مع ملحقات VESA تعمل فتحات التركيب المتوافقة مع معيار

التعليق من السقف

).يشمل كابالت وخطاطيف التركيب( Shure من A900-GM طقم قم بتعليق الميكروفون باستخدام معداتك الخاصة أو باستخدام

:للتركيب باستخدام معداتك الشخصية، سوف تحتاج إلى

كابل معدني مضفر أو سلك شديد المتانة
معدات لتوصيل الكابل بالسقف

.الموجودة بالميكروفون مم 12 قم بتوصيل كابالت التركيب بالبراغي ذات الحلقات بقُـطر
.علِـّـق الكابالت بالسقف باستخدام األجهزة المناسبة

التركيب في السقف الصلب
.A910-HCM يمكنك تركيب ميكروفون الصفيف المربع المخصص لألسقف في األسقف الصلبة من دون شبكة قرميد باستخدام الملحق

.www.shure.com ف على المزيد علىّتعر

https://pubs.shure.com/guide/A900-PM
https://pubs.shure.com/guide/A900-PM-38IN
https://pubs.shure.com/guide/A900-PM-38IN
https://pubs.shure.com/guide/A900-PM-38IN
https://pubs.shure.com/guide/A900-PM-38IN
https://pubs.shure.com/guide/A900-PM-38IN
https://pubs.shure.com/guide/A900-PM-38IN
https://pubs.shure.com/guide/A900-PM-38IN
https://pubs.shure.com/guide/A900-PM-38IN
https://pubs.shure.com/guide/A900-PM-38IN
https://pubs.shure.com/guide/A900-GM
https://pubs.shure.com/guide/A900-GM
https://pubs.shure.com/guide/A900-GM
http://www.shure.com/americas/products/accessories/microphones/microphone-shock-mounts-stands/a910-hcm
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Dante قنوات
.MXA920 في Dante يُـغيّـِـر إعداد التغطية التلقائية عدد مخرجات

تشغيل التغطية التلقائية
لكل مناطق التغطية )DSP( معالجة اإلشارات الرقمية IntelliMix خرج مزج تلقائي مع 1
)AEC( دخل مرجع إللغاء صدى الصوت 1

.خرج المزج التلقائي هو القناة الوحيدة التي ترسل الصوت في أثناء تشغيل التغطية التلقائية .قنوات إرسال وخرج المزج التلقائي 8 بإظهار Dante Controller عند تشغيل التغطية التلقائية، يقوم :مالحظة

إيقاف تشغيل التغطية التلقائية
)لكل حلقة 1( منفصلة Dante مخرجات 8 ما يصل إلى

)DSP( معالجة اإلشارات الرقمية IntelliMix خرج مزج تلقائي مع 1
)AEC( دخل مرجع إللغاء صدى الصوت 1

IntelliMix معالج اإلشارة الرقمية )DSP(
:وتشمل مجموعات معالجة اإلشارات الرقمية .التي يمكن تطبيقها على إخراج الميكروفون IntelliMix يحتوي هذا الجهاز على مجموعات معالجة اإلشارات الرقمية

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

تقليل الضوضاء
ضاغط
تأخير

.IntelliMix للوصول، انتقل إلى عالمة التبويب

أفضل ممارسات معالجة اإلشارات الرقمية
، ثم قم)DSP( وقم بإجراء اختبار لنظامك من دون معالجة اإلشارات الرقمية .حسب الحاجة )DSP( قم بتطبيق مجموعات معالجة اإلشارة الرقمية

.بإضافة المعالجة حسب الحاجة إلصالح أي مشكالت تسمعها في اإلشارة الصوتية
.قم بتعيين التأخير على إيقاف التشغيل، ما لم تواجه فيديو يتخلف عن الصوت

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

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

اخفض مستوى صوت مكبرات الصوت
ا عن الميكروفوناتًضع مكبرات الصوت بعيد

تجنب توجيه مكبرات الصوت مباشرة نحو مناطق تغطية الميكروفون

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

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

)ديسيبل ( الحد األقصى للزيادة
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.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

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
يخفف اإلشارة الصوتية األعلى من التردد المحدد أو يقويها :اللوح المرتفع
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االنقطاع/يحدد التردد المركزي للمرشح للتحسينالتردد

)ديسيبل 30 (+/- لضبط المستوى لمرشح معينالكسب

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

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

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

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

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

.PEQ حدد القناة من القائمة المنسدلة في شاشة
نسخ حدد

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

.الكمبيوتر المستخدمة لتثبيت النظام

.تصدير إلى ملف ، وحددPEQ اختر قناة لحفظ إعدادتصدير

.استيراد من ملف ، وحددPEQ اختر قناة لتحميل إعداداستيراد

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

اإلعدادات المقترحةتطبيق المعادل

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

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

خفض أصداء االرتجاف وصوت الصفير

:من الغرفة "الصادر" حدد نطاق التردد المحدد

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

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

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

تقليل صوت الغرفة الرنان األجوف

:من الغرفة "الصادر" حدد نطاق التردد المحدد

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

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

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

خط ارتفاع المعادل
.هرتز على إشارة الميكروفون 150 استخدم خط ارتفاع المعادل الستعمال مرشح الجهير العالي بتردد

.لتشغيله أو إيقاف تشغيله المعادل ارتفاع خط حدد

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
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: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

: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

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،

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

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

)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

®
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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

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.

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

†

†

†

†

®

https://www.audinate.com/learning/faqs/which-network-ports-does-dante-use
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: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

MXA920 طالء
طالء ميكروفونات الصفيف المربعة

.يمكن طالء شبكة وإطار ميكروفونات الصفيف المربعة المركبة بالسقف لتنسجم مع تصميم الغرفة

إزالة اإلطار والشبكة :1 الخطوة
.وحدات والفلكات التي تُـمسك المجموعة الرئيسية باإلطار 6 على كل جانب من اإلطار، فُـك البراغي البالغ عددها

.ال تفك البراغي المجوفة األربعة في كل زاوية :مهم

.ارفع المجموعة عن اإلطار بحذر
.اترك الذراع البالستيكي األسود في مكانه .البالستيكي الرمادي اللون LED أزل أنبوب الضوء

.أزل هذا الجانب من اإلطار .أزل كل البراغي األربعة المجوفة من جانب واحد لإلطار

https://www.audinate.com/support
https://www.audinate.com/support
https://www.audinate.com/support
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.ادفع الشبكة المسطحة خارج اإلطار
.باستخدام أشرطة الربط الالصقة ًاسحب من الحواف حيث يكون متصال .قم بإزالة القطعة اإلسفنجية من الشبكة بحذر

.تجنب طالء اإلسفنجة :مهم

.1.4 قبل الطالء، أعِـد تركيب جانب اإلطار الذي قمت بفكه في الخطوة رقم

الحجب والطالء :2 الخطوة
وهذا يضمن تالمس القطع المعدنية الالزمة عند .الذي يسير بمحاذاة اإلطار من الداخل )مظلل باللون األسود( استخدم شريطًـا حاجبًـا لتغطية البروز بالكامل

.إعادة تركيبها

.استخدم الشريط الحاجب لتغطية شرائط الربط الالصقة بالشبكة
.ال تقم بطالء أي جزء من المجموعة الرئيسية .اتركهما ليجفا بالكامل قبل إعادة التجميع .قم بطالء اإلطار والشبكة

إعادة التركيب :3 الخطوة
.قم بتوصيل القطعة اإلسفنجية بالشبكة باستخدام أشرطة الربط الالصقة

.أعد الشبكة إلى مكانها .1.4 ا من اإلطار كما في الخطوة رقمًفُـك جانبًـا واحد
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.قم بتركيب الجانب المتبقي باإلطار وأحكم ربطه بالبراغي األربعة
.قم بتركيب أنبوب ضوء مؤشر الضوء بالقطعة الدليلية البالستيكية السوداء

.قم بمحاذاة المؤشر الضوئي مع أنبوب الضوء وأعد المجموعة الرئيسية مرة أخرى إلى مكانها باإلطار

.يتم وضع الملصق على المجموعة في الزاوية التي تتوافق مع المؤشر الضوئي :مالحظة

.ال تبالغ في الربط .لكل جانب لتثبيت المجموعة الرئيسية باإلطار 6 قم بتركيب البراغي الـ

Paint MXA920-R Microphones
The grille and back cover of round array microphones can be painted to blend in with a room's design.

Step 1: Remove and Paint the Grille
Loosen the set screw that connects the grille to the back cover. Turn the microphone over.

Rotate the grille as shown to release it from the back cover. Lift it up and out of the tabs holding it in place.
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Carefully remove the fabric piece from the grille. Pull from the edges where it is attached with Velcro strips. Do not paint
the fabric.

Hold the edges of the black plastic guide in place and pull up on the clear lightpipe to unsnap it. Leave the guide in
place.

Mask the 7 bare metal tabs on the grille.



Shure Incorporated

33/43

6

1

Paint the grille.

Step 2: Remove and Paint the Back Cover
Remove the 7 screws on the aluminum support panel. Turn the back cover over.
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2Remove the 12 screws that attach the back cover to the processor enclosure. Set the processor enclosure aside with
the black board facing up.
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Mask the entire flat area in the center of the back cover. Mask the 7 tabs on the inside of the back cover to keep paint
out of the screw threads.

Paint the outside of the back cover.

Step 3: Reassemble the Microphone
Let the paint dry before reassembling.

Use the 12 screws to attach the back cover to the processor.
Use the 7 screws to reattach the aluminum support panel.

Reinstall the lightpipe on the grille by snapping it into place.
Attach the fabric piece to the grille.

Align the grille with the 7 tabs on the back cover. Set it down and rotate the grille as shown to engage the tabs.
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6Tighten the set screw.

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
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pubs.shure.com/command-strings/MXA920.

مع أنظمة التحكم في الكاميرات MXA920 تكامل
يمكنك استخدام هذه المعلومات لدمج .معلومات حول موقع المتحدث وموقع الحلقة واإلعدادات األخرى من خالل سالسل األوامر MXA920 توفر ميكروفونات

.الميكروفون مع أنظمة التحكم في الكاميرا

.لمعرفة المزيد قائمة أوامر أنظمة الكاميرا راجع

استكشاف المشاكل وإصالحها
الحلالمشكلة

الصوت غير موجود أو صامت أو مشوش
.تحقق من الكابالت
.تحقق من عدم كتم صوت قناة اإلخراج
.اًتحقق من عدم تعيين مستويات اإلخراج إلى مستوى منخفض جد

.تحقق من ضبط موضع منطقة التغطية بشكل صحيحجودة الصوت تشير إلى أن الصوت مكتوم أو أجوف
.استخدم الموازن لضبط استجابة التردد

يتعذر تشغيل الميكروفون
)PoE( تحقق من توصيل الميكروفون بمنفذ الطاقة عبر إيثرنت

.الموجود على المحول
.افحص كبالت الشبكة والوصالت

Shure Web Device أو Designer الميكروفون ال يظهر في برنامج
Discovery

.تأكّـد من وصول التيار إلى الميكروفون
تأكد من أن الميكروفون على الشبكة والشبكة الفرعية اللتين يوجد
.بهما الكمبيوتر الشخصي

مثل( أوقف تشغيل واجهات الشبكة غير المستخدمة للتوصيل بالجهاز
).WiFi شبكة

.يعمل )جدُإن و( DHCP تحقق من أن خادم
.قم بإعادة تعيين الجهاز إذا لزم األمر

المؤشر الضوئي للخطأ يومض باللون األحمر

لتصدير سجل التصدير سجل > عام > اإلعدادات > ]جهازك[ انتقل إلى
أيضًـا على سجل أحداث في القائمة Designer يحتوي برنامج .أحداث الجهاز

استخدم سجالت .Designer الرئيسية التي تجمع المعلومات لجميع أجهزة
في حال Shure اتصل بـاألحداث للحصول على مزيد من المعلومات، و

.الضرورة

تحقق مما إذا كان قد تم تعطيل .األضواء > اإلعدادات > ]جهازك[ انتقل إلىعدم وجود أي مؤشرات ضوئية
.السطوع أو إيقاف تشغيل أي إعدادات أخرى

.Chrome قم بإيقاف تشغيل خيار التسريع بمستعرضGoogle Chrome تطبيق الويب يتأخر في متصفح

:لمزيد من المساعدة

Shure اتصل بـ
Shure Audio معهد التسجيل لالشتراك في التدريب مع

https://pubs.shure.com/command-strings/MXA920
https://pubs.shure.com/command-strings/MXA920/en-US#c_278459be-839a-4f2d-8459-be839a8f2d4c
https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
http://www.shure.com/contact
http://www.shure.com/contact
http://www.shure.com/contact
https://www.shure.com/en-US/support/shure-audio-institute
https://www.shure.com/en-US/support/shure-audio-institute
https://www.shure.com/en-US/support/shure-audio-institute
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المواصفات
نظرة عامة
نوع التغطية

تلقائية أو قابلة للتوجيه

متطلبات الطاقة
0 ، الفئة)PoE( الطاقة عبر اإليثرنت

استهالك الطاقة
وات كحد أقصى 10.1

برنامج التحكم
Designer أو تطبيق الويب

التصنيف الحيزي
MXA920-SUL2043 )مناسب للقاعات التي تحتوي على وحدات تهوية(

MXA920-Rغير مُـصنّـَـف

الحماية من الغبار
IEC 60529 IP5X محمي من الغبار

نطاق درجة حرارة التشغيل
)درجة فهرنهايت 104( درجة مئوية 40 إلى )درجة فهرنهايت 20( درجة مئوية 6.7−

نطاق درجة حرارة التخزين
)درجة فهرنهايت 165( درجة مئوية 74 إلى )درجة فهرنهايت 20(- درجة مئوية 29-

االتصال بالشبكة
متطلبات الكابل

Cat5e يوصى بكابل مغلف( أو أعلى(

نوع الموصل
RJ45

الصوت
Dante أو AES67 خرج رقمي لـ

عدد
القنوات

)مرجعي AEC قناة دخل 1 خرج، 1( ًمن القنوات إجماال 2تشغيل التغطية التلقائية

إيقاف تشغيل التغطية
))AEC( قناة دخل مرجعي إللغاء الصدى الصوتي 1 خرج مزج تلقائي، 1 قنوات إرسال مستقلة، 8( ًقنوات إجماال 10التلقائية

كيلو هرتز 48معدل أخذ العينات
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24عمق البت

الحساسية
كيلوهرتز 1 بمعدل

باسكال/ديسيبل نطاق كامل 1.74−

أقصى مستوى لضغط الصوت
ديسيبل نطاق كامل 0 نسبي إلى فرط تحميل بمستوى إشارة اإلدخال يبلغ

ديسيبل لمستوى ضغط الصوت 95.74

نسبة اإلشارة إلى التشويش
كيلوهرتز 1 ديسيبل لمستوى ضغط صوت عند 94 المرجع

A ديسيبل بالمرجّـح 75.76

زمن الوصول
Dante ال يشمل ذلك زمن وصول

مللي ثانية 15.9)إيقاف تشغيل التغطية التلقائية( المخرجات المباشرة

مللي ثانية IntelliMix(26.6 يتضمن معالجة( إخراج المزج التلقائي

الضوضاء الذاتية
أ - ديسيبل لمستوى ضغط الصوت 18.24

النطاق الديناميكي
ديسيبل 77.5

معالجة اإلشارة الرقمية
بارامتري مكون من( ، خفض الضوضاء، التحكم التلقائي في الكسب، الضاغط، التأخير، المعادل)AEC( المزج التلقائي، إلغاء الصدى الصوتي

)ديسيبل 140 نطاق( ، كتم الصوت، الكسب)نطاقات 4

طول الخط القصير إللغاء الصدى الصوتي
مللي ثانية 250 حتى

الرد لعدد مرات الظهور
هرتز 20000 هرتز إلى 125 من

للتردد MXA920 استجابة
).أقدام 6( م 1.83 تم قياس استجابة التردد على المحول على بُـعد مسافة قدرها



Shure Incorporated

40/43

1
2
3

األبعاد
الوزن

MXA920-S: 11.8 كجم 5.4( ًرطال(
MXA920-R: 12.7 كجم 5.8( ًرطال(

MXA920-S

)مم 10.5( بوصة 0.41 ):شفة الميكروفون( أ
)مم 603.8( بوصة 23.77 ):الحافة إلى الحافة( ب
)مم 54.69( بوصة 2.15 ):االرتفاع( ج

MXA920-S-60CM

)مم 593.8( بوصة 23.38 ):الحافة إلى الحافة( أ
)مم 54.69( بوصة 2.15 ):االرتفاع( ب

MXA920-R

)مم 61.3( بوصة 2.4 ):االرتفاع حتى أعلى الحلقات( أ
)مم 635.4( بوصة 25 ):القطر الخارجي( ب

تعليمات مهمة للسالمة
.اقرأ هذه التعليمات

.احتفظ بهذه التعليمات
.انتبه لكل التحذيرات
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13
14

15
16
17
18
19
20
21

.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

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

.فقط دون توجيه إلى المحطة الخارجية )PoE( يجب توصيل هذا الجهاز بشبكات إرسال الطاقة عبر اإليثرنت

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

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

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

.الرجاء اتباع نظام إعادة التدوير اإلقليمي للبطاريات والتحزيم والنفايات اإللكترونية
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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

.ICES-003 مع المعيار الكندي B يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

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

部件名称
有害物质

铅汞镉六价铬多溴联苯多溴二苯醚

电路模块X○○○○○

金属模块X○○○○○

线缆及其组件X○○○○○

外壳○○○○○○

电源适配器*X○○○○○

电池组*X○○○○○
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本表格依据SJ/T11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

注：本产品大部分的部件采用无害的环保材料制造，含有有害物质的部件皆因全球技术发展水平 的限制而无法实现有害物质

的替代。

:*表示如果包含部分
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