
MXN5-C
™Microflex مكبر الصوت السقفي المتصل بالشبكة

Shure networked ceiling loudspeaker user guide (MXN5W-C). Learn how to install and control this PoE-powered loudspeaker. Control it with
other Shure devices in Designer.
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MXN5-C   
Microflex مكبر الصوت السقفي المتصل بالشبكة

الوصف العام
ومع .الفيديو/إنتاجًـا صوتيًـا عالي الجودة لتطبيقات عقد المؤتمرات بواسطة الصوت Shure MXN5-C Microflex يوفر مكبر الصوت السقفي المتصل بالشبكة

الصوتية األخرى المتصلة بالشبكة Shure بسالسة في أجهزة MXN5 تصميمه غير البارز الذي تم تحسينه لسهولة التركيب في تكوينات السقف المنخفضة، يندمج
.naDte استخدام بروتوكول شبكة الصوتب ((EoP والتي تُـمكّـن إرسال الطاقة عبر اإليثرنت

الميزات
العناصر الفنية لمكبر الصوت

الفيديو/استجابة ترددية سابقة الضبط مُـحسّـنة من أجل وضوح الصوت في تطبيقات عقد المؤتمرات بواسطة الصوت
.يأخذ شكل علبة مسطحة غير بارزة متوافقة مع معظم تركيبات السقف المنخفضة

بوصة 5.25 نظام تشغيل ثنائي االتجاه مع مكبر صوت مقاس
.مما يجعله ال يحتاج إلى مكبر صوت خارجي ،(+EoP)/PoE جهاز توفير الطاقة عير اإليثرنت بالس/يُـمكّـن جهاز توفير الطاقة عبر اإليثرنت

Iألدوات المساعدة المتكاملة لـ Shure DSP: النغمة/المعادل والتأخير والمحدد ومولد اإلشارة
واحد Dante ومخرج Dante مدخالن

AES67 متوافق مع

التحكم والتكوين القائم على البرنامج

لسهولة اإلعداد والتكوين Shure Designer برنامج تكوين نظام
لإلدارة عن بُـعد واستكشاف األخطاء وإصالحها SystemOn برنامج إدارة أصل الصوت

Shure تشفير صوت شبكة

تنظيف عناصر التصميم

تدمج التصميم الجمالي بمهارة في بيئات السقف المنخفضة
.تغطي الشبكة المطلية والمغناطيسية القابلة لإلزالة السماعة بالكامل تغطية سلسة

قابل لإلزالة Shure شعار
UL 2043 حاصلة على التصنيف الحيزي

ملحق جسر القرميد لتركيب سريع وسهل

™
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MXN5-C أجزاء مكبر الصوت

)غير متضمن( جسر القرميد
مشبك القناة المرن

لوحة الغطاء
نقطة التثبيت الثانوية

أذرع التثبيت
)6/6 النايلون( حاجز أمان الشبكة

الشبكة
منفذ الشبكة

):كهرماني( مؤشر سرعة الشبكة
ثانية/ميجابايت 10/100 = إيقاف التشغيل

ثانية/جيجابايت 1 = تشغيل
):أخضر( مؤشر حالة الشبكة

ال يوجد اتصال بالشبكة = مطفأ
جرى إنشاء االرتباط بالشبكة = قيد التشغيل

االرتباط بالشبكة نشط = يومض
براغي ألذرع التثبيت

حامل لقيود سالمة الشبكة
)التيار الكهربائي( POWER مصباح بيان

زر إعادة الضبط

ما هي محتويات العبوة
Loudspeaker

Magnetic grille with removable Shure logo
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Flexible conduit clamp
Cover plate

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

: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

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

:األجهزة المتوافقة

MXA920
MXA910
MXA710
MXA310

P300
IntelliMix  Room

®

ANIUSB-MATRIX
MXN5-C

MXA زر كتم الصوت في شبكة

:الستخدام سير عمل التحسين

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

.مرة أخرى تحسين إذا أضفت أجهزة أو حذفتها، فحدد

:قد تحتاج إلى .وبعد تحسين غرفة ما، تحقق من اإلعدادات وقم بتعديلها لتناسب احتياجاتك

.حذف المسارات غير الضرورية
.تحقق من المستويات واضبط الكسب

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

تركيب مكبر الصوت السقفي
يمكنك تثبيت مكبر الصوت في أنواع أخرى من األسقف إذا كانت المادة تدعم وزن مكبر .لتركيبات قرميد السقف، استخدم ملحق جسر القرميد لدعم وزن مكبر الصوت

.الصوت بأمان

:للتثبيت، ستحتاج إلى

سكين األدوات المساعدة أو أداة أخرى لثقب فتحة في السقف
محمي )أو أفضل منه( Cat5e كابل إيثرنت

مفك براغي أو مثقاب
)غير مُـضمن( كابل معدني مضفر أو سلك آخر عالي القوة والمتانة لنقطة التثبيت الثانوية
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)غير مُـضمن( جسر قرميد لتركيبات السقف
)غير مُـضمن( كتيفة سابقة للبناء لألنواع األخرى لألسقف

أسقف القرميد

.للقطع على القرميد ٍاستخدم عبوة مكبر الصوت أو جسر القرميد لتحديد مكان
.في القرميد باستخدام أداة قطع )مم 266( بوصة 10.5 اثقب فتحة مقاس

.أعد تثبيت قرميد السقف من خالل جسر القرميد أعلى القرميد

.اتبع الخطوات لتوصيل مكبر الصوت

جميع األسقف األخرى

أكمل أي عمل مطلوب على .أعلى عوارض السقف Cat5e ثبت كابل .في السقف غير المكتمل، اربط أو ثبت الكتيفة السابقة للبناء على عوارض السقف
.السقف

.تساعد الكتيفة السابقة لإلنشاء في توزيع وزن مكبر الصوت في السقف

.للقطع في مادة السقف ٍاستخدم عبوة مكبر الصوت لتحديد مكان
.في مادة السقف )مم 266( بوصة 10.5 اثقب فتحة مقاس

.اتبع الخطوات لتوصيل مكبر الصوت

توصيل مكبر الصوت

.عبر القناة وتوصيله بمكبر الصوت Cat5e إذا كانت هناك حاجة إلى وجود قناة، قم بتشغيل كابل .بمكبر الصوت Cat5e قم بتوصيل كابل
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.وفي حالة استخدام قناة، ادفع موصل القناة إلى مكان التثبيت .قم بتوصيل لوحة الغطاء باستخدام مفك البراغي

.يوفر هذا الكابل أمانًـا إضافيًـا للتركيب .قم بتوصيل الكابل بنقطة التثبيت الثانوية الخاصة بمكبر الصوت ونقطة التثبيت في السقف

ال تفرط .أربط البرغي على كل جانب من جوانب مكبر الصوت حتى يتمدد كل ذراع تثبيت بالكامل لتأمين مكبر الصوت .ضع مكبر الصوت في فتحة التثبيت
.في إحكام غلق البراغي
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.ال تقم بفك البرغي لتثبيت القيد .مرر لتثبيت قيد سالمة الشبكة بالحامل على مكبر الصوت5
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.مغناطيسيًـا أيضًـا، لذا يمكنك إعادة وضعه أو إزالته إذا لزم األمر Shure يكون شعار .قم بتوصيل الشبكة المغناطيسية بمكبر الصوت6

التوصيل بالطاقة
).PoE( أو الطاقة عبر اإليثرنت +)PoE( يتطلب تشغيل هذا الجهاز الطاقة عبر إيثرنت بالس

):PoE( أو الطاقة عبر اإليثرنت +)PoE( استخدم أحد األجهزة اآلتية لتوفير الطاقة عبر إيثرنت بالس

)PoE( أو الطاقة عبر اإليثرنت +)PoE( مبدل شبكة مع توفير الطاقة عبر إيثرنت بالس
)PoE( أو الطاقة عبر اإليثرنت +)PoE( جهاز حاقن للطاقة عبر إيثرنت بالس

.أيضًـا هو جهاز جيجابايت +PoE/PoE يجب أن يكون مصدر

للحالة LED سلوك مؤشر
حالة الجهازLED سلوك

تشغيل الجهازأخضر ثابت ثم يتوقف

تعريف الجهازثانية 30 وميض باللون األخضر لمدة

إعادة ضبط الشبكة، وميض باللون األخضرٍثوان 4 بعد

إعادة تعيين ضبط المصنع بالكاملٍثوان 8 ، ولون أخضر ثابت بعد مرورٍثوان 4 وميض باللون األخضر بعد مرور

)راجع سجل األحداث لالطالع على التفاصيل( خطأأحمر
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حالة الجهازLED سلوك

تحديث البرنامج الثابت قيد التقدمكهرماني ثابت

طالء الشبكة
:للحصول على أفضل النتائج .يمكنك طالء شبكة مكبر الصوت لتتوافق مع األجواء المحيطة

.استخدم طالء مخصص للمنازل
.قم بطالء الشبكة بعد فكها من مكبر الصوت

.المغناطيسي قبل الطالء Shure فك شعار

Reset Button
To access the reset button, remove the grille.

There are 2 hardware reset options:

Network reset (press button for 4-8 seconds)
Resets all Shure control and audio network IP settings to factory defaults. Power LED flashes green.

Full factory reset (press button for longer than 8 seconds)
Resets all network and Designer settings to the factory defaults. Power LED flashes green, then solid green after 8

seconds.

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



Shure Incorporated

11/25

1
2
3
4

1

2
3
4

: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

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

SystemOn توافق
:من أجل SystemOn قم بتثبيت برنامج .Shure SystemOn يمكنك مراقبة هذا الجهاز وإدارته باستخدام برنامج

عن بُـعد عبر الشبكات Shure مراقبة أجهزة
تلقي تنبيهات في الوقت الفعلي حول المشكالت الحرجة، مثل البطاريات المنخفضة أو أجهزة اإلرسال المفقودة

التحكم في الوصول إلى األجهزة من خالل ملفات تعريف المستخدمين

.shure.com اعرف المزيد على موقع

Dante قنوات مكبر الصوت
.واحدة Dante وقناة إخراج Dante يحتوي مكبر الصوت على قناتين إدخال

http://www.shure.com/designer
https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_web_device_discovery_application
https://www.shure.com/firmware
https://www.shure.com/en-US/products/software/systemon
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Dante استخدام إدخاالت
تكون قناتا اإلدخال مفيدتين إذا كنت بحاجة إلى إرسال إشارة بعيدة المدى وبرنامج صوتي إلى .وإرسالها إلى مخرج مكبر الصوت Dante يتم تجميع قناتي إدخال

.مكبر الصوت

Dante استخدام إدخال
ثمة خياران معالجة إلشارة إخراج .AEC ا إذا كنت بحاجة إلى إرسال إشارة مكبر الصوت إلى مكبر صوت آخر أو إلى قناة مرجعيةًمفيد Dante يكون إخراج

Dante:

)Pre-DSP( قبل معالجة اإلشارة الرقمية

استخدم هذا الخيار ).ال يزال باإلمكان تطبيق معالجة اإلشارة الرقمية على إخراج مكبر الصوت( Dante هو خيار يُـرسل إشارة قبل معالجة اإلشارة الرقمية إلى إخراج
.يمنع هذا الخيار مجموعات معالجة اإلشارة الرقمية من التكدس فوق بعضها البعض .إلرسال اإلشارة إلى مكبر صوت آخر

)Post-DSP( بعد معالجة اإلشارة الرقمية

.MXA910 على AEC استخدم هذا الخيار إلرسال إشاؤرة مكبر الصوت إلى قناة مرجعية .Dante هو خيار يُـرسل إشارة بعد معالجة اإلشارة الرقمية إلى إخراج

توجيه إشارات إلى مكبر الصوت
.Dante Controller أو برنامج Shure Designer لتوجيه الصوت إلى مكبرات الصوت، يمكنك استخدام برنامج

.Dante ، قم بإنشاء غرفة تضم جميع مكبرات الصوت وأي مصادر صوتDesigner في برنامج
.من العديد من المصادر Dante طرقًـا سهلة إلدارة إشارات ANI أو Shure's P300 تشكل معالجات

تحسين يمكنك كذلك استخدام سير عمل .Dante اسحب من مخرج مصدر الصوت وأسقط في مدخل مكبر الصوت إلنشاء مسارات .Routing انتقل إلى
.Designer في برنامج

.إذا كنت ترسل إشارة من مكبر صوت إلى آخر، فاستخدم إشارة قبل معالجة اإلشارة الرقمية

توجيه إشارات إلى مكبرات صوت متعددة
أو يمكنك توجيه اإلشارة إلى كل مكبر صوت Dante في الغرف المثبت بها مكبرات صوت متعددة، يمكنك توجيه إشارة من مكبر صوت إلى آخر باستخدام قناة إخراج

.على حدة
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التوجيه إلى كل مكبر صوت على حدة
:استخدم هذه الطريقة عندما

أو P300 ، مثلBrooklyn II تأتي اإلشارة من الجهاز مع شريحة
للبث المتعددة Ultimo تأتي اإلشارة من الجهاز مع شريحة اإلرسال

.Audinate أو من في األسئلة المتداولة Dante تعرف على المزيد حول تدفقات

عالية، قم بتوجيه اإلشارة إلى كل مكبر صوت على حدة باستخدام Dante أو أجهزة أخرى أحادية البث ذات حدود تدفق Shure P300 إذا كنت تستخدم جهاز
.Dante Controller أو Designer برنامج

توجيه اإلشارات من مكبر صوت إلى آخر
:استخدم هذه الطريقة عندما

Shure ANI أحادية البث مثل Ultimo تأتي اإلشارة من الجهاز مع شريحة اإلرسال

.Audinate أو من في األسئلة المتداولة Dante تعرف على المزيد حول تدفقات

.Dante ، قم بالتوجيه من مكبر صوت إلى آخر باستخدام قناة إخراجDante إذا واجهت حدود تدفق أحادي البث لـ

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/
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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.، ضع كل مكبرات الصوت واألجهزة األخرى التي تريد التوجيه إليها في الغرفة نفسهاDesigner في
.وجه اإلشارة إلى مكبر الصوت األول

.Designer افتح نافذة تكوين مكبر الصوت األول في برنامج
يمنع هذا مجموعات معالجة اإلشارة الرقمية من التكدس بعضها فوق بعض في سلسلة .Dante خرج إشارة في قائمة الرقمية اإلشارة معالجة قبل ما اختر

.اإلشارات
.كرر هذه العملية لكل مكبر صوت إضافي .لتوجيه اإلشارة من مكبر الصوت األول إلى التالي Dante Controller أو Designer استخدم

تعيين ارتفاع الجهاز وارتفاع المستمع
.Designer لعرض تغطية مكبر الصوت بدقة، قم بتعيين ارتفاع الجهاز وارتفاع المستمع في برنامج

.التغطية خريطة > ]غرفتك[ أضف مكبر الصوت إلى غرفة وانتقل إلى
:لضبطه الموضع > الخصائص حدد مكبر الصوت وانتقل إلى

في شبكة الموقع X/Y وضع
ارتفاع الجهاز

ارتفاع المستمع
تتحرك .كيلوهرتز 1 ديسيبل عند 9-و 6-و 3- تمثل الحلقات الثالث .حدد ارتفاع الجهاز وارتفاع المستمع للحصول على معلومات دقيقة بخصوص التغطية

.الحلقات عند قيامك بضبط ارتفاع الجهاز وارتفاع المستمع لتظهر لك تغطية مكبر الصوت
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.shure.com على موقع EASE تتوفر ملفات

"معالج اإلشارة الرقمية )DSP"( إعدادات
)PEQ( المعادل البارمتري

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

:تطبيقات المعادل العامة

تحسين وضوح الكالم
تقليل حاالت عدم االنتظام بالغرفة

توليف النظام لتغطية متناسقة ومتساوية

https://www.shure.com/
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معادالت رباعية النطاق

:أنواع الفالتر

.يخفف اإلشارة أو يعززها داخل نطاق التردد القابل للتخصيص :بارامتري

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

.يخفف اإلشارة الصوتية األقل من التردد المحدد أو يقويها :اللوح المنخفض

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

.يخفف اإلشارة الصوتية األعلى من التردد المحدد أو يقويها :اللوح المرتفع

التردد
.االنقطاع/يحدد التردد المركزي للمرشح للتحسين

الكسب
).ديسيبل 18 (+/- يضبط المستوى لمرشح معين

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

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

.ويكمن الفرق الوحيد في الطريقة التي يتم بها تمثيل هذه القيم .والعرض على منحنى التوازن بنفس الطريقة Q تؤثر معلمات :مالحظة
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تأخير
ويضمن ذلك أن تصل اإلشارة إلى جميع .في حالة قيامك بتثبيت مكبرات صوت في منطقة كبيرة، فقد تحتاج إلى محاذاة زمنية لبعض السماعات باستخدام التأخير

.أجزاء الغرفة في الوقت نفسه لتغطية متساوية

MXN5-C delay range: 0-160 ms

محدد الصوت
ومع تمكين المحدد، لن تتجاوز إشارات اإلخراج الحد .للحد األدنى dBFS لالستخدام، أدخل قيمة .استخدم المحدد لمنع إشارات اإلخراج من التقليم أو التشويه

.األدنى

.ويعمل هذا المحدد فقط إذا وصلت إشارات اإلخراج إلى أقصى مستوى لضغط الصوت في مكبر الصوت .يحتوي مكبر الصوت هذا أيضًـا على محدد سالمة داخلي لحماية الجهاز :مالحظة

مولد اإلشارة
يكون .عندما تستخدم مولد اإلشارة Dante يتم تجاوز إخراجات .إشارات مختلفة لمساعدتك على توليف نظامك وموازنة مستويات الصوت 4 يشغل مولد اإلشارة

.مولد اإلشارة قبل المعادل وبالتالي يمكنك تطبيق المعادل على اإلشارة

.متر 1 عند SPL ديسيبل  76 باإلشارة إلى ديسيبل 0 ضبط الكسب عند

ضجيج متوسط

.استخدمه لفحص المستويات والتحقق من التغطية في التثبيتات متعددة السماعات .تساوي الطاقة لكل أوكتاف

ضجيج أبيض

.استخدمه لفحص المستويات والتحقق من التغطية في التثبيتات متعددة السماعات .تساوي الطاقة عند كل تردد

موجة جيبية

.استخدمها لفحص المستويات وتقييم تأثيرات تصفية البحث وتحديد الموجات الدائمة المحتملة .يشغل نغمة على التردد المحدد

تمشيط

استخدمه لتحديد عيوب التركيب المحتملة ، مثل االهتزازات أو .ا من أدنى تردد ويمتد إلى األعلىًيشغل نغمة عند كل تردد يمكن لمكبر الصوت إنتاجها، بدء
.األزيز

كتم صوت مكبر الصوت
:يحتوي مكبر الصوت على نقاط كتم صوت متعددة لسيناريوهات مختلفة

.المحددة Dante يكتم صوت قناة إدخال :Dante كتم صوت إدخال
.Dante يكتم صوت إخراج السماعة وقناة إخراج :كتم صوت الجهاز
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التشفير
يتم تشفير الصوت باستخدام معيار التشفير .على مستوى الغرفة، ما يعني أن كل األجهزة المضمّـنة في الغرفة يجب أن تشتمل على هذه اإلعدادات التشفير يعمل

التشفير غير مدعوم بأجهزة .FIPS-197 الخاضع للحكومة األمريكية في المنشور )NIST( ، الذي حدده المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا)AES - 256( المتقدم
.الجهات األخرى

:لتنشيط التشفير

.، التي تقع في أعلى الجانب األيمن)اإلعدادات( في أي غرفة، انقر فوق
.تشفير الصوت حدد
.Enable Encryption حدد

.وتتيح لك الخيارات األخرى إعادة إدخال مفتاح التشغيل أو تعطيله إذا تم تمكين التشفير سابقًـا ولم تعد تريده

:لكي يعمل التشفير :مهم

.المتصلة في الغرفة نفسها Shure يجب تمكين التشفير أو تعطيله بصفة عامة بجميع أجهزة
.غير مدعوم حاليًـا AES67 التشفير وفق المعيار .لتشغيل التشفير أو إيقاف تشغيله Dante Controller في وحدة تحكم AES67 يجب تعطيل
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AES67
هذا معيار Shure ويدعم جهاز .مختلفة IP معيار صوت متصل بالشبكة يمكن من االتصال بين مكونات األجهزة المختلفة التي تستخدم تقنيات صوت AES67 يمثل

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

:AES67 شاراتِتعد المعلومات التالية حيوية عند إرسال أو استقبال إ

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

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

AES67 توافق:2 يدعم الجهاز:Shure تدعم أجهزة

Dante وAES67Dante وAES67يجب استخدام .ال Dante.

Dante وAES67
AES67 دون Dante. يعد أي بروتوكول شبكة

.صوت آخر مقبوال
نعم

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

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

Controller.

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

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

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

.IP وعنوان AES67 ف جلسةِّيشترط وجود معر

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

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

https://www.audinate.com/support
https://www.audinate.com/support
https://www.audinate.com/support
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.حول المفاتيح التي يجب أن تتجنبها انظر األسئلة الشائعة لمزيد من المعلومات،

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

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

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

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.

عبر اإلنترنت EASE تتوفر ملفات
.shure.com لهذا الجهاز على EASE تتوفر ملفات

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/MXN5-C.

المواصفات
Connector Type

RJ45

†

†

†

†

https://www.audinate.com/learning/faqs/which-network-ports-does-dante-use
https://www.shure.com
https://pubs.shure.com/command-strings/MXN5-C
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Power Requirements
Power over Ethernet (PoE) Class 0 or PoE Plus Class 4

Power Consumption
Power over Ethernet (PoE)12 W maximum (11 W typical)

PoE Plus24 W maximum (23 W typical)

Weight
6.5 lbs (2.95 kg)

Product Dimensions
12 x 12 x 4 in. (304.8 x 304.8 x 101.6 mm) H x W x D

Control Software
Shure Designer

Plenum Rating
UL 2043 (Suitable for Air Handling Spaces)

Operating Temperature Range
−6.7°C (20°F) to 40°C (104°F)

Storage Temperature Range
−29°C (-20°F) to 74°C (165°F)

Frequency Response (-3 dB)
120 Hz to 20 kHz

Maximum Output Level
At 1 meter

Power over Ethernet (PoE)92 dB SPL

PoE Plus98 dB SPL

Coverage Angle
Average of 1 octave band centered on 4 kHz

94°

Digital Signal Processing
Delay, Limiter, Signal Generator, Equalizer (4-band Parametric)

Latency
Not including Dante latency

1.5 ms
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الملحقات االختيارية وقطع الغيار
A-MXN5-TBجسر القرميد

A-MXN5-NCBحامل البناء الجديد

ShureRPMXN5-G شبكة مغناطيسية وشعار

RPMXN5-Cقناة غطاء المشبك

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

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


Shure Incorporated

24/25

21

1
2

.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

.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

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

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

.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

®
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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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