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MXW   
Microflexالميكروفون الالسلكي

نظرة عامة
الوصف العام

Shure Microflex Wireless Series (MXW) هو حل ميكروفون متكامل مناسب لغرف االجتماعات وقاعات اجتماعات المجالس اإلدارية المتسمة بالمرونة.
باإلضافة إلى سهولة إنشاء )AES256( ويتميز هذا الحل بإدارته التلقائية لقناة التردد الالسلكي وتزويده بميكروفونات السلكية قابلة إلعادة الشحن محمية بتشفير

.Dante شبكة صوت رقمي باستخدام

.في السقف أو الحائط من أجل توفير اتصال معقول بين الميكروفونات الالسلكية وشبكة الصوت الرقمي MXW (APT) ويُـجرى تركيب نقطة وصول ميكروفونات
وتشحن .ميكروفون في المنطقة نفسها حسب المنطقة 80 ويمكن استخدام نقاط وصول متعددة في عمليات التركيب التي تتطلب التشغيل المتزامن لما يصل إلى

باليد ومثبتًـا ًمحموال ًعن أنها تمثل حال ًوتخزن الميكروفونات السطحية والمعقوفة المالئمة الستخدامات سطح المكتب، فضال MXW محطة الشحن المتصلة بشبكة
.كما يُـستخدم برنامجًـا للتحكم إلعداد النظام والمراقبة والتحكم عن بُـعد من أي جهاز كمبيوتر متصل بالشبكة .للتدريب والعروض التقديمية في الشركات

®

™
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الميزات
الفائقة Shure جودة

صوت متميز
بتصميمها المخصص لالستمتاع بأنقى الخصائص الطبيعية لالتصاالت الصوتية، Microflex تتميز جميع أجهزة ميكروفون

التي تقي من التداخالت الراديوية غير المرغوب فيها من أجهزة العمالء CommShield حيث تشتمل على تقنية
.الالسلكية، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية

أجهزة ميكروفون قابلة إلعادة الشحن
مزودة ببطارية ليثيوم أيون قابلة إلعادة الشحن، حيث يمكن إعادة شحنها في أي MXW تأتي جميع أجهزة ميكروفون

مثل( ويمكن عرض معلومات عن البطارية من خالل برنامج التحكم .وقت دون الحاجة إلى إزالتها من جهاز الميكروفون
).وقت تشغيل البطارية، والوقت حتى اكتمال الشحن، وعدد دورات الشحن، وسعة البطارية

تصميم احترافي وبسيط
تندمج تصميمات أجهزة الميكروفون الالسلكية العصرية البسيطة بشكل أنيق مع البيئات المتنوعة المعتمدة على تقنيات

تُـحد من الفوضى بشكل ملحوظ وتمنحك MXW وبفضل عدم وجود األسالك، فإن أجهزة ميكروفون .الصوت والصورة
.إطاللة أنيقة واحترافية

Encryption
، الذي حدده المعهد)AES-256( بالتشفير باستخدام معيار التشفير المتقدم MXW يتميز االتصال الالسلكي بين أجهزة

.FIPS-197 الخاضع للحكومة األمريكية في المنشور )NIST( الوطني للمعايير والتكنولوجيا

التحكم والتوصيل المتقدم بالشبكة

التوصيل بشبكة الصوت الرقمي

وبفضل تزويد أجهزة .محمية )أو أعلى( Cat5e يكون انتقال الصوت الرقمي عبر شبكة إيثرنت قياسية باستخدام كبالت
، فإنها تتميز بزمن وصول منخفض، ومزامنةAudinate التي تقدمها شركة Dante بتقنية MXW ميكروفون

ويتميز الصوت الرقمي بإمكانية تواجده اآلمن على الشبكة .الساعة، وجودة خدمة عالية بهدف توفير نقل موثوق للصوت
.نفسها المخصصة لتكنولوجيا المعلومات والتحكم في البيانات، أو يمكن تكوينه بحيث يستخدم شبكة مخصصة

التنسيق التلقائي للتردد

تنسيقًـا تلقائيًـا للتردد بهدف سرعة إعداد جميع أجهزة الميكروفون والتمتع MXW تستخدم أجهزة ميكروفون سلسلة
ويمكن تخصيص القنوات ألجهزة الميكروفون على جهاز إرسال واستقبال مزود .باتصاالت السلكية موثوقة وغير متقطعة

ويمكن اشتراك أجهزة إرسال .Link بنقطة وصول عن طريق ترتيبهم في محطة الشحن المرتبطة والضغط على الزر
واستقبال متعددة مزود بنقاط وصول في العمل لدعم عمليات التركيب في مساحات كبيرة أو الغرف القابلة لتغيير

وبمجرد ارتباطها، يبحث النظام تلقائيًـا عن طيف التردد الراديوي المتوفر ويحدد قنوات التردد الراديوي ذات .حجمها
وعند اكتشاف وجود حالة تداخل، تتحول أجهزة الميكروفون تلقائيًـا .الجودة المثالية التي يمكن االعتماد عليها للتشغيل

.إلى استخدام أفضل قناة تردد راديوي بديلة والتي يُـجرى تحديدها أثناء البحث المستمر في الخلفية

التحكم والمراقبة عن بعد
الالسلكية بتوافقها مع أدوات التحكم القابلة للبرمجة التي توفرها شركات، Microflex نات أجهزة ميكروفونّتتميز مكو
وتتصل هذه المكونات مع المعدات المخصصة لعقد المؤتمرات عن بُـعد وأجهزة .وغيرهما AMXو Crestron مثل

.معالجة اإلشارات الرقمية

أجهزة البحث عن طيف التردد
الراديوي المدمجة

الالسلكية عبر طيف غير مرخّـص، ما يعني إمكانية MXW نات أجهزة ميكروفونّتكون عمليات اإلرسال التي تنفذها مكو
.التي تعمل في المنطقة ذاتها )ال سيما الهواتف وسماعات الرأس الالسلكية( استخدامه من خالل أجهزة السلكية أخرى

بوجود جهاز بحث عن التردد الراديوي من أجل توثيق تداخالت التردد MXW وتتميز نقطة وصول أجهزة ميكروفون
التي يمكن تشغيلها MXW ا دقيقًـا لعدد قنوات أجهزة ميكروفونًوتوفر البيانات تقدير .الراديوي المتوسطة والعالية

.بأمان في المنطقة الخاضعة للبحث

®

tm®
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الالسلكي MXW نظام

أجهزة الميكروفون الالسلكية ①
معالج النظام وجهاز اإلرسال واالستقبال الالسلكي ②
ربط الميكرفون ومحطة الشحن ③
Gigabit جهاز إخراج تناظري مزود بأجهزة تبديل شبكة ④
)غير مضمنة( مغلفة Cat5e كبالت ⑤

MXW مكونات نظام أجهزة ميكروفون

أجهزة اإلرسال داخل أجهزة الميكروفون
:وتتوفر أربعة نماذج للتصميم، هي .إشارات صوتية السلكية مشفرة إلى نقطة الوصول MXW ترسل أجهزة ميكروفون

الميكروفون المختلط المثبت على
)MXW1( الجسم

TQG ويتميز هذا النموذج بإدخال .يُـجرى تثبيت الجهاز على حزام أو شريط من أجل التمتع باتصال متنقل حر اليدين
.الخاص باتصال الميكروفون المثبت على الصدر والميكروفون المتكامل لجميع االتجاهات

الميكروفون المحمول باليد
)MXW2(

يتيح الميكروفون المحمول باليد لمقدمي العروض إمكانية التواصل باستخدام الخراطيش فائقة الجودة ألجهزة
.VP68، وBETA58، وSM86، وShure SM58 ميكروفون

،MXW6/C( الميكروفون السطحي
MXW6/O(

يُـثبّـَـت جهاز اإلرسال السطحي على طاولة أو مكتب من أجل إرسال إشارات الحديث بينما يمزج الجهاز بشكل معقول بين
.أي بيئات للمؤتمرات

قاعدة سطح المكتب ذات الرأس
)MXW8( المنحنية

15و 10و 5 ذات الرأس المنحنية بمقاسات Microflex تتوافق القاعدة ذات الرأس المنحنية مع أجهزة ميكروفون
.بوصة

.مخرج لسماعة رأس من أجل مراقبة الصوت، كما هو الحال في قنوات الترجمة MXW8و MXW6و MXW1 تتضمن أجهزة الميكروفون
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)MXWAPT8و ،MXWAPT4و ،MXWAPT2( جهاز إرسال واستقبال مزود بنقطة وصول
في الحائط أو السقف إلدارة توصيالت الصوت الالسلكية المشفرة بأجهزة )8و 4و 2 وحدات القنوات( يُـجرى تركيب جهاز اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول

.األخرى الموجودة على الشبكة نفسها Dante ا للنظام، فإنه ينقل الصوت الرقمي بين أجهزة الميكروفون الالسلكية وأجهزةًوباعتبار الجهاز مركز .الميكروفون

)MXWANI8و MXWANI4( واجهة التوصيل الشبكي للصوت
يوفر وحدات إدخال وإخراج صوت تناظري لنظام أجهزة ميكروفون Dante هي جهاز توصيل شبكي من )قنوات 8قنوات و 4( إن واجهة التوصيل الشبكي للصوت

MXW. وتحتوي الواجهة على محول Gigabit Ethernet منافذ يمكّـن االتصال بنقطة وصول أجهزة ميكروفون 4 مكون من MXWوجهاز كمبيوتر واحد، وما ،
.MXW يصل إلى محطتي شحن متصلتين بشبكة أجهزة ميكروفون

)MXWNCS8و ،MXWNCS4و ،MXWNCS2( محطة شحن متصلة بالشبكة
كما أنها تربط أجهزة الميكروفون .MXW بقدرتها على الشحن المتزامن ألجهزة ميكروفون )8و 4و 2 مجموعة الفتحات( تتميز محطة الشحن المتصلة بالشبكة

.بقنوات نقاط الوصول وترسل معلومات البطاريات إلى برنامج التحكم عبر الشبكة
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.ذات الرأس المنحنية MXW8 مع أجهزة ميكروفون MXWNCS2 ال يعمل جهاز :مالحظة

MXW برنامج تحكم
.عن بعد في الوظائف الرئيسية لإلعداد والمراقبة واإلدارة ًتحكمًـا شامال MXW يوفر برنامج التحكم في أجهزة ميكروفون

تكنولوجيا النظام وتصميمه

نظرة تقنية حول مسار الصوت
:وفيما يلي نظرة عامة حول مسار الصوت .وتكنولوجيا التوصيل الشبكي الرقمي المتقدم Shure بين جودة الصوت الفائقة من MXW يجمع نظام أجهزة ميكروفون

الصوت الالسلكي
.الصوت إلى إشارة رقمية تُـنقل السلكيًـا إلى نقطة الوصول MXW يحول جهاز اإلرسال واالستقبال الخاص بأجهزة ميكروفون

)DECT( إدارة ذكية وتلقائية والسلكية للصوت باستخدام إطار عمل االتصاالت الالسلكية الرقمية المعززة
تصميم تردد راديوي مخصص يتيح االستمتاع بجودة أعلى للصوت وزمن وصول أقل مقارنة بأغلب أنظمة االتصاالت الالسلكية الرقمية المعززة

شبكة الصوت الرقمي
.تتلقى نقطة الوصول الصوت الالسلكي من أجهزة الميكروفون وتوزعه على واجهة التوصيل الشبكي للصوت

.يوفر زمن الوصول المنخفض ومزامنة الساعة الدقيقة وجودة الخدمة العالية نقال موثوقًـا للصوت
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.يكون انتقال الصوت الرقمي عبر كبالت إيثرنت ومعدات تعتمد عى بروتوكول اإلنترنت القياسي
يتميز الصوت الرقمي بتواجده اآلمن على الشبكة نفسها المخصصة لتكنولوجيا المعلومات والتحكم في البيانات، أو يمكن تكوينه بحيث يستخدم شبكة

.مخصصة

الصوت التناظري
.ل واجهة التوصيل الشبكي للصوت الصوت المتصل بالشبكة إلى مخرجات تناظرية لكل القنواتّتحو

.، أو الجهاز المخصص لعقد المؤتمرات عن بُـعد)DSP( ترسل الصوت التناظري إلى أداة المزج، أو معالج اإلشارات الرقمية

تشكيل المجموعات والربط بين أجهزة الميكروفون
.في برنامج التحكم Configuration ضمن عالمة التبويب مجموعات بالشبكة، يمكنهم االنضمام إلى MXW نات أجهزة ميكروفونّبمجرد اكتمال توصيل جميع مكو

وجهاز خرج صوت واحد أو جهازين )بالنسبة ألجهزة الميكروفون المتصلة( ويمكن أن تشكل كل نقطة وصول مجموعة مرتبطة بواسطة شاحن واحد أو شاحنين
.ويمكن بعد ذلك وضع أجهزة الميكروفون في الشاحن وربطها بالقنوات المخصصة لنقطة الوصول ).بالنسبة لتوجيه مسار الصوت إلى المخرجات التناظرية(

تستمر هذه .ويتم ربط أجهزة الميكروفون بالقنوات في نقطة الوصول، وليس بالشاحن الذي استخدم للربط بينهم .تُـدار كل مجموعة بواسطة نقطة وصول واحدة
.العالقة إلى أن يُـعاد ربط أجهزة الميكروفون أو إعادة تعيين نقطة الوصول

إدارة مجموعات متعددة :التكوينات
، تُـنشأ عالقة بين جميعConfiguration وعند إضافة مجموعة أخرى إلى صفحة .تتيح التكوينات مشاركة مجموعات متعددة للتفضيالت وأدوات التحكم العامة ذاتها

.وسوف تعتمد المجموعة الجديدة على اإلعدادات الخاصة بهذا التكوين .األجهزة الموجودة في التكوين

.نةّوفيما يتعلق باالستخدامات المتخصصة، مثل إعداد غرف متعددة، يمكن إنشاء تكوينات متعددة للتحكم بشكل مستقل في المجموعات المكو

قد تحتاج إلى تحديث البرنامج الثابت
يجب استخدام اإلصدار نفسه للبرنامج الثابت من قبل جميع األجهزة .بصورة دورية بتحديث البرنامج الثابت إلضافة ميزات وتحسين أداء النظام Shure تقوم شركة

.الموجودة بنظامك لتعمل الوظائف بشكل كامل

وتحديث )https://www.shure.com/firmware( على الويب Shure إذا كان النظام لديك ال يعمل بطريقة صحيحة، فعليك تنزيل التطبيق المناسب من موقع
.Shure الدعم في إذا كنت تحتاج إلى مساعدة إضافية، فالرجاء االتصال بقسم .البرنامج الثابت ألجهزتك إلى أحدث إصدار

وصف األجهزة
)ANI( واجهة التوصيل الشبكي للصوت

اللوحة األمامية

قنوات اإلدخال ①
عند ارتباط الجهاز بمجموعة من أجهزة ميكروفون .إلى الشبكة الرقمية )Aux( أو مستوى المساعد )Line( إلضافة اإلشارات التناظرية على مستوى الخط

MXWيتم توجيه المدخالت تلقائيًـا إلى قنوات أجهزة الميكروفون المرتبطة ، )Input A ؛4 إلى 1 للقنوات من Input B 8 إلى 5 للقنوات من.(

قنوات اإلخراج ②

https://www.shure.com/firmware
https://www.shure.com/en-US/support
https://www.shure.com/en-US/support
https://www.shure.com/en-US/support
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، يتم توجيه قنوات نقطة الوصول تلقائيًـا إلىMXW عندما يرتبط بمجموعة من أجهزة ميكروفون .لتحويل صوت الشبكة الرقمي إلى إخراج تناظري لكل قناة
.مخرجات واجهة التوصيل الشبكي للصوت

محدد القناة ③
:لتحديد قناة لتنفيذ إحدى الوظائف التالية

الوظيفةاإلجراء

ضغطة واحدة
االستماع إلى تلك القناة في مقبس سماعة الرأس

هين وتعديلهماْعرض مستوى خرج القناة والتَـو
مراقبة إشارة الخرج على جهاز قياس المستوى

.لكتم الصوت إلى حالة كتم الصوت LED يشير مؤشر .إلغاء كتم صوت القناة/كتم صوت)ٍثوان 3( الضغط مع االستمرار

مؤشر القناة المحددة ④
.يضيء عند تحديد قناة

)sig/clip( لقوة اإلشارة LED مؤشر ⑤
:يشير إلى قوة اإلشارة الصوتية لكل قناة

عادية = أخضر
قوية = كهرماني

")التوهين" للتخلص من حالة التقطع، اخفض مستوى اإلشارة من مصدر الصوت( متقطعة = أحمر

لكتم الصوت LED مؤشر ⑥
 يستمر توجيه القناة المكتومة إلى المقبس )على زر تحديد القناة ٍثوان 3 اضغط مع االستمرار لمدة( يضيء باللون األحمر عند كتم صوت خرج القناة

HEADPHONE ألغراض المراقبة أو استكشاف األخطاء وإصالحها.

محدد مستوى اإلدخال ⑦
.لتتطابق مع إشارة اإلدخال )Aux( أو مستوى المساعد )Line( لضبط القناة المحددة بحيث تكون على مستوى الخط

محدد مستوى اإلخراج ⑧
:لضبط القناة المحددة على مستوى اإلخراج الذي يطابق جهاز التوصيل

ديسيبل بدون حمل Line+ :(4( الخط
فولت/ديسيبل Aux- :(10( المساعد

فولت/ديسيبل Mic- :(30( الميكروفون

أداة التحكم في توهين اإلخراج ⑨
78- ديسيبل إلى 24- ديسيبل، ومن 1 ديسيببل بمقدار انخفاض 24- إلى )ال يوجد توهين( ديسيبل 0 ألسفل لتوهين خرج القناة من/استخدم الزرين ألعلى

.ديسيبل 3 ديسيبل بمقدار انخفاض

مقياس المستوى ⑩
على مقياس الخرج dBFS 18- ومن الجيد استخدام مستوى ).dBFS( لعرض مستوى صوت القناة المحددة باستخدام وحدة ديسيبل بالنسبة للقياس العادي

.وحدة حجم على أي مقياس تناظري 0 كتقدير يوازي

لحالة األجهزة LED مؤشرات ⑪
:تشير إلى حالة األجهزة
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الحالةاللونLED مؤشر

.الوحدة قيد التشغيلأخضرالطاقة

.الجهاز متصل بشبكة إيثرنتأخضرإيثرنت

Network شبكة
Audio

).تستقبل الصوت الرقمي كما هو متوقع( جميع قنوات االستقبال المتصلة في حالة جيدةأخضر

وميض باللون األخضر
تتعرض قناة واحدة أو أكثر من قنوات االستقبال المتصلة إلى خطأ في االشتراك أو من مشكلة لم يتم حلها

جهاز اإلرسال واالستقبال قيد إيقاف التشغيل، أو مفصول، أو جرت إعادة تسميته، أو ضبط الشبكة غير(
).صحيح

).لم يتم إنشاء التوجيه( ال توجد قنوات استقبال متصلةمتوقف عن التشغيل

عند الضغط على LED ويومض مؤشر .يتم تأمين أداتي التحكم في الكسب وكتم الصوت في اللوحة األماميةأحمرالتأمين
.أحد األزرار حالما تكون األجهزة قيد التأمين

مقبض مستوى صوت سماعة الرأس ⑫
.لضبط مستوى صوت خرج سماعة الرأس

خرج سماعة الصوت ⑬
.خاص بمراقبة الصوت المرسل والمستقبل من شبكة الصوت الرقمي )مم 6,35( بوصة 1/4 مقبس خرج

.ال يظهر الصوت إال عند توصيل الوحدة بشبكة صوت رقمي :مالحظة

اللوحة الخلفية

مصدر تيار متردد ①
.فولت تيار متردد IEC 100 - 240 موصل

مفتاح التشغيل ②
.لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها

)8-1( موصالت مجموعة اإلخراج ③
لكل )Mic( أو مستوى الميكروفون )Aux( أو مستوى المساعد )Line( موصل تفاضلي منخفض الجهد ذو ثالثة سنون يوفر إخراج تناظري على مستوى الخط

.قناة

)8-1( قاعدة تأريض معدنية ④
.تُـستخدم لتأريض الكبل مباشرة بالقاعدة

)A، B( موصالت مجموعة اإلدخال ⑤
.للشبكة الرقمية )Aux( أو مستوى المساعد )Line( موصل تفاضلي منخفض الجهد ذو ثالثة سنون يضيف إشارات تناظرية على مستوى الخط

من )للتوصيل األرضي( أو ذي ثالثة سنون )لإلشارة( ، فاستخدم موصل ذي سن واحدMP3 أو iPOD وفي حالة استخدام مصدر غير متوازن، مثل مشغل .هذا اإلدخال مخصص للتوصيل المتوازن :مالحظة
.راجع أقسام المواصفات لمعرفة المزيد عن مخططات توصيل األسالك .موصالت المجموعة
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زر إعادة الضبط ⑥
.إلعادة تشغيل الجهاز مع إعدادات المصنع االفتراضية ٍاضغط مع االستمرار على الزر لمدة خمس ثوان

)أخضر( لحالة شبكة إيثرنت LED مؤشر ⑦

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

االرتباط بالشبكة نشط = يومض

)كهرماني( لسرعة االرتباط بشبكة إيثرنت LED مؤشر ⑧

ميجابايت في الثانية 10/100 = قيد إيقاف التشغيل
)يلزم لتوجيه الصوت الرقمي( جيجابايت 1 = قيد التشغيل

واجهة الشبكة ⑨
، أو لتوصيل أجهزة متعددة بشبكة صوتMXW محول جيجابت ذو منافذ أربعة لتوصيل المكونات بعضها ببعض بالنسبة لمجموعة واحدة من أجهزة ميكروفون

:فيما يلي وصف لكل منفذ .رقمي أكبر

الوصفالمنفذ

نقل الطاقة عبر( 1 المنفذ
)شبكة إيثرنت

.ويؤدي وظيفة منفذ جيجابت القياسي Shure يوفر عملية نقل الطاقة عبر شبكة إيثرنت بالنسبة لنقطة وصول

3و 2 المنفذان
أخرى، أو واجهات إضافية للتوصيل الشبكي للصوت، أو MXW تمكّـن منافذ جيجابت القياسية اتصال شبكة أجهزة ميكروفون

.، أو نظام تحكم خارجيMXWNCS محطات شحن

)Uplink( 4 المنفذ
.3و 2 يؤدي هذا المنفذ الوظائف ذاتها التي يؤديها المنفذين ):االفتراضي( الوضع العادي

Shure Web يحظر هذا الوضع وصول صوت الشبكة وبياناتها إلى تطبيق .لنقل بيانات التحكم فقط :Uplink وضع
Discovery Application وبرنامج Dante Controller وبرنامج Dante Virtual Soundcard.

)APT( جهاز اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول
يؤدي جهاز .يمثل جهاز اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول مركز تدفق إشارة الصوت ويدير ثبات التردد الراديوي كل جهاز من أجهزة الميكروفون في المجموعة

:اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول الوظائف التالية

استقبال إشارات الصوت الالسلكية من أجهزة الميكروفون في المجموعة وتشفيرها
توصيل إشارة الصوت إلى شبكة الصوت الرقمي وواجهة التوصيل الشبكي للصوت

وأدوات MXW نات، وبرنامج التحكم في أجهزة ميكروفونّبين المكو )مثل الحصول على إعدادات الضبط والربط( إرسال واستقبال معلومات التحكم
.التحكم من جهات خارجية

.نقل إشارة صوت مشفرة إلى مخرج سماعة الرأس الخاصة بالميكروفون لالستماع إلى صوت الترجمة أو الصوت من مصادر خارجية أخرى

اختالفات الطُـرز
MXWAPT8جهاز إرسال واستقبال ذو ثماني قنوات

MXWAPT4جهاز إرسال واستقبال ذو أربع قنوات

MXWAPT2جهاز إرسال واستقبال ذو قناتين
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للطاقة LED مؤشر ①
.يُـضيء باللون األخضر لإلشارة إلى وجود عملية نقل للطاقة عبر شبكة إيثرنت

للشبكة الصوتية LED مؤشر ②

الحالةاللون

).تستقبل الصوت الرقمي كما هو متوقع( جميع قنوات االستقبال الموجهة في حالة جيدةأخضر

وميض باللون األخضر

جهاز اإلرسال( تتعرض قناة واحدة أو أكثر من قنوات االستقبال المتصلة إلى خطأ في االشتراك أو من مشكلة لم يتم حلها
).واالستقبال قيد إيقاف التشغيل، أو مفصول، أو جرت إعادة تسميته، أو ضبط الشبكة غير صحيح

).واحد ٍلحالة الربط في آن LED يومض مع مؤشر( استقبال إشارة تحديد من برنامج التحكم
).لحالة الربط LED وميض متبادل مع مؤشر( يُـجري الجهاز حاليًـا عملية بحث عن الطيف

.مشكلة في مزامنة الساعة

).لم يتم إنشاء التوجيه( ال توجد قنوات استقبال متصلةمتوقف

.Dante Controller تفصيلية من برنامج ًيمكن مراقبة حالة شبكة الصوت مراقبة :مالحظة

لحالة ربط الميكروفون LED مؤشر ③

الحالةاللون

.Standby أو Mute أو Active من أجهزة الميكروفون مرتبطة وقيد التشغيل في الوضع 1≥أخضر

.من أجهزة الميكروفون مرتبطة وقيد إيقاف التشغيل أو مثبتة في شاحن غير متصل بالشبكة 1≥متوقف

.لم يتم ربط أي أجهزة ميكروفونأحمر

).واحد ٍللشبكة الصوتية في آن LED يومض مع مؤشر( استقبال إشارة تحديد من برنامج التحكم ٍجاروميض باللون األحمر
).للشبكة الصوتية LED وميض متبادل مع مؤشر( يُـجري الجهاز حاليًـا عملية بحث عن الطيف

زر إعادة الضبط ④
.إلى إعدادات المصنع االفتراضية MXW على زر إعادة الضبط إلعادة ضبط نظام أجهزة الميكروفون ٍثوان 10 اضغط مع االستمرار لمدة

.DHCP تؤدي عملية إعادة الضبط إلى حذف المجموعات وأجهزة الميكروفون المرتبطة، وستتم إعادة تهيئة الجهاز في الوضع :مالحظة
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منفذ إيثرنت ⑤
.محمي بمصدر نقل الطاقة عبر شبكة إيثرنت وبالشبكة )أو أعلى( Cate5 صل كبل

)أخضر( لحالة شبكة إيثرنت LED مؤشر ⑥

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

االرتباط بالشبكة نشط = يومض

)كهرماني( لسرعة االرتباط بشبكة إيثرنت LED مؤشر ⑦

ثانية/ميجابايت 10/100 = إيقاف التشغيل
)MXW الزم للحصول على تشغيل مالئم ألجهزة ميكروفون( جيجابايت في الثانية 1 = قيد التشغيل

مسار توجيه الكبل ⑧
.ا مخصصًـا لكبل شبكة إيثرنت لتمكين التركيب المتساطح على السقف أو الحائطًيوفر مسار

هوائيات اتجاهية
ويرسل الهوائي إشارة التردد الراديوي ويستقبلها في .السلكيًـا ثابتًـا وموثوقًـا مع أجهزة الميكروفون ًتحتوي نقطة الوصول على هوائيات اتجاهية متعددة توفر اتصاال

.واحرص دائمًـا على أن يكون هذا الجانب من الميكروفون تجاه منطقة التغطية .نمط منحنى قلبي مع حساسية كبيرة تجاه الجانب األمامي من الجهاز

نمط المنحنى القلبي للتردد الراديوي

شاحن متصل بالشبكة
فعندما يرتبط شاحن ما بإحدى .إمكانية شحن البطارية وربط القناة من موقع واحد MXW تتيح محطة الشحن المتصلة بالشبكة الخاصة بأجهزة ميكروفون

.ويمكن بعد ذلك وضع أجهزة الميكروفون في الفتحات لربطها بتلك القنوات .المجموعات، ترتبط فتحات القناة الخاصة به بقنوات الصوت المرتبطة بنقطة الوصول

.ا عن ارتباطه بالمجموعة أو اتصاله بالشبكةًويمكن إعادة شحن أي جهاز ميكروفون في أي شاحن متصل بالشبكة، بعيد

على أي شاحن من أجهزة الشحن المرتبطة، يتم ربط جميع أجهزة الميكروفون الموجودة في الشاحن بالقنوات الموجودة في نقطة Link عند الضغط على الزر :تنبيه
.ويؤدي ذلك إلى تجاوز أية أجهزة ميكروفون مرتبطة مسبقًـا بتلك القنوات .الوصول

الطُـرز المختلفة

MXWNCS8
يقبل ثمانية أجهزة ميكروفون سطحية أو مثبتة على الجسم أو محمولة باليد
أو أربع قواعد ذات رأس منحنية

MXWNCS4
يقبل أربعة أجهزة ميكروفون سطحية أو مثبتة على الجسم أو محمولة باليد

رأس منحنية ْأو قاعدتين ذواتي
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MXWNCS2
يقبل جهازي ميكروفون سطحيين أو مثبتين على الجسم أو محمولين باليد

ذات الرأس المنحنية MXW8 القاعدة ال يدعم هذا الشاحن

)A من النوع USB 3.0( فتحات الشحن ①
عندما يرتبط الشاحن بمجموعة ما، يتم ربط الفتحات بقنوات .الموجودة على الشاحن USB إلعادة شحن أجهزة الميكروفون وربطها عن طريق توصيلها بفتحات

).راجع تعيين قناة الصوت لمزيد من التفاصيل( نقطة الوصول

.ا عن ارتباطه بالمجموعة أو اتصاله بالشبكةًيمكن إعادة شحن أي جهاز ميكروفون في أي شاحن ، بعيد :مالحظة

للطاقة LED مؤشر ②
.يضيء باللون األخضر عندما تكون الوحدة قيد التشغيل

لربط الميكروفون LED مؤشر ③
:يشير إلى حالة إجراء الربط

المؤشراللون

.لم يتم إنشاء أي ارتباط)االفتراضي( متوقف

.إجراء االرتباط قيد التقدموميض باللون األخضر

.نجحت عملية ربط أجهزة الميكروفون بالقنواتأخضر

)مشكلة في التردد الراديوي، أو فشل الشبكة، أو جرت إزالة أجهزة الميكروفون أثناء تنفيذ اإلجراء( لم ينجح إجراء الربطأحمر

.ا ألن المحطة غير مرتبطة بالمجموعةًيتعذر بدء إجراء الربط نظركهرماني

.تم قفل إجراء الربط من برنامج التحكموميض باللون األحمر

.الشاحن في وضع عالي الكفاءةأزرق

زر ربط الميكروفون ④

.ثوان لربط جميع أجهزة الميكروفون الموجودة في الشاحن بقنوات جهاز اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول المرتبط 6 اضغط مع االستمرار لمدة
يجب عليك تشغيل .High Effective مرات متتالية لوضع الشاحن في وضع 3 وحرره Link في خالل الدقيقة األولى من تشغيل الشاحن، اضغط على الزر

.الشاحن دورة للعودة إلى وضع الشحن القياسي

لحالة البطارية LED مؤشرات ⑤
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إضافة إلى ذلك، تومض مؤشرات ).راجع البطاريات لمزيد من التفاصيل% (100 ،75 ،50 ،25 ،10 ،10< لمراقبة حالة بطارية الميكروفون المتصل بتدرجات
LED معدودات عند نجاح عملية ربط جهاز الميكروفون بالقناة ٍالخمسة لثوان.

قفل مصدر الطاقة للتيار المباشر ⑥
.لمقبس اإلدخال الخاص بالمحطة PS60 لتأمين مصدر الطاقة

مفتاح التشغيل ⑦
.لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها

منفذ إيثرنت ⑧
أو من خالل مفتاح باستخدام كبل MXW من خالل واجهة التوصيل الشبكي للصوت الخاصة بأجهزة ميكروفون MXW لالتصال بشبكة نظام أجهزة ميكروفون

.إيثرنت

)أخضر( لحالة شبكة إيثرنت LED مؤشر ⑨

.ال يوجد أي ارتباط بالشبكة = متوقف
.جرى إنشاء االرتباط بالشبكة = قيد التشغيل

.االرتباط بالشبكة نشط = يومض

)كهرماني( لسرعة االرتباط بشبكة إيثرنت LED مؤشر ⑩

ثانية/ميجابت 10 = مطفأ
ثانية/ميجابت 100 = مضاء

توصيل أجهزة الميكروفون
الستيعاب األنواع المختلفة USB تحتوي القنوات الموجودة في الصف العلوي على منفذي .ضع جهاز الميكروفون في الشاحن من خالل توصيله بإحدى فتحات القناة

.في الوقت نفسه USB ال تحاول توصيل كال منفذي .ألجهزة الميكروفون

.ال تدعم أجهزة الشحن ذات القناتين أجهزة الميكروفون ذات الرأس المنحنية :مالحظة

.تستخدم الفتحات العمودية الرئيسية الموجودة في الخانات المجوفة :أجهزة الميكروفون المحمولة باليد والسطحية والمثبتة على الجسم
.تستخدم الموصالت األفقية العلوية :القاعدة ذات الرأس المنحنية

موصالت مختلفة للقناة نفسها

أجهزة اإلرسال داخل أجهزة الميكروفون
الوصف

زر الطاقة ①
MXW6، MXW8: لتشغيل جهاز اإلرسال أو إيقاف تشغيله ٍاضغط باستمرار على زر الطاقة المخصص لمدة ثالث ثوان.

MXW1، MXW2: لتشغيل جهاز اإلرسال أو إيقاف تشغيله ٍالتنشيط لمدة خمس ثوان/اضغط باستمرار على زر كتم الصوت.
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التنشيط/زر كتم الصوت ②
يمكن تعيين عمل الزر لكل نوع من أنواع أجهزة اإلرسال بشكل مستقل من عالمة التبويب .لتغيير حالة الصوت من نشط إلى كتم الصوت، أو العكس

Preferences. فيما يلي وصف لوظيفة كل إعداد:

Toggle: اضغط على الزر ثم حرره لتغيير الحالة من نشط إلى كتم الصوت.
Push-to-talk: اضغط على الزر باستمرار لتمرير الصوت.

Push-to-mute: اضغط على الزر باستمرار لكتم الصوت.
Disabled: ال يؤثر الزر على الصوت.

للحالة LED مؤشر ③
LED مؤشر" راجع جدول .Preferences يمكن تخصيص مؤشرات اللون لحالتي كتم الصوت والتنشيط من عالمة التبويب .يشير إلى حالة جهاز لإلرسال

باستثناء الطرز ذات حلقة الضوء من MXW الخاصة بأجهزة اإلرسال في أجهزة ميكروفون LED لمعرفة األداء االفتراضي لكل مؤشر من مؤشرات "للحاالت
).MX405R/410R/415R( أجهزة الميكروفون ذات الرأس المنحنية

)ألجهزة الميكروفون السطحية وذات الرأس المنحنية( لحالة البطارية المنخفضة LED مؤشر ④

الحالةاللون

متبقي من وقت تشغيل البطارية %5>متوقف

متبقي من وقت تشغيل البطارية %5<أحمر قاتم

مقبس سماعة األذن ⑤
واجهة التوصيل الشبكي )إدخاالت( يتم توجيه هذا الصوت تلقائيًـا من إدخال .لمراقبة إشارة قناة اإلرجاع، مثل صوت الترجمة )مم 3,5( بوصة 1/8 مقبس

).8 إلى 5 قنوات من B ؛ واإلدخال4 إلى 1 للقنوات من A اإلدخال( للصوت

.MXW2 هذه الميزة غير متوفرة في جهاز اإلرسال الخاص بجهاز الميكروفون المحمول باليد :مالحظة

)A من النوع USB 3.0( موصل الشحن ⑥
.USB للتوصيل بفتحة الشاحن المتصل بالشبكة أو بالشاحن

خرطوشة جهاز الميكروفون المحمول باليد ⑦
.SM58، Beta 58، SM86، VP68 :مع أنواع الخراطيش التالية MXW2 يتوافق جهاز اإلرسال الخاص بجهاز الميكروفون

جهاز الميكروفون ذو الرأس المنحنية ⑧
.بوصة 15و 10و 5 ذات الرأس المنحنية بمقاسات Microflex تتوافق القاعدة ذات الرأس المنحنية مع أجهزة ميكروفون

TQG موصل ⑧
.للتثبيت الخارجي على الصدر أو لميكروفون سماعة الرأس TQG على موصل MXW يحتوي جهاز الميكروفون المختلط المثبت على الجسم

الميكروفون الداخلي ⑩
.يحتوي جهاز اإلرسال المثبت على الجسم على ميكروفون داخلي لجميع االتجاهات يمكن ضبطه ليعمل تلقائيًـا عند عدم توصيل الميكروفون المثبت على الصدر

للحالة LED جدول مؤشرات
الوصفLED مؤشرالحالة

.جاهز لتمرير الصوت إلى الشبكةأخضرنشط

.تم كتم الصوتأحمركتم
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الوصفLED مؤشرالحالة

استعداد

وميض باللون األحمر
توقف الوميض لفترة(

طويلة، تشغيله لفترة
)قصيرة

.يتم كتم الصوت ويدخل جهاز اإلرسال في وضع اإلسبات للحفاظ على طاقة البطارية

.من برنامج التحكم Identify تم الضغط على الزروميض باللون األصفرتحديد

التبديل بين األحمراكتساب قناة التردد الراديوي/تمهيد
واألخضر

.يقوم جهاز اإلرسال بتمهيد واكتساب اتصال التردد الراديوي لنقطة الوصول المرتبطة

يتضمن وضع الكثافة القياسية معدل تبديل بطيء
يتضمن وضع الكثافة العالية معدل تبديل سريع

خارج نطاق تغطية التردد الراديوي
وميض باللون األحمر

توقف الوميض/تشغيل(
)لفترة قصيرة

.جهاز اإلرسال خارج نطاق تغطية التردد الراديوي لنقطة الوصول المرتبطة

.يتم شحن جهاز اإلرسالمتوقفالشحن ٍجار

إعادة تعيين معلومات استهالك
.تم إعادة تعيين معلومات استهالك البطارية لجهاز اإلرسالوميض باللون األصفرالبطارية

جهازا ميكروفون يحاوالن االتصال
بقناة الصوت نفسها

وميض باللون األحمر
تشغيل الوميض لفترة(

طويلة، توقفه لفترة
)قصيرة

.ال يمكن تنشيط سوى جهاز ميكروفون واحد فقط لكل قناة صوتية كل مرة

يجب تشغيل جهاز اإلرسال باستخدام زر الطاقة الموجود في جهاز .ال يوجد اتصال بالشبكةمتوقفمتوقف
.الميكروفون

أجهزة اإلرسال داخل أجهزة الميكروفون
:وتتوفر أربعة نماذج للتصميم، هي .إشارات صوتية السلكية مشفرة إلى نقطة الوصول MXW ترسل أجهزة ميكروفون

)MXW1( الميكروفون المختلط المثبت على الجسم
الخاص باتصال الميكروفون المثبت على TQG ويتميز هذا الميكروفون بإدخال .يُـجرى تثبيت الجهاز على حزام أو شريط من أجل التمتع باتصال متنقل حر اليدين

.الصدر والميكروفون المتكامل لجميع االتجاهات
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ارتداء وحدة جهاز اإلرسال
.ثبّـت جهاز اإلرسال في الحزام أو الجيب باستخدام مشبك

.للحصول على أفضل النتائج، يجب الضغط على الحزام بعكس قاعدة المشبك

)MXW2( الميكروفون المحمول باليد
،BETA58، وSM86، وShure SM58 يتيح الميكروفون المحمول باليد لمقدمي العروض إمكانية التواصل باستخدام الخراطيش فائقة الجودة ألجهزة ميكروفون

.VP68و

الوضع الصحيح للميكروفون

ولالستمتاع بصوت أكثر قوة مع زيادة في وجود الجهير، اقترب أكثر .بوصة من مصدر الصوت 12 أمسك الميكروفون بحيث يكون ضمن مسافة
.بالميكروفون تجاه مصدر الصوت

.تجنب تغطية الشبكة بواسطة يديك

)MXW6/C، MXW6/O( الميكروفون السطحي
يتوفر إصدارين هما ذو .يُـثبّـَـت جهاز اإلرسال السطحي على طاولة أو مكتب من أجل إرسال إشارات الحديث بينما يمزج الجهاز بشكل معقول بين أي بيئات للمؤتمرات

.المنحنى القلبي ولجميع االتجاهات



Shure Incorporated

20/99

وضع الميكروفون
.، مثل األرضيات أو الطاوالت أو المناضدٍلالستمتاع بأفضل استجابة منخفضة التردد واالبتعاد عن الضوضاء في الخلفية، ضع الميكروفون على سطح كبير ومستو

.وللحد من ارتداد الصدى، تجنب وجود أي أسطح عاكسة فوق الميكروفون أو بجواره، مثل الجوانب المشطوبة للمنابر أو األرفف البارزة

)MXW8( قاعدة سطح المكتب ذات الرأس المنحنية
.بوصة 15و 10و 5 ذات الرأس المنحنية بمقاسات Microflex تتوافق القاعدة ذات الرأس المنحنية مع أجهزة ميكروفون
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أنواع الميكروفونات

إدخال الميكروفون في القاعدة

MX405 وMX410 وMX415

مؤشر حالة ثنائي اللون

MX405Rو MX410R وMX415R

حلقة الضوء
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MX410DF، MX415DF

Dualflex

البطاريات القابلة إلعادة الشحن
وتوفر .على خصائص كيميائية تضاعف من وقت تشغيل جهاز اإلرسال MXW تعتمد بطاريات ليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن التي تعمل بها أجهزة ميكروفون

.تفصيلية عن معلمات البطارية المهمة، مثل حالة الشحن، وسعة البطارية، وعدد دورات الشحن ًإمكانية إدارة الطاقة من برنامج التحكم رؤية

في غضون ساعة واحدة، وحتى كامل سعتها في غضون ساعتين وذلك باستخدام محطة الشحن المتصلة بالشبكة %50 وتتميز البطاريات بإمكانية شحنها حتى
.MXW الخاصة بأجهزة ميكروفون

الطرازات
طراز البطاريةنوع الميكروفون

المثبت بالجسم MXW1 ميكرفون

SB901A السطحي MXW6 ميكروفون

معقوفة MXW8 قاعدة

MXW2 ميكروفون محمول باليد
SB902

SB905*

12/2020 المصنعّـة بعد MXW2 ألجهزة *

)NCS( محطة الشحن المتصلة بالشبكة
ويمكن إعادة شحن أي جهاز ميكروفون في أي .للشحن عند بدء دورة الشحن LED تُـضيء مؤشرات .ك جهاز اإلرسال داخل فتحة الشحن حتى يثبت في مكانهّحر

.ا عن ارتباطه بالمجموعة أو اتصاله بالشبكةًشاحن متصل بالشبكة، بعيد
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.تستخدم الفتحات العمودية الرئيسية الموجودة في الخانات المجوفة :أجهزة الميكروفون المحمولة باليد والسطحية والمثبتة على الجسم
).غير متضمنة بالنسبة ألجهزة الشحن ذات القناتين. (تستخدم الموصالت األفقية العلوية :القاعدة ذات الرأس المنحنية

لحالة الشحن LED مؤشرات
:تُـضاء لإلشارة إلى مستوى شحن بطارية جهاز الميكروفون LED تحتوي كل قناة من قنوات الشحن على مؤشرات

من شحن البطارية %LED مؤشر

1
%10: <وميض

%10> ثابت

2<25%

3<50%

4<75%

5<95%

.في وضع توفير الطاقة LED ال تضيء مؤشرات :مالحظة

NCS أوضاع طاقة
:يمكن تشغيل محطة الشحن في أوضاع طاقة مختلفة غير وضع الشحن القياسي

وضع توفير الطاقة
.واحد فقط لكل قناة بعد تشغيل الطاقة LED وال يُـضيء، في هذا الوضع، سوى مؤشر .قم بتشغيل الشاحن في وضع الطاقة المنخفضة لتقليل االستهالك من الطاقة

:للتغيير إلى وضع توفير الطاقة

.المساعدة األدوات للوصول إلى صفحة MXW افتح برنامج التحكم في
.الخاصة بمحطة الشحن Device Properties افتح نافذة
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.Energy Efficient Mode حدد مربع االختيار
.للخروج من خصائص الجهاز Add updates حدد
.للضغط على أجهزتك Utility من صفحة Apply All حدد

وضع الكفاءة العالية
:في هذا الوضع .قم بتشغيل الشاحن في وضع الكفاءة العالية لتقليل استهالك الطاقة بشكل كبير

.لشبكة اإليثرنت والشحن LED يتم تعطيل وظائف مؤشرات
.للطاقة باللون األخضر LED يضيئ مؤشر
.للربط باللون األزرق، ما يشير إلى أنه في وضع الكفاءة العالية LED يضيئ مؤشر

:للتغيير إلى وضع الكفاءة العالية

.ثالث مرات متتالية Link في خالل الدقيقة األولى من تشغيل الشاحن، اضغط على الزر
.إلعادة الشاحن إلى وضع الشحن القياسي، قم بتشغيل دورة الشحن للشاحن

:مالحظات

.ساعات للشحن بالكامل في وضع الكفاءة العالية 4 القابلة إلعادة الشحن Shure تتطلب بطاريات

ساعات باستخدام جهاز ضبط الوقت 4 للشحن في وضع الكفاءة العالية، يجب عليك إدارة وقت إعادة الشحن لمدة LED ا لتعطيل مؤشراتًنظر :مهم
.الخاص بك

أو أي حلول أخرى متصلة مثل SystemOn ال توجد وظيفة مراقبة والتحكم لنظام .بينما يكون في وضع الكفاءة العالية، ال يوجد اتصال إيثرنت للشاحن
Crestron/AMX.

يتم تحديده عن طريق إزالة( عندما ينتقل الشاحن إلى وضع الكفاءة العالية، تنتقل أي ميكروفونات موصلة حاليًـا في الشاحن إلى وضع الكفاءة العالية
).الميكروفون من الشاحن ومالحظة أنه تم إيقاف تشغيل الميكروفون

الحالة بعد دورة تشغيل للشاحن في وضع الكفاءة العالية، يشير الشاحن بصريًـا إلى الشحن القياسي وتتبع أي ميكروفونات تم إزالتها من الشاحن تفضيل
.APT في تكوين األولية من الشاحن

اضغط( يدعم الميكروفون المثبت في شاحن في وضع الكفاءة العالية، والذي لم يصل بعد إلى الشحن الكامل، آلية إعادة تعيين عدد دورات البطارية القديمة
.ال يدعم الميكروفون هذه اآللية في حالة الوصول إلى الشحن الكامل ).ثوان لبدء إعادة تعيين عدد الدورات 10 على زر كتم الصوت لمدة

.يجب عليك فقط استخدام إعادة تعيين عد دورات البطارية بعد تثبيت بطارية جديدة :مالحظة

USB شاحن
.لتزويد الطاقة أثناء التشغيل MXW بجهاز إرسال خاص بأجهزة ميكروفون USB (SBC-USB) يمكن توصيل شاحن

معلومات البطارية في برنامج التحكم
:لعرض حالة شحن البطارية Monitor استخدم عالمة التبويب .إلدارة معلومات البطارية MXW يُـستخدم برنامج التحكم في أجهزة ميكروفون
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مراقبة حالة شحن البطارية

.يعرض الوقت المتبقي إلى أن يتم شحن بطارية الميكروفون بالكاملفي محطة الشحن

.يعرض وقت التشغيل المتبقي لبطارية الميكروفونأثناء استخدام

:Utility لالطالع على معلومات حالة البطارية، استخدم عالمة التبويب

معلومات استهالك البطارية

.النسبة المئوية لسعة شحن بطارية الميكروفون مقارنة بسعة شحن بطارية جديدةسعة البطارية

.عدد دورات الشحن التي سجلتها البطاريةعدد دورات الشحن

إعادة تعيين معلومات استهالك بطارية الميكروفون
.بعد تركيب بطارية جديدة، قم بإعادة تعيين معلومات حالة البطارية المُـخزنة في الميكروفون

.قيد التشغيل MXW يمكنك استخدام أي محطة شحن مخصصة ألجهزة ميكروفون .ضع جهاز اإلرسال مع البطارية الجديدة في فتحة الشحن
).ٍثوان LED ~) 10 اضغط مع االستمرار على زر كتم الصوت في جهاز الميكروفون إلى أن يومض مؤشر

.الموجودة في محطة الشحن USB أمسك الميكروفون بإحكام بينما تضغط على الزر لتفادي تلف منافذ :تنبيه
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زيادة عمر البطارية
ساعات أو أكثر على الشحن، فقد يؤدي التباين في حالة 9 مصممة لتدوم حتى MXW بالرغم من أن بطاريات الليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن ألجهزة إرسال

.وبصفة خاصة، يقل التناسق ووقت التشغيل اإلجمالي مع تكرار عدد دورات الشحن .البطارية وحالة االستخدام إلى اختالفات جوهرية في وقت تشغيل البطارية
تتوفر النسبة المئوية لحالة البطارية .ا على أن البطارية تقترب أو في نهاية دورة حياتها المعينة ويجب استبدالهاًأو أقل تعد مؤشر %80 حيث إن حالة البطارية البالغة

."المساعدة األدوات" تبويب عالمة > MXW تحكم برنامج وعدد دورات الشحن من

إعداد الميكرفونات البديلة للتبديل إذا كانت مستويات البطارية تنخفض، وذلك لضمان أن وقت تشغيل البطارية MXW تتيح لك فتحات التوصيل الثانوية لنظام
.ومع ذلك، يمكن أن تساعد عمليات ضبط النظام التالية في تحقيق أقصى وقت تشغيل لبطارياتك .المتفاوت ال يسبب انقطاعات الصوت

الخارجي LED التحكم بمؤشر
كما أن ضبط أجهزة اإلرسال على التحكم الخارجي في .من طاقة البطارية ًا كبيرًالتي تشير دومًـا إلى حالة الميكروفون يمكن أن تستخدم قدر LED إن مؤشرات

يمكن زيادة وقت ).TCPI( المُـدمج باستثناء عند تنشيطه من خالل األوامر الخارجية عبر واجهة التحكم الخاصة بالطرف الثالث LED يعطل مؤشر LED مؤشر
.بحيث يشير فقط عندما يكون الميكروفون في غير حالة االستخدام الطبيعية له LED تمامًـا أو من خالل ضبط مؤشر LED تشغيل البطارية من خالل تعطيل مؤشر

."التفضيالت" التبويب عالمة > MXW تحكم برنامج يُـضبط التحكم في المؤشر الضوئي من

وضع الكثافة المرتفعة
في التطبيقات التي ال يكون فيها زمن الوصول ومراقبة .على إعادة تحديد موضع موارد النظام إلنشاء قنوات إضافية عند الحاجة )HD( يعمل وضع الكثافة المرتفعة

صوت القناة الخلفية والتحكم في الفلتر ذات اعتبارات كبيرة، فإن التبديل إلى وضع الكثافة المرتفعة يوفر أيضًـا ما يصل إلى ساعة من وقت التشغيل اإلضافي
.للبطارية

.تحرير > ]المطلوب APT[ > "المساعدة األدوات" التبويب عالمة > MXW تحكم برنامج يُـضبط وضع الكثافة من

سيناريوهات حالة االستخدام
باستخدام بطاريات )ساعات( تم احتساب وقت التشغيل .لتقدير وقت التشغيل في البطاريات األقدم، اوجد الميكروفون والظروف التي تناسب بشكل كبير إعدادك

%.80 عند الحالة

)ساعات( وقت التشغيلإعدادات النظام

MXW1وضع الكثافةالمؤشر الضوئي
MXW2
(SB902)

MXW2
(SB905)

MXW6MXW8

HD8153088خارجي

SD7142677خارجي

HD7142987داخلي

SD6122376داخلي

MXW تحكم برنامج تُـضبط طاقة التردد الالسلكي من .إذا تطلب األمر وقت تشغيل إضافي، فتأكد من أن طاقة التردد الالسلكي عند أدنى إعداد لحجم الغرفة :نصيحة

."التفضيالت" تبويب عالمة >

استبدال البطارية
بوضع جدول زمني الستبدال البطارية يكون مُـخصصًـا حسب متطلبات العمالء، كما Shure وتوصي شركة .تتعرض بطاريات ليثيوم أيون النخفاض خطي في السعة

.تُـستبدل البطاريات حالما تكون سعتها غير مقبولة

إعادة تعيين معلومات استهالك بعد تركيب بطارية جديدة، قم بإعادة تعيين معلومات حالة البطارية المخزنة في الميكروفون باتباع الخطوات الموجودة في :مهم
.في القسم السابق بطارية الميكروفون



Shure Incorporated

27/99

1
2
3
4
5
6

MXW8و MXW6و MXW1 استبدال بطاريات أجهزة الميكروفون
.فك البرغي وافتح باب البطارية الموجود في الجانب السفلي من جهاز اإلرسال

.انزع البطارية عن طريق فصل موصل البطارية برفق من جهاز اإلرسال
.قم بتوصيل موصل البطارية البديلة بجهاز اإلرسال

.استبدل البطارية بحيث يكون ملصق التسمية مواجهًـا للخارج
.أغلق الباب وأحكم ربط البرغي

.راجع المورد المحلي التابع له لمعرفة كيفية التخلص من البطاريات المستعملة بطريقة صحيحة .تخلص من البطاريات بطريقة صحيحة

MXW2 استبدال بطاريات جهاز الميكروفون
.سوى من قبل أفراد خدمة مؤهلين MXW2 ينبغي عدم استبدال بطاريات

التركيب
معدات إضافية

المحمية، بحيث يبلغ الحد األقصى لطول الكبل الواصل بين )أو أعلى( Cat5e استخدم كبالت شبكة إيثرنت من النوعكبالت الشبكة
.متر فقط 100 أجهزة الشبكة

من أجل MXW راجع دليل المستخدم لمجموعة األدوات المرفق مع واجهة التوصيل الشبكي للصوت ألجهزة ميكروفونكبل الصوت
.تجميع كبالت الصوت للموصالت

األنظمة( جيجابت DHCP موجه
من أجهزة اإلرسال 1> ذات

)واالستقبال المزود بنقطة وصول

DHCP بالنسبة لألنظمة المزودة بأكثر من جهاز إرسال واستقبال مزود بنقطة وصول واحد، يُـنصح باستخدام موجه
:تأكد من تلبية الموجه المتطلبات التالية .لتوصيل المعدات بعضها بعضًـا

منافذ جيجابت
من أجل تزويد واجهة( وات 6,5 مع مقدار جهد ال يقل عن 0 يوفر نقل للطاقة عبر شبكة إيثرنت من الفئة

)بالطاقة MXWAPT التوصيل الشبكي للصوت
صفوف 4 جودة خدمة مع

، مع أولوية دقيقةDiffserv (DSCP) جودة خدمة
، فتأكد)أو ما يُـعرف باسم شبكة إيثرنت البيئية( إذا كان الموجه يتضمن ميزة توفير الطاقة عبر شبكة إيثرنت

MXW من تعطيلها عن المنافذ المُـخصصة لنظام أجهزة ميكروفون
سرعة المنفذ، وعداد :مفتاح مُـخصص لتوفير معلومات تفصيلية عن تشغيل كل ارتباط بالشبكة :موصى به

.األخطاء، وعرض النطاق الترددي المستخدم، وغيرها
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MXW توصيل مكونات
بالنسبة لنظام صغير مزود بنقطة وصول واحدة، تؤدي واجهة التوصيل الشبكي .باستخدام كبالت إيثرنت ومحول MXW يتم توصيل مكونات أجهزة ميكروفون

بالنسبة لألنظمة التي تتضمن أكثر من نقطة وصول واحدة، يلزم وجود محول جيجابت إضافي لتوصيل جميع .وظيفة المحول MXW للصوت ألجهزة ميكروفون
.المكونات سويًـا

:المتطلبات

.م بين األجهزة 100≤ يكون حد مستوى طول الكبالت .محمية )أو أعلى( Cat5e استخدام كبالت شبكة إيثرنت
).من نقاط الوصول 1> ضرورية لألنظمة التي تحتوي على( استخدام معدات جيجابت للتوصيل الشبك بين أجهزة صوت الشبكة

.لها اإلصدار نفسه من البرامج الثابتة MXW تأكد أن مكونات أجهزة ميكروفون
.وجهاز الكمبيوتر على الشبكة نفسها وتم ضبطهما على الشبكة الفرعية نفسها MXW تأكد أن مكونات أجهزة ميكروفون

)نقطة وصول 1( نظام المجموعة الواحدة
ذي المنافذ األربعة MXW ، استخدم محول واجهة التوصيل الشبكي للصوت ألجهزة ميكروفون)حتى ثماني قنوات( عند تقييد النظام على مجموعة واحدة فقط

:وفقًـا للجدول والرسم التخطيطي MXW صل الكمبيوتر ونقطة الوصول وما يصل إلى شاحنين اثنين بواجهة .MXW لتوصيل مكونات أجهزة ميكروفون

إلى المكونمنفذ واجهة التوصيل الشبكي للصوت

PoE(Access Point Transceiver (APT)( 1 المنفذ ①

)NCS( محطة الشحن المتصلة بالشبكة2 المنفذ ②

إضافية NCS محطة )اختياري(3 المنفذ ③

كمبيوتر*4 المنفذ ④

.Shure Discovery Application ، يتم تقييد دعم تطبيقUplink على الوضع 4 عند ضبط المنفذ*

)من نقاط الوصول 1(> نظام المجموعة المتعددة
يلزم وجود موجه جيجابت .بهدف توسيع النظام MXW عندما تتطلب عملية التركيب وجود أكثر من ثماني قنوات، يمكن توصيل مكونات إضافية ألجهزة ميكروفون

.فيما يلي العديد من الدراسات التخطيطية ألنظمة المجموعات المتعددة .لتوصيل جميع المكونات بالشبكة نفسها

.إلجراء عملية التركيب ٍاستخدم أداة البحث عن الطيف لضمان التأكد من توفر تردد راديوي كاف

التركيب في غرفة واحدة كبيرة
.ممكّـنة DHCP قم بتشغيل موجه به خدمة
.صل الموجه بجهاز كمبيوتر
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استخدم أداة توصيل الطاقة عبر .صل كل جهاز من أجهزة اإلرسال واالستقبال المزودة بنقطة وصول بمنفذ متصل بالطاقة عبر شبكة إيثرنت في الموجه
.ا بهاًشبكة إيثرنت إذا لم يكن الموجه مزود

.صل كل واجهة من واجهات التوصيل الشبكي للصوت بالموجه
.صل أجهزة الشحن بمنافذ واجهة التوصيل الشبكي للصوت أو بالموجه

إعداد التوصيل النجمي للنظام المحلي
.استخدام واجهة التوصيل الشبكي للصوت كمحول محلي يتصل بشبكة مشتركة MXW لتقليل مقدار الكبالت المستخدمة، يمكن لمكونات أجهزة ميكروفون

.ممكّـنة DHCP قم بتشغيل موجه به خدمة
.صل الموجه بجهاز كمبيوتر

في واجهة التوصيل الشبكي للصوت 4 أو 3 أو 2 صل الموجه بالمنفذ
.من واجهة التوصيل الشبكي للصوت 1 صل جهاز اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول بالمنفذ

.الشحن المتصلة بالشبكة بأحد المنافذ المفتوحة من واجهة التوصيل الشبكي للصوت )محطات( صل محطة
.بالنسبة للمعدات اإلضافية 4 إلى 2 كرر الخطوات من

التركيب على الرف
:اتبع أفضل الممارسات العامة الموضحة عند تركيب الجهاز على الرف .يمكنك تركيب الجهاز على الرف باستخدام البراغي والفلكات المرفقة مع مجموعة األدوات

.يجب أال تتجاوز درجة الحرارة المحيطة بالرف نطاق درجة حرارة التشغيل المحددة للجهاز
.مدخل المروحة وفتحات التهوية الجانبية نظيفة وغير مسدودة مع توفير مساحة مالئمة تتيح تدفق الهواء داخل الرف ِأبق

.إذا أمكن، اسمح بوجود وحدة رف فارغة بين كل جهاز من األجهزة
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تثبيت محطة الشحن
.NCS8 استخدم مجموعتين من األدوات لمحطة الشحن .توفر هذه المجموعة فلكات وبراغي مُـخصصة لتثبيت علبة الشحن بالطاولة أو غيرها من األسطح األخرى

.تُـرجى مراجعة نموذج تركيب محطة الشحن المتصلة بالشبكة لمعرفة أماكن فتحات البراغي

).من سن اللولب ½4 نحو( فوق السطح )مم 3,78( بوصة )⁹/₆₄( 0,149 تبلغ يجب أن يشغل الجزء العلوي من البرغي مساحة دقيقة :هام

.استخدم البراغي التي تتالءم تمامًـا مع سُـمك الطاولة
.استخدم فلكة إحكام وفلكة مسطحة لكل برغي

.إذا لزم األمر، اصنع تجويف مقابل في رأس البرغي أو استخدم فلكات مسطحة إضافية

التعريض الالزم لسن اللولب

استخدم التجويف المقابل والفكالت حسب الحاجة وفقًـا لسُـمك الطاولة
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نموذج تركيب محطة الشحن المتصلة بالشبكة

وحدة التثبيت الجداري ألجهزة الشحن ذات القناتين
.يتضمن الشاحن ذو القناتين وحدة تثبيت جدارية بهدف توفير وصول سريع للميكروفون وسهولة تخزينه في حجرة الدراسة أو غرفة المؤتمرات

في جدار حجرة دراسة NCS2 تثبيت محطة الشحن

.قم بطالء وحدة التثبيت ليتالءم لونها مع الجدار بهدف تقليل مظهر بروز تركيب الوحدة :نصيحة

التركيب
.حدد اتجاه وحدة التثبيت وموضع تثبيتها
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اإلتجاهالموضع

الجدار

درج أو علبة

.اترك مساحة فارغة حول وحدة التثبيت لتمرير األسالك إلى محطة الشحن

.استخدم مجموعة واحدة من فتحات البراغي حسب اتجاه تركيب وحدة التثبيت .قم بتركيب وحدة التثبيت في الجدار

فتحات براغي التركيب

.قم بمحاذاة الشاحن مع وحدة التثبيت، وأحكم تثبيتهما باستخدام البراغي
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.قم بتحسين إمكانية التحكم في الكبالت باستخدام فتحات ربط الكبالت الموجودة في وحدة التثبيت :نصيحة

NCS2 أبعاد وحدة تثبيت محطة الشحن

منظر جانبي
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منظر علوي
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األبعاد اإلجمالية

تركيب جهاز اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول
ترسل الهوائيات لجميع االتجاهات الخاصة بجهاز اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول إشارة التردد الراديوي وتستقبلها في نمط منحنى قلبي مع حساسية كبيرة

.واحرص دائمًـا على أن يكون هذا الجانب من الميكروفون تجاه منطقة التغطية .تجاه الجانب األمامي من الجهاز

تحديد الموقع
وللحصول على أفضل النتائج، قم بتنفيذ عملية البحث عن .يتم تركيب نقطة الوصول بشكل نموذجي في السقف أو على الجدار بجوار منطقة تغطية الميكروفون

).راجع قسم اإلدارة الالسلكية لمزيد من التفاصيل( الطيف في المواقع المحتملة للوصول إلى المكان المثالي للتركيب

:اتبع أفضل الممارسات التالية عند تحديد موقع الجهاز

.وجّـه الجانب األمامي من نقطة الوصول ناحية منطقة التغطية المطلوبة
.حدد موقع نقطة الوصول بحيث ال يوجد ما يعيق خط الرؤية بالنسبة ألجهزة الميكروفون

.ا عن األشياء المعدنية كبيرة الحجمًالجهاز بعيد ِأبق
.أقدام بين نقاط الوصول 8 مسافة ال تقل عن ِأبق

.قم بتركيب الجهاز بحيث يسهل الوصول إلى زر إعادة التعيين، فهو مفيد الستكشاف األخطاء وإصالحها
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.قم بتجربة وضعية الهوائي لمعرفة المكان األمثل له .للتحقق من التغطية قبل استخدام نظام السلكي أثناء التحدث أو األداء "ميداني" قم دائمًـا بإجراء اختبار :هام
.واطلب من المحاضرين أو مقدمي العروض تجنب الوقوف فيها "المواقع المسببة للمشكالت" عند الضرورة، حدد

نمط المنحنى القلبي للتردد الراديوي

التثبيت على الجدار أو في السقف

المعدات المطلوبة
*بطول مناسب 8# عدد اثنين من البراغي مقاس

سُـمك فلكة اإلحكام المشقوقة + سُـمك الفلكة المسطحة ) +مم بحد أقصى 4.75( مقدار إشغال سن اللولب + سُـمك السطح = طول البرغي*

الخطوات العامة للتركيب
.استخدم لوحة التركيب نموذجًـا، وحدد من خاللها موقع الفتحات

.اثقب الفتحات في سطح التركيب
.ثبّـت لوحة التركيب في السطح

تجنب اإلفراط في ربط البراغي، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعريض محطة الشحن لتلف دائم :تنبيه

.باستخدام مسار توجيه الكبالت MXWAPT صِـل كبل شبكة إيثرنت بجهاز
.حركه لألسفل في اتجاه موقع القفل ّفوق فتحات مجرى الخابور للوحة التركيب، ثم MXWAPT حدد موقع جهاز
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غطاء خارجي للطالء
.وبعد طالئه وجفاف الطالء، يتم إطباقه على اللوحة األمامية من الجهاز .تأتي نقطة الوصول مزودة بغطاء خارجي يمكن طالئه ليتالءم مع تصميم التركيب

تشغيل األجهزة
)ANI( واجهة التوصيل الشبكي للصوت ①

.قم بتشغيل مفتاح الطاقة .من اللوحة الخلفية إلى مصدر طاقة التيار المتردد IEC صل كبل طاقة

جهاز إرسال واستقبال مزود بنقطة وصول ②
إذا كنت تستخدم محول جيجابت خارجي، فتأكد من توفير نقل .MXWANI من واجهة 1 إلى منفذ الشبكة MXWAPT محمي من جهاز Cat5e صل كبل

.ال يوجد مفتاح طاقة .وات من طاقة جهاز اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول 6,5 جهد ال يقل مقداره عن 0 الطاقة عبر شبكة إيثرنت من الفئة

)NCS( محطة الشحن المتصلة بالشبكة ③
.قم بتشغيل مفتاح الطاقة .من الشاحن إلى مصدر طاقة التيار المتردد PS60 صل مصدر الطاقة الخارجي
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شحن أجهزة اإلرسال بالكامل
محطة شحن متصلة باستخدام أي يمكن شحن أجهزة اإلرسال .بالكامل قبل أي حدث إذا كان ذلك ممكنًـا MXW اشحن جميع أجهزة إرسال أجهزة ميكروفون

.بالشبكة، حتى إذا كانت مرتبطة بمجموعة أخرى أو على شبكة منفصلة

المدد الزمنية لشحن البطارية
المدد الزمنية التقريبية للشحن

)د:س* (المدة الزمنية حتى اكتمال الشحننوع الشاحن

)NCS( محطة الشحن المتصلة بالشبكة

MXW1، MXW6، MXW8، MXW2 )مع
SB902:( 2:00

MXW2 )مع SB905:( 5:00

للربط مضاء باللون LED مؤشر( في وضع الكفاءة العالية )NCS( محطة الشحن المتصلة بالشبكة
)األزرق

MXW1، MXW6، MXW8، MXW2 )مع
SB902:( 4:00

MXW2 )مع SB905:( 5:30

USB شاحن

MXW1، MXW6، MXW8، MXW2 )مع
SB902:(

3:30 = قيد التشغيل
2:30 = قيد إيقاف التشغيل

MXW2 )مع SB905(

9:30 = قيد التشغيل
7:30 = قيد إيقاف التشغيل
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.تختلف أوقات التشغيل حسب حالة البطارية .ا إلى بطارية جديدةًالتقدير استناد*

MXW افتح برنامج تحكم
.MXW وتثبيته للتحكم في النظام من أي جهاز كمبيوتر متصل بشبكة MXW قم بتنزيل برنامج تحكم

:MXW هناك واجهتا تحكم مختلفتان ألجهزة

شهل الوصول إليه من جهاز إرسال واستقبال مزود بنقطة وصول .MXW للتحكم الشامل في اإلعداد الرئيسي ووظائف مراقبة وإدارة نظام :MXW نظام
)APT.(

).ANI( سهل الوصول إليه من واجهة التوصيل الشبكي للصوت .Dante إلرسال القنوات الصوتية داخل وخارج شبكة :مدخالت ومخرجات صوتية

الالسلكي Shure Microflex الحصول على تطبيق

.www.shure.com/software قم بتنزيل أحدث إصدار وتثبيته من

MXW وصِـّـل الكمبيوتر بشبكة

).اضبطهما على نفس الشبكة الفرعية( يجب توصيل جميع األجهزة المتصلة بالشبكة بنفس الشبكة

)موصى به( WiFi إيقاف تشغيل شبكة

.بجهاز الكمبيوتر لفرض واجهة الشبكة السلكية WiFi للحصول على أفضل النتائج، قم بإيقاف تشغيل شبكة

الالسلكي Shure Microflex افتح تطبيق

.لتومض مؤشرات الجهاز الضوئية لسهولة التعرف عليها Identify يمكنك استخدام الزر .APT المتصلة، مثل MXW افتح التطبيق لعرض أجهزة

تهيئة الجهاز الجديد

تهيئة" انقر فوق .ويطالبك بتهيئته قبل استخدامه "جديد" عند تشغيل جهاز ما ألول مرة، أو بعد إعادة ضبط المصنع، يقوم برنامج التحكم بتعريفه على أنه
.Unicode أو ASCII حرفًـا 64-8 وأنشئ عبارة مرور باستخدام "األجهزة

متطلبات نظام التشغيل
:لتشغيل برنامج التحكم، يجب أن يفي جهاز الكمبيوتر بالحد األدنى من المتطلبات التالية

نظام التشغيل

Windows 10 )Professional أو Enterprise( 64 بت

MacOS 10.15 "Catalina"

MacOS 10.14 "Mojave"

الجهاز

جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي المتوفرة 8

جيجابايت من مساحة القرص المتوفرة 1

ثنائي النواة أو أحدث i5 معالج
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إعداد النظام
تقسيم األجهزة إلى مجموعات لتكوين قنوات الصوت

تؤسس .، والشاحن، وجهاز إخراج الصوت)جهاز إرسال واستقبال مزود بنقطة وصول( استخدم تكوين المجموعة لتكوين قناة الصوت بين الميكروفون ونقطة الوصول
تتكون المجموعات من أجهزة متصلة بالشبكة .قناة الصوت لعملية توجيه الصوت، وتنسيق التردد الراديوي، والتحكم في البيانات بالنسبة لمجموعة من األجهزة

.يمكن أن ينتسب مكون ما إلى مجموعة واحدة في كل مرة ).الشبكة الفرعية نفسها(

:ابدأ بجهاز اإلرسال واالستقبال المزودة بنقطة وصول وحدد األجهزة المرتبطة

لربط أجهزة الميكروفون :أجهزة الشحن
لتوجيه الصوت إلى المخرجات التناظرية :أجهزة إخراج الصوت

مكونات المجموعة من الشبكة

.بمجرد تكوين المجموعة، يمكن ربط أجهزة الميكروفون بالقنوات باستخدام محطة الشحن

حدد أجهزة المجموعة
.لعرض األجهزة على الشبكة وتخصيصهم إلحدى المجموعات MXW استخدم برنامج التحكم في أجهزة ميكروفون

.الخاصة بالمكون لسهولة التحديد LED يؤدي ذلك إلى وميض مؤشرات .لتحديد جهاز ID استخدم الزر :نصيحة
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انتقل إلى عالمة التبويب .1
Configuration

.MXW من برنامج التحكم في أجهزة ميكروفون Configuration خطط األجهزة للمجموعات من عالمة التبويب

حدد جهاز اإلرسال واالستقبال .2
1 المزود بنقطة وصول للمجموعة

).8 أو 4 أو 2( حدد جهاز إرسال واستقبال مزود بنقطة وصول لتحديد عدد قنوات المجموعة

تكون أجهزة اإلرسال واالستقبال المزودة بنقطة .جهاز اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول المفتوح من قائمة األجهزة 1 تستخدم المجموعة
.متاحة لمجموعات إضافية )أو المفتوحة( وصول األخرى المتصلة بالشبكة

الشحن )محطات( حدد محطة .3
المتصلة بالشبكة

:يمكن إضافة شاحن إضافي إلى المجموعة .حدد محطة شحن واحدة أو محطتي شحن متصلتين بالشبكة لنقطة الوصول

على سبيل المثال، شاحنان .عند استخدام أجهزة شحن متعددة أصغر لتعبئة عدد القنوات في المجموعة
.قنوات 8 مزودان بأربع قنوات لمجموعة ذات

تُـغطي أجهزة الميكروفون ذات الرأس المنحنية .عند استخدام أجهزة الميكروفون ذات الرأس المنحنية
على سبيل المثال، يلزم .الفتحتين األمامية والخلفين للشاحن، ما يعني خفض عدد الفتحات المتاحة إلى النصف

استخدام شاحنين ذوي ثماني قنوات لتعبئة نقطة وصول ذات ثمانية قنوات بأجهزة الميكروفون ذات الرأس
.المنحنية

إخراج الصوت )أجهزة( حدد جهاز .4

لتوجيه قنوات الصوت الرقمي تلقائيًـا من نقطة )SCM820 أو MXWANI( حدد جهاز واحد أو جهازين إلخراج الصوت
:حدد أحد األجهزة التالية .الوصول

.ذات القنوات األربع أو الثمان )MXWANI( واجهة التوصيل الشبكي للصوت
الممكنة Dante ذات تقنية SCM820 يمكن تحديد أجهزة .Shure SCM820 IntelliMix أداة المزج

تلقائيًـا إلى SCM820 لجهاز )Aux( يؤدي ذلك إلى توجيه اإلدخال المساعد .كجهاز إلخراج الصوت للمجموعة
مُـخصصة لقنوات SCM820 تكون القناة المساعدة اليسرى لجهاز( أجهزة الميكروفون للمراقبة الشخصية

؛ بينما تكون القناة المساعدة اليمنى مُـخصصة لقنوات أجهزة ميكروفون4 إلى 1 من MXW أجهزة ميكروفون
MXW 8 إلى 5 من.(

إعادة تشغيله دون استخدام جهاز كمبيوتر، ّثم MXW وإذا جرى إيقاف تشغيل نظام أجهزة الميكروفون .يتم تخزين بيانات مجموعة المكونات وارتباط أجهزة الميكروفون بشكل دائم في كل جهاز :مالحظة
.فستظل األجهزة مرتبطة بنقطة الوصول

Device Availability
When setting up a group or managing devices, it is important to understand the difference between open and associated

devices.

®
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Open Device
A device that is not associated to a group is considered 'open.' Open devices are available
for association by selecting the drop-down window in a Group row. The device will show
Open in the Group column of the Utility page.

Associated Device

A device is considered 'associated' once it has been selected in a group row. Each device
can only belong to one group at a time (and therefore one Configuration). Once a device has
been associated to a group, it is managed on the Configuration tab can be viewed in detail
on the Utility tab. The device will show its group number in the Group column of the Utility
page.

A device can be unassociated by selecting 'none' in the group row drop-down to clear it from the group. The device is then
open and available for association to another group.

Tip: Performing a factory reset will default the device to open.

Device Availability

اإلعداد التلقائي للمجموعة
دون استخدام برنامج التحكم عندما تتكون الشبكة من جهاز إرسال واستقبال واحد مزود بنقطة وصول، ومحطة شحن MXW يمكن ربط مجموعة أجهزة ميكروفون

وللحصول على أفضل النتائج، استعد الضبط االفتراضي للمصنع لألجهزة للتخلص من أية ارتباطات .واحدة متصلة بالشبكة، وواجهة واحدة للتوصيل الشبكي للصوت
.سابقة للمجموعة

ويجب أال .صل بالشبكة جهاز إرسال واستقبال واحد مزود بنقطة وصول، ومحطة شحن واحدة متصلة بالشبكة، وواجهة واحدة للتوصيل الشبكي للصوت
.تحتوي الشبكة إال على جهاز واحد من كل نوع من األجهزة

).راجع قسم الضبط االفتراضي للمصنع( استعد ضبط المصنع لتلك األجهزة
ستُـضيء .ٍواحد لمدة خمس ثوان ٍي تحديد مستوى اإلدخال معًـا في آنّمن اللوحة األمامية لواجهة التوصيل الشبكي للصوت، اضغط مع االستمرار على زر

.الخاصة بتحديد القناة باللون األخضر، وسيومض مقياس الصوت لإلشارة إلى نجاح عملية االرتباط LED مؤشرات
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توجيه القنوات بين األجهزة
8 قنوات أو 4 قناتان أو( تُـنفذ عملية توجيه القنوات عند تحديد محطات الشحن وأجهزة اإلخراج لتعبئة مجموعة جهاز اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول

.وبمجرد تحديد األجهزة للمجموعة، تربط القنوات بين فتحات الشحن وإخراجات الصوت وجهاز االستقبال الالسلكي ).قنوات

.من واجهة التحكم Configuration تُـنفذ عملية تحديدات المجموعات من عالمة التبويب

تحديدات المجموعات تعيّـن التوجيه

.ويعيّـن التحديد توجيه القنوات في المجموعة .يكون مُـتاحًـا لكل مجموعة اختيارين اثنين فيما يتعلق بمحطات الشحن وأجهزة إخراج الصوت

أمثلة لمحطات الشحن

قنوات 8 مجموعة ذات

أجهزة الميكروفون السطحية أو المحمولة باليد أو المثبتة على الجسم

.قنوات لتعبئة المجموعة بتلك األنواع من أجهزة الميكروفون 8 يلزم وجود جهاز شحن واحد ذي

أجهزة الميكروفون ذات الرأس المنحنية

يتم توجيه القنوات عند إضافة جهاز شحن إضافي .قنوات بأجهزة الميكروفون ذات الرأس المنحنية 8 يُـستخدم هذا اإلعداد لتعبئة مجموعة ذات
.)تكون القاعدة ذات الرأس المنحنية أكبر حجمًـا وتُـغطي فتحتين من فتحات الشاحن. (للمجموعة
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مزيج من أجهزة الميكروفون ذات الرأس المنحنية والسطحية

8 تلقائيًـا إلى الصف الخلفي من الشاحن ذي 8 إلى رقم 5 قنوات، يتم توجيه قنوات المجموعة من رقم 8 قنوات أو 4 عند تحديد أجهزة شحن ذات
.قنوات

قنوات 4 مجموعة ذات

أجهزة الميكروفون ذات الرأس المنحنية

.قنوات بأجهزة الميكروفون ذات الرأس المنحنية 4 يُـستخدم هذا اإلعداد لتعبئة مجموعة ذات

مجموعة ذات قناتين

شاحن ذا قناتين

.يدعم الشاحن ذا قناتين أجهزة الميكروفون السطحية والمحمولة باليد والمثبتة على الجسم

أمثلة إلخراج الصوت

قنوات 8 مجموعة ذات

قنوات 8 ذات SCM820 أداة المزج الرقمية التلقائية

.يتم توجيه القنوات إلى اإلخراجات الثمانية ألداة المزج
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قنوات 4 واجهتا توصيل شبكي للصوت ذاتا

.يتم توجيه القنوات عبر كلتا الواجهتين لتعبئة المجموعة

قنوات 4 مجموعة ذات

قنوات 8 واجهة شبكة صوتية بـ

.يتم توجيه القنوات إلى اإلخراجات األربعة األولى للواجهة

ربط أجهزة الميكروفون بقنوات المجموعة
ويتم ربط الفتحات الموجودة في الشاحن بجهاز اإلرسال واالستقبال المزود .استخدم محطة الشحن المتصلة بالشبكة لربط أجهزة الميكروفون بقنوات نقطة الوصول

.بمجرد اكتمال عملية الربط، سيتم توجيه الصوت إلى القناة الموازية في المجموعة .Configuration بنقطة وصول وفقًـا إلعداد المجموعة من عالمة التبويب

ويؤدي ذلك إلى استبدال أي .وستحدد عملية الربط موقع أي جهاز ميكروفون في محطة الشحن بالنسبة لقنوات جهاز اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول
.وإذا كانت الفتحة فارغة أثناء عملية الربط، فلن يكون ثمة تأثير على تلك القناة .عمليات ربط سابقة ألجهزة ميكروفون لتلك القناة

رتّـب أجهزة الميكروفون في .1
.الشاحن

.ترتبط أجهزة الميكروفون بقنوات نقطة الوصول وفقًـا لترتيبها في الشاحن

.ال تدعم أجهزة الشحن ذات القناتين أجهزة الميكروفون ذات الرأس المنحنية :مالحظة

توصيل الميكروفون بفتحة الشاحن
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.اربط أجهزة الميكروفون بالقنوات .2

استخدم برنامج التحكم أو محطة الشحن لربط أجهزة الميكروفون بقنوات جهاز اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة
وإذا رغبت، فيمكنك تعطيل تلك الميزة من محطة الشحن بحيث يكون تنفيذ عملية الشحن من برنامج التحكم .وصول

:فقط

لكل جهاز من أجهزة الشحن في Link ، اضغط على الزرConfiguration من الصفحة :برنامج التحكم
.المجموعة

ّأثناء العملية ثم LED تومض مؤشرات .ٍثوان 6 لمدة Link اضغط مع االستمرار على الزر :محطة الشحن
.تُـضيء بلون أخضر ثابت بمجرد اكتمال عملية الربط

في محطة التحكم بالشبكة إلى ربط الميكروفونات بالفتحة األساسية الموجودة في جهاز "الربط" Link سيؤدي الضغط على الزر :مالحظة
.استخدم برنامج التحكم لربط الميكروفونات بالفتحات الثانوية .اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول

نزع أجهزة الميكروفون واختبار .3
الصوت

.في برنامج التحكم Monitor اختبر الصوت لكل ميكروفون واضبط كسب الميكروفون إذا لزم األمر من عالمة التبويب
على مؤشر اإلشارة وليس متقطعًـا )األصفر/األخضر( يجب تعيين الكسب عند مستوى يكون فيه الصوت قيد التسجيل

).األحمر(

"Monitor" عالمة التبويب

إعداد ميكروفون احتياطي
بنفس القناة ما يوفر الخيار MXW يمكن توصيل جهازي إرسال لميكرفونات .قم بإعداد ميكروفون بديل لكل قناة للحصول على أحداث أكثر موثوقية ومرونة

.الستخدام أي ميكروفون منهما

:ربط ميكروفون بفتحة ثانوية لتوقع االحتياجات التي قد تبرز أثناء األحداث

تفضيالت الميكروفون

.امنح المحاضرين إمكانية االختيار بين نوعين من أنواع أجهزة الميكروفون المختلفة، مثل أجهزة الميكروفون المحمولة باليد أو المثبتة على الجسم
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أجهزة ميكروفون احتياطية مشحونة

استعد لألحداث الطويلة بربط أجهزة ميكروفون مشحونة بالكامل لتكون احتياطية

موارد مشتركة

.أضف بسهولة جهاز ميكروفون مؤقت دون الحاجة إلى إلغاء ربط أكثر أجهزة الميكروفون استخدامًـا

ميكروفون واحد نشط لكل قناة
يومض مؤشر .فلن يعمل سوى ميكروفون واحد فقط على القناة في كل مرة، بحيث يمنع الميكروفون الثاني من التداخل مع أداء النطاق الترددي واألداء الصوتي

LED الستخدام الميكروفون الثاني، فقط أوقف .في الميكروفون االحتياطي لبرهة لإلشارة إلى أن القناة مشغولة، ويتوقف تشغيله تلقائيًـا للحفاظ على البطارية
.تشغيل الميكروفون األول

جهازا ميكروفون جاهزان لقناة الصوت

.يسمح النظام بوجود ميكروفون واحد قيد التشغيل لكل قناة

اإلجراء
:ربط ميكروفون واحد

.ضع الميكروفون اإلضافي في فتحة الشحن نفسها المستخدمة للميكروفون األساسي
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.وانتقل إلى عالمة تبويب الشاشة )ا مزدوجًـا من عرض األجهزةًانقر نقر( المطلوب MXWAPT افتح جهاز
.في فتحة الربط الخاصة بتلك القناة Secondary حدد

.الخاصة بالشاحن عند اكتمال اإلجراء LED ستومض مؤشرات .في شريط القناة لربط ذلك الميكروفون Link حدد الزر

:ربط أجهزة ميكروفون متعددة

.ضع أجهزة الميكروفون اإلضافية في فتحات الشحن نفسها المستخدمة ألجهزة الميكروفون األساسية
.التكوين وانتقل إلى عالمة التبويب )ا مزدوجًـا من عرض األجهزةًانقر نقر( المطلوب MXWAPT افتح جهاز

.للتأكد من تحديد الشاحن الصحيح ID استخدم الزر .اعثر على الشاحن المطلوب في صف المجموعة
.في صف المجموعة Link حدد الزر

.لفتحة الربط All Secondary في النافذة المنبثقة، حدد

ن أو إزالتهّتبديل مكو
تبديل جهاز إرسال

.ضع جهاز اإلرسال الجديد في فتحة الشاحن المتوافقة مع القناة المطلوبة ونفذ إجراء الربط .يتم تنفيذ إجراء الربط نفسه من أجل تبديل جهاز إرسال في مجموعة
.سيؤدي ذلك إلى ربط جهاز اإلرسال الجديد بتلك القناة، وإزالة أي إجراء ربط آخر من جهاز اإلرسال القديم

.إذا كانت فتحة قناة محطة الشحن المتصلة بالشبكة فارغة أثناء إجراء الربط، فستظل القناة كما هي دون تأثير

وستتجاوز عملية الربط في الحال أي صوت واتصال تردد راديوي خاص .الحذر عند استبدال أجهزة الميكروفون، حيث يُـطبق إجراء الربط على جميع أجهزة الميكروفون الموجودة في الشاحن ّتوخ :هام
.بالميكروفون الحالي إلى النظام

إزالة جهاز من مجموعة
من صف المجموعة، حدد نافذة األجهزة .Configuration وانتقل إلى عالمة التبويب MXW إلزالة جهاز من مجموعة، افتح برنامج التحكم في أجهزة ميكروفون

.إلزالة ارتباط الجهاز "None" حدد .المنبثقة التي تحتوي على الجهاز المطلوب

.ستؤدي استعادة ضبط المصنع أيضًـا إلى إزالة أي حالة ارتباط :مالحظة

ربط ميكروفون عبر الشبكة
وباستخدام .لتحسين إدارة الجهاز من مكتب المساعدة المركزي أو موقع الفني، يمكن ربط ميكروفون بأي مجموعة على الشبكة باستخدام محطة الشحن عن بُـعد

.ال تتأثر إعدادات المجموعة بهذا اإلجراء .إلعادة وضع الميكروفون لقناة محددة *نظام تحكم، أرسل سلسلة األمر

.صل شاحن احتياطي بالشبكة
.ضع الميكروفون في فتحة الشحن

:ل سلسلة األمر التالي وفقًـا لإلعدادّعد

)احتياطي( SEC أو )أساسي( PRI رابط القناة ①

رقم فتحة الشحن المستخدمة للميكروفون الجديد ②

القناة المستهدفة بهذا اإلجراء ③

)ن إلعدادات المجموعةِّالجهاز المخز( لجهاز اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول IP عنوان ④

.أرسل األمر إلى الشاحن
:أكّـد استجابة األمر

".سالسل األوامر" ، البحث فيwww.shure.com :على Shure على موقع MXW تتوفر قائمة شاملة لسالسل أوامر *
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عمليات التركيب الكبيرة
إلدارة األنظمة الكبرى Shure SystemOn برنامج

الصوتية عبر المؤسسة Shure نظامًـا مركزيا إلدارة المهام الحرجة وعمليات النشر واسعة النطاق لمكونات Shure SystemOn يوفر برنامج إدارة أصل صوت
لتزويد مسؤولي APT والعمل عبر الشبكات الفرعية ومجموعات MXW بتجاوزه وظيفة برنامج التحكم في SystemOn يتميز برنامج .والشبكات التعليمية العالية

IT وفني AV بإمكانية مراقبة أجهزة مكونات Shure والتحكم فيها عن بُـعد وبشكل استباقي باستخدام كمبيوتر محمول أو هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي.

.لالطالع على مزيد من المعلومات http://www.shure.com/SystemOn تفضل بزيارة موقع

وضع الكثافة المرتفعة
بمضاعفة عدد القنوات المتاحة HD يقوم وضع .على إنشاء قنوات إضافية لالجتماعات الكبيرة وبيئات التردد الالسلكي المزدحمة )HD( يعمل وضع الكثافة المرتفعة

بشكل منفصل للحصول على المزيج المناسب لعدد APT يمكنك تعيين وضع الكثافة لكل .في الوضع القياسي مع إجراء تغييرات طفيفة على بعض ميزات النظام
.القنوات وأداء الصوت

مقارنة وضع الكثافة
كثافة عاليةكثافة قياسيةالميزة

80 حتى40 حتى*القنوات المتاحة

م ث 28م ث 18زمن وصول الصوت

ساعات 8 حتىساعات 7 حتىعمر بطارية الميكروفون

قيد التشغيل دومًـااختياريمرشحات الموازن

إخراج سماعة الرأس( صوت القناة الخلفية
)بالميكروفون

غير متاحمتاح

.راجع جدول الحد األقصى لعدد القنوات المتاحة بمختلف أنحاء العالم .بمنطقة األمريكتين فقط*

إعداد وضع الكثافة
:من خصائص الجهاز APT قم بتعيين وضع جميع

MXW control software > Utility tab > [Find the desired APT] > Edit انتقل إلى
:اختر وضع الكثافة

)االفتراضي( قياسي
ٍعال

.للخروج من خصائص الجهاز Add updates حدد
.للضغط على أجهزتك Utility من صفحة Apply All حدد

إدارة مجموعات متعددة :التكوينات
عند إضافة مجموعة إضافية إلى عالمة التبويب .تتيح التكوينات مشاركة مجموعات متعددة للتفضيالت وأدوات التحكم العامة وتسجيالت الدخول ذاتها

Configurationعلى سبيل المثال، سيتم كتم صوت جميع أجهزة الميكروفون .، سوف تكتسب المكونات الجديدة التفضيالت واإلجراءات العامة لذلك التكوين
.Mute All المرتبطة بالمجموعات في ذلك التكوين حين الضغط على الزر العام

.ناتّوفيما يتعلق باالستخدامات المتخصصة، مثل تركيب غرف متعددة، يمكن إنشاء تكوينات منفصلة للتحكم بشكل مستقل في مجموعات المكو

http://www.shure.com/SystemOn
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نقطة الوصول األساسية
وتستخدم جميع نقاط الوصول الموجودة في ذلك .عند استخدام تكوين إلدارة مجموعات متعددة، فإن النظام يخصص بطريقة ديناميكية نقطة وصول أساسية

ويتيح ذلك إمكانية تنسيق التفضيالت ومزامنة عمليات النظام خالل األجهزة .التكوين نقطة الوصول األساسية على أنها نقطة دخول إلى واجهة التحكم ذاتها
.المتعددة

، يتم إنشاء جهاز إرسال واستقبال مزود بنقطة وصول جديد لالحتفاظ بالتحكم في)أو فصل مصدر نقل الطاقة عبر شبكة إيثرنت( عند فصل نقطة الوصول األساسية
في حالة إزالة نقطة الوصول األساسية يدويًـا عن طريق إلغاء تحديد جهاز اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول من المجموعة في عالمة التبويب .التكوين

Configurationفسيُـغلق المستعرض وتُـحدد نقطة وصول أساسية جديدة تلقائيًـا"نعم" إذا حددت ".هل أنت متأكد؟" ، فسينبثق التحذير ،.

إنشاء تكوينات منفصلة
يمكنك القيام .بالنسبة للتركيبات التي تتوزع في أنحاء غرف متعددة، قد يلزم وجود مجموعة من التفضيالت وأدوات التحكم العامة المختلفة من أجل مساحة محددة

:بذلك بإعداد تكوين منفصل

.الالسلكي Shure Microflex افتح برنامج التحكم
غير مخصص ألي( ا مزدوجًـا فوق نقطة الوصول التي ستستخدم للتكوين الجديد يجب فتح جهاز اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصولًانقر نقر

.لبدء تكوين جديد )مجموعة
.Configuration انتقل إلى عالمة التبويب

.للتأكد من تحديد نقطة الوصول الصحيحة ID استخدم الزر .1 حدد نقطة الوصول تلك من القائمة المنسدلة في الصف
.اإلخراج إلكمال المجموعة )أجهزة( الشحن وجهاز )محطات( حدد محطة

.مجموعات في التكوين 10 لنحو 5و 4 كرر الخطوتين
.Preferences خصص التكوين حسب الرغبة من عالمة التبويب

يضمن ذلك أفضل أداء للنظام، .تأكد من اتصال جميع أجهزة اإلرسال واالستقبال المزودة بنقطة وصول بالشبكة نفسها وتعيينها على الشبكة الفرعية نفسها، حتى إذا جرى تخصيص تكوين منفصل لها :مالحظة
.وأعلى عدد للقنوات، وأضيق مزامنة لتوقيت الصوت الرقمي بالنسبة للتركيب

اإلدارة الالسلكية
نظرة عامة حول تنسيق القنوات الترددية

)RF( ضمن طيف تردد راديوي )بيانات التحكم والصوت( MXW إلنشاء قنوات )TDMA( باستخدام إمكانية الوصول المتعدد عبر تقسيم الوقت MXW يعمل نظام
ويُـجري نظام .ويتم تعيين القنوات تلقائيًـا إلى الحيز الزمني بواسطة نقطة الوصول التي تدير الطيف وتغير الحيز بسالسة في حالة اكتشاف حدوث تداخل .مُـحدد
MXW عملية الضبط هذه تلقائيًـا دون استخدام األدوات الصوتية.

الحد األقصى لعدد القنوات
.استخدم ماسح الطيف الترددي لعرض عدد القنوات المتاحة لك حالل عملية التثبيت .المتاحة بكل منطقة MXW يعرض الجدول التالي الحد األقصى لعدد قنوات

المنطقةالنطاق
وضع الكثافة

)HD( ٍعال)SD( قياسي

Z10
الواليات المتحدة األمريكية وكندا
4080والمكسيك

Z1180160أوروبا وآسيا والشرق األوسط

Z124896اليابان

Z144080البرازيل

Z1564128تايوان
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المسح الضوئي لطيف التردد الراديوي المتاح
الالسلكية ضمن طيف ترددي غير مرخص بالمشاركة مع أجهزة السلكية أخرى تعمل في نفس المنطقة مثل الهواتف الالسلكية وأجهزة MXW تعمل مكونات نظام

حيث .هذا على أداة مسح تستخدم لفحص طيف التردد الراديوي لهذه األجهزة MXW ويتضمن برنامج التحكم في نظام .االتصال الالسلكي وأنظمة االتصال الداخلي
يتم عرض عدد القنوات المقدرة لكل .توفر نطاقات موصى بها لعدد القنوات ّفي المنطقة ومن ثَـم )RFI( تحسب هذه األداة النسبة المئوية لتداخل الترددات الراديوية

.من وضعي عدد القنوات القياسي والعالي

ويتم خالل عملية المسح، إيقاف تشغيل كافة الميكروفونات الموصّـَـلة بنقطة الوصول هذه وذلك للفحص المنطقة للتحقق من عدم وجود أي تداخل مع أي أجهزة
وتحسب عملية المسح هذه الطيف الحالي والطيف األدنى المتاح الذي يوفر أعلى مستوى من السالمة في تحديد عدد القنوات الممكن إتاحتها في مساحة .أخرى
.وتظل بيانات الطيف األدنى المتاح هذا موجودة إلى أن يتم إجراء عملية مسح جديدة أو يتم حذفها .معينة

مقياس الطيف خالل عملية المسح

يعرض النسبة المئوية للطيف المتاح

)RFI( تداخل الترددات الراديوية

:يقوم الماسح بتحليل الطيف ويقسم البيانات إلى ثالث فئات

)أخضر( عالي :مدى التوافر
.MXW تردد راديوي غير مشغول متاح لنظام

)أصفر( متوسط :مدى التوافر
.استخدامها MXW تم اكتشاف وجود بعض التدخالت المتوسطة، ال يزال يمكن للنظام

)أحمر( ال شيء :مدى التوافر
.تردد راديوي نشط مشغول بواسطة أجهزة أخرى

عدد قنوات الميكروفون المقدرة

:MXW يوفر الماسح مستويي تقدير لميكروفونات نظام

)أكثر نشاطًـا( تقليدي
فهو يشمل طيف ترددي إضافي قابل لالستخدام للتجنب األمثل لحدوث التداخالت، مما .ثبات ممكن للقناة استخدم تقدير القناة هذا للحصول على أقصى قدر

.يتيح للميكروفونات المتعددة العثور على الترددات المتاحة في آن واحد

)عدد أكثر من القنوات( دقيق
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تأكد من .فهو ال يتضمن سوى على الطيف الترددي األدنى اإلضافي المطلوب لتجنب حدوث التداخل .عبر األثير معظم القنوات استخدم هذا التقدير للحصول على
.مراقبة الطيف من حين آلخر وضبط القناة في حالة تزايد تداخل الترددات الراديوية

كيفية إجراء عملية مسح
.اتبع الخطوات التالية إلجراء عملية مسح للتردد الردايوي

.ينبغي إجراء عملية المسح خالل ساعات التشغيل الفعلية للحصول على أفضل تقدير للتداخل الفعلي في بيئة ما :تلميح

.التي تكون قيد االستخدام بالفعل MXW ة، بما في ذلك كافة معدات نظامًتأكد من تشغيل كافة األجهزة التي تُـستخدم عاد
.الجديد بالقرب من الموقع الذي سيتم تثبيته فيه MXW ضع جهاز نقطة وصول نظام

.األخرى MXW موصّـَـل بنفس الشبكة ومضبوط على نفس الشبكة الفرعية مثل أجهزة نظام )APT( تأكد أن جهاز اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول
تأكد من تحديد نقطة الوصول الجديدة من القائمة المنسدلة .Monitor ثم انتقل إلى عالمة التبويب MXW افتح برنامج التحكم في أجهزة ميكروفون

".المراقبة" الموجودة أعلى يسار عالمة تبويب
.حدد ماسح الطيف الترددي لفتح النافذة

.وفي حالة وجود أي ميكروفونات متصلة بنقطة الوصول هذه، فسيتم إيقاف تشغيلها أثناء المسح .الموجود أعلى النافذة Start Scan اضغط على الزر
End" اضغط على زر .ساعة للحصول على صورة كاملة للطيف الترددي على مدار اليوم 24 للحصول على أفضل النتائج، اسمح بتشغيل المسح حتى

Scan" إلنهاء وضع المسح.

)PHS( اكتشاف حدوث تداخل مع أنظمة الهاتف المحمول الشخصي
من %67 تلقائيًـا بخفض التشغيل إلى نسبة MXW فيقوم نظام .JDECT (Z12) حدوث تداخل مع األجهزة التي لها األولوية في طيف APT قد يكتشف ماسح

).PHS( استخدام الطيف الترددي الفعلي، عند اكتشاف حدوث تداخل مع أنظمة الهاتف المحمول الشخصي

ويقوم جهاز اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول تلقائيًـا بالمسح للتحقق من عدم التداخل مع أنظمة الهاتف المحمول الشخصي عند بدء التشغيل وكذلك عند بدء
ويشمل ماسح الطيف الترددي حدود أنظمة الهاتف المحمول الشخصي عند حساب الحد األقصى ".Monitor" تشغيل ماسح الطيف الترددي يدويًـا من عالمة تبويب

.لتقديرات القناة لتوفير أكثر التقديرات أمنًـا

PHS استبعاد نطاقات
سيؤدي هذا إلى تقليل عدد قنوات .PHS إلى استبعاد قنوات MXW (APT) ، قم بتعيين نقطة وصولPHS دون القلق من تداخل JDECT للتشغيل في طيف

MXW المتاحة لكن تأكد من عدم تجاوز الميكرفونات على اإلطالق عند اكتشاف PHS.

.MXW control software > Utility tab انتقل إلى
.ثم افتح خصائص الجهاز APT حدد
.PHS Exclusion حدد
.إلغالق النافذة Add Updates حدد

.Utility من صفحة Apply All ابدأ في إجراء التحديث من خالل تحديد

)PHS( تحديد أخطاء اكتشاف حدوث تداخل مع أنظمة الهاتف المحمول الشخصي
.PHS المجاورة إلى تشغيل اكتشاف MXW ، يمكن أن تؤدي عمليات اإلرسال من أنظمةPHS دون استبعاد JDECT عند التشغيل في النطاق

عندما يكتشف .PHS فصل تيار آليًـا في األجهزة التي ترسل إشارات التردد الراديوي على القنوات التي تستخدمها شبكة الهاتف المحمول JDECT تتطلب لوائح
APW MXW إشارة فوق عتبة RSSI -82dBmفإنه يتوقف عن اإلرسال ويعرض تحذير في عالمة التبويب ، Monitor في تطبيق ويب MXW.

قريب، MXW من نظام PHS للتغلب على اكتشاف .ويمكنها االستفادة من استخدام القنوات اإلضافية PHS قد تكون بعض التطبيقات خارج نطاق شبكة المحمول
.قم بتشغيل مسح الطيف للعثور على ترددات جديدة غير مقيدة

)PHS( حل أخطاء اكتشاف حدوث تداخل مع أنظمة الهاتف المحمول الشخصي
.قبل البدء، تأكد أن جميع أجهزة اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول متوافرة على اإلنترنت ومتصلة بنفس الشبكة الفرعية

بعد ذلك، تأكد من تفضيالت الجهاز في برنامج التحكم وقلّـل تداخل التردد الالسلكي بين أجهزة اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول عن طريق خفض طاقة التردد
.يمكنك تغيير إعدادات الطاقة مرة أخرى بعد حل الخطأ .الالسلكي إلى منخفضة

.ال تقم بإجراء مسح خالل اجتماع مباشر .يتم قطع الصوت مؤقتًـا أثناء مسح الطيف الترددي :تنبيه
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تشغيل عمليات مسح الطيف الترددي
.على طيف التردد الالسلكي MXW قم بإرساء جميع الميكروفونات في أجهزة الشحن لتقليل تأثير

".الشاشة" في برنامج التحكم وانتقل إلى عالمة التبويب APT حدد كل جهاز
هذا يحلل الطيف الترددي .ثانية على األقل 15 ابدأ مسحا على جميع أجهزة اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول واتركه يعمل في نفس الوقت لمدة

.ويحدد أفضل قناة للعمل عليها
.ا لالستخدامً، فسيكون النظام جاهزPHS إذا لم تظهر أي خطأ .أوقف المسح، وتحقق من وجود عمليات الكشف

.مرات 3 ، فكرر المسح ما يصل إلىPHS إذا استمر خطأ
قم بتحويل أنظمتك .PHS أو أكثر من عمليات مسح الطيف الترددي، فإن اإلشارة تكون على األغلب قادمة من شبكة 3 من خالل PHS إذا استمر اكتشاف
.لتعمل بشكل موثوق على قنوات أقل PHS إلى وضع استبعاد

.تشغيل دورة النظام/يجب أال تتكرر إشعارات الكشف التي تم حلها حتى يتم بدء مسح جديد للطيف الترددي، إما يدويًـا أو عن طريق إعادة تشغيل :نصيحة

إعداد قوة التردد الراديوي
ويفضل استخدام اإلعداد األدنى الذي يدعم .آخر بإعادة استخدام الحيز الزمني للتردد MXW يمكن تحديد شُـعَـاع التردد الراديوي لعملية تكوين ما للسماح لنظام

.وقم بالتحقق من أن إعداد التغطية كاف وذلك بالتجول في النطاق واستخدام أجهزة اإلرسال واالستقبال .عملية التثبيت

يرجى الرجوع إلى .وينطبق اإلعداد على كافة نقاط الوصول بعملية التكوين .ببرنامج التحكم "Preferences" يمكن تعيين قوة التردد الراديوي من عالمة تبويب
.الجدول التالي لالطالع على إعدادات قوة التردد الراديوي

مستويات قوة التردد الراديوي
)ميجاواط( قوة جهاز اإلرسالاإلعداد

مسافة التغطية من جهاز اإلرسال
االستخدام النموذجيواالستقبال المزود بنقطة وصول

صاالت االحتفال وقاعات االستماعقدم 80150األعلى ّالحد

قاعات االجتماعات الكبرى ومدرجاتقدم 16100عالي
المحاضرات

غرف المؤتمرات والتدريب والغرفقدم 350)االفتراضي( متوسط
متعددة األغراض

قدم 125منخفض
غرف المؤتمرات الصغيرة المزودة
بشاشة عرض وغرف اجتماعات
مجالس اإلدارة
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تغطية التردد الراديوي

تعيين الموضع األمثل لنقطة الوصول

.ضع نقطة الوصول في منتصف مكان التثبيت للحصول على أفضل تغطية

قنوات 4 استخدام نقاط وصول متعددة ذات قناتين أو
وتغطي كل مجموعة هوائي نصف الحيزات الزمنية المستخدمة لقنوات .مجموعتين من الهوائيات لتغطية طيف التشغيل MXW يستخدم جهاز نقطة وصول نظام

فتستخدم الوحدات ذات الثماني قنوات كال مجموعتي الهوائيات في آن واحد؛ وتستخدم الوحدات ذات القناتين واألربع قنوات مجموعة هوائي واحدة .MXW نظام
ويمكن تغطية طيف التشغيل بالكامل بواسطة نقاط وصول ذات قناتين أو أربع قنوات عند تعيين .في المرة الواحدة وتعمل على نصف الحيزات الزمنية المتاحة

.تكوينها إلى مجموعات هوائيات بديلة

في عملية تثبيت ما، قم بتكوين إعدادات نقطة الوصول لزيادة عدد القنوات إلى أقصى حد )APT4 أو APT2( عند استخدام نقاط وصول ذات قناتين أو أربع قنوات
.وهذا األمر مهم على وجه الخصوص ألجهزة اإلرسال واالستقبال المزودة بنقطة وصول المثبتة في الغرف ذاتها أو في الغرف المجاورة .مُـمكن

أوضاع الهوائي البديلة الستخدام الطيف الكامل

المتطلبات
.8.0.3 على إصدار برنامج ثابت بحد أدني MXW ينبغي تشغيل نظام

اإلعداد
.ا مزدوجًـا من عرض األجهزةًالمطلوب بالنقر نقر MXWAPT افتح جهاز

.انتقل إلى صفحة األدوات المساعدة
).MXWAPT4 أو MXWAPT2( لنقطة الوصول ذات القناتين أو األربع قنوات "Device Properties" افتح نافذة
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 > الالسلكي التردد وضع إعدادات > الجهاز عرض( افتراضيًـا A يرجى مالحظة أنه يتم تعيين جهاز اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول على الوضع
.أغلق النافذة ).الالسلكية الترددات تنسيق وضع

.المجاورة APT4 أو APT2 لنقطة الوصول "Device Properties" افتح نافذة
).الالسلكية الترددات تنسيق وضع > الالسلكي التردد وضع إعدادات > الجهاز خصائص( B اضبط الوحدة على الوضع

.لحفظ اإلعداد وغلق النافذة Add Updates حدد
.تأكد من تعيين أي أجهزة إرسال واستقبال إضافية مزودة بنقاط وصول إلى أوضاع تنسيق التردد الراديوي البديلة

.على صفحة األدوات المساعدة لتحديث كافة إعدادات الجهاز Apply All حدد زر
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االتصال بالشبكة
أفضل الممارسات إلعداد االتصال بالشبكة

:استخدم الممارسات التالية التي هي أفضل ممارسات إلعداد أي شبكة لضمان تحقيق اتصال جدير باالعتماد عليه

.من خالل توصيل كل مكون من المكونات إلى جهاز الوصل أو جهاز التوجيه مباشرة "النجمي" استخدم دائمًـا مخطط الشبكة
ويضمن ذلك تحقيق أفضل أداء من .المتصل بالشبكة بنفس الشبكة واضبط تعيينه على نفس الشبكة الفرعية MXW وصل جهاز التوصيل الخاص بنظام

.النظام وزيادة عدد الميكروفونات إلى أقصى قدر مُـمكن
.على الخوادم اإلضافية DHCP قم بتعطيل معالجة خادم .واحد لكل شبكة DHCP ال تستخدم سوى خادم

.MXW قبل جهاز نظام DHCP قم بتشغيل جهاز الوصل وخادم
.لتوسعة نطاق الشبكة "نجمي" استخدم محوالت شبكة إيثرنت المتعددة في مخطط

التوصيل بشكل متعاقب أو بشكل" تجنب استخدام منفذ شبكة إيثرنت التي تعمل بنظام .وصل كل جهاز من األجهزة بمنفذ محول شبكة إيثرنت مباشرة
.عند توصيل األجهزة بالشبكات األكبر "دائري

.تجنب عقد وصالت الشبكة
.ينبغي أن تكون جميع األجهزة في نفس مستوى إصدار البرنامج الثابت

Configuring IP Settings
Go to the Utility tab of the control software to manage the IP configurations of each network interface. By default, they are set
to Automatic (DHCP) mode. DHCP mode enables the devices to accept IP settings from a DHCP server, or automatically fall
back to Link-Local settings when no DHCP is available. To manually set the IP address of an interface, select Manual (Static).

The MXW control software coordinates IP updates across the entire system of devices. To configure the IP properties, follow
these steps:

Open the desired MXWAPT by double-clicking from the Devices view.
Go to the Utility tab.

Adjust IP settings for each device by selecting the Device Properties.

After adjustments have been made, select Add Updates. This saves the settings to the changes queue.
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Repeat for any additional components.
To send updates to the devices, select Apply All to the Pending Changes field of the Utility page.

Go to Utility > Device Properties to manage the interfaces of each MXW device on the network.

Shure Controlو Network Audio بيانات
.Network Audioو Shure Control :نوعين من البيانات عبر الشبكة هما MXW تنقل أجهزة نظام

Shure Control شبكة
بيانات بشأن تشغيل برنامج التحكم وتحديثات البرنامج الثابت وأنظمة تحكم الطرف Shure Control تنقل شبكة

.المتصلة بالشبكة MXW وتنقل هذه البيانات إلى جميع مكونات نظام ).Crestronو AMX( الثالث
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Network Audio شبكة
ويتم بث .Dante Controller وبيانات التحكم لبرنامج Dante تنقل هذه الشبكة كل من بيانات الصوت الرقمي من

تحتاج شبكة الصوت وصلة .هذه البيانات بين جهاز اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول وجهاز اإلخراج والكمبيوتر
.سلكية بتقنية جيجابت إيثرنت ليتسنى تشغيلها

لعرض إعدادات بروتوكول Utility > Device Properties انتقل إلى .MXW ويتم تكوين كال نوعي البيانات بشكل مختلف لكل جهاز من أجهزة نظام
.MXW وتعديلها ألجهزة نظام )IP( اإلنترنت

MXW إعدادات الشبكة لكل جهاز من أجهزة نظام

تنفيذ االتصال بالشبكة لتطبيقي الصوت والتحكمMXW جهاز نظام

جهاز اإلرسال واالستقبال المزود
)APT( بنقطة وصول

منفصلة IP إعدادات

واجهة التوصيل الشبكي للصوت
)ANI(

المشتركة IP إعدادات

محطة الشحن المتصلة بالشبكة
)NCS(

.)ال تنقل محطن الشحن المتصلة بالشبكة بيانات شبكة الصوت( فقط Shure Control إعدادات

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

".Utility" افتح عالمة التبويب
".device properties" لفتح نافذة "Edit" حدد

.اليدوي )الثابت( IP حدد وضع
IP أدخل إعدادات

.لوضع اإلعدادات المحفوظة في قائمة االنتظار "Add Updates" حدد زر
.كرر األمر ذاته إلعداد أية مكونات إضافية أخرى

.سيتم تحديث كافة األجهزة ذات التحديثات المعلقة ".Utility" من عالمة التبويب "Apply All" أنهي كافة التحديثات بالضغط على زر

.قد يُـغلَـق برنامج التحكم في حالة تحديث إعدادات جهاز اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول :مالحظة

.MXW الخاص بجهاز الكمبيوتر بحيث يتطابق مع الشبكة الفرعية لجهاز نظام IP قم بتغيير عنوان
.Shure Device Discovery باستخدام تطبيق MXW أعد فتح واجهة التحكم بنظام

اإلعداد المتقدم
الالسلكية Microflex المتقدمة، يرجى الرجوع إلى المستند التقني بشأن توصيل ميكروفونات MXW للحصول على مزيد من المعلومات بشأن تكوين شبكات نظام

.www.shure.com بالشبكة الموجود في الموقع اإللكتروني

عزل شبكات التحكم والصوت
ويعمل ذلك على حماية الصوت من التوزيع على .لعزل شبكة الصوت من شبكة التحكم MXW عند االتصال بشبكات الشركات أو الشبكات العامة، يمكن تكوين نظام

.الشبكة بأكملها ويقلل من نقل البيانات عبر الشبكة بشكل ملحوظ

ويمنع وضع االرتباط األعلى .إلى وضع االرتباط األعلى لتخصيص أحد منافذ شبكته كاتصال تحكم فقط MXW ويمكن تعيين واجهة التوصيل الشبكي للصوت لنظام
.وشبكة الصوت Shure Discovery لواجهة التوصيل الشبكي للصوت مما يؤدي إلى تقييد بيانات تطبيق 4 نقل بيانات اإلرسال المتعدد من المنفذ

.الخاص ببرنامج التحكم ليتسنى الوصول إلى الخادم IP ، ينبغي تسجيل عنوانShure Device Discovery ا لعدم ظهور الجهاز في تطبيقًنظر

.الخاص بواجهة التوصيل الشبكي للصوت IP سجل عنوان
.لواجهة التوصيل الشبكي للصوت بالشبكة 4 وصل المنفذ
.في برنامج التحكم ANI افتح واجهة
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".Preferences" انتقل إلى عالمة التبويب
.إلى وضع االرتباط األعلى، أسفل لوحة الشبكة 4 قم بتغيير وضع المنفذ

Wi-Fi تشغيل برنامج التحكم عبر شبكة
يستخدم نظام .، من المهم إعداد جهاز التوجيه الالسلكي بشكل صحيح للحصول على أفضل أداءWi-Fi عبر شبكة MXW عند تشغيل برنامج التحكم في نظام

MXW وتتعامل شبكة .العديد من البروتوكوالت المستندة إلى معايير التي تعتمد على اإلرسال المتعدد Wi-Fi مع حزم اإلرسال المتعدد والبث بصورة مختلفة عن
من معدل إرسال حزمة اإلرسال المتعدد ويخفضها إلى Wi-Fi ففي بعض الحاالت، سيحد جهاز توجيه شبكة .تعاملها مع الحزم العامة ألسباب تتعلق بمدى التوافق

.ا بحيث تعمل واجهة المستخدم الرسومية بصورة صحيحةًقيمة بطيئة جد

-Wi ويتم بشكل افتراضي تكوين العديد من أجهزة توجيه شبكة .802.11n أو/و 802.11a/gو 802.11b ة المعايير التاليةًعاد Wi-Fi وتدعم أجهزة توجيه شبكة
Fi 802.11 للسماح لألجهزة المعيارb ستقوم أجهزة التوجيه هذه، في عملية التكوين هذه، تلقائيًـا بتحديد معدالت بيانات اإلرسال المتعدد .القديمة العمل عبر الشبكة
.ميجابايت في الثانية 2-1 إلى ")معدل اإلدارة" أو "المعدل األساسي" أو يشار إليها أحيانًـا بـ(

.Wi-Fi فال يمكن نقل بيانات شبكة الصوت عبر شبكة .سوى لبرنامج التحكم Wi-Fi ال يمكن استخدام االتصال بشبكة :مالحظة

.MXW بالنسبة لعمليات تكوين الميكروفونات الالسلكية األكبر، يستحسن زيادة معدل إرسال حزمة اإلرسال المتعدد لتوفير نطاق ترددي كافي لبرنامج التحكم في نظام :نصيحة

.ميجابايت في الثانية وذلك للحصول على أفضل أداء 2-1 يحد من معدل اإلرسال المتعدد إلى Wi-Fi ال تستخدم جهاز توجيه شبكة :هام

:التالية Wi-Fi باستخدام ماركات أجهزة توجيه شبكة Shure وتوصي شركة

Cisco
Linksys

Apple

تخصيص جهاز واحد للساعة الرئيسية
األخرى الموجودة على Dante لتحديد جهاز واحد تلقائيًـا ليكون بمثابة الساعة الرئيسية لجميع أجهزة IEEE 1588 بروتوكول دقة الوقت Dante تستخدم شركة

ا ألهمية هذا األمر في كال عمليتي توصيل الصوت عبر الشبكة وإرسالًمزامنة الوقت وتماثله في جميع األجهزة نظر )PTP( يضمن بروتوكول دقة الوقت .الشبكة
وفي حالة .األولى التي تتصل بالشبكة MXW هي نقطة وصول MXW الساعة الرئيسية في نظام .التردد الراديوي المتزامن من حيث الوقت عبر االرتباط الالسلكي

تتم( اإلضافية الموجودة على الشبكة نفسها MXW تتبع مكونات نظام .األدنى MAC اتصال أكثر من نقطة وصول معًـا، سيتم تحديد نقطة الوصول ذات عنوان
.الساعة الرئيسية التي تمثل نقطة الوصول هذه )مزامتها بـ

يمرر النظام بأكمله الصوت، خالل ولن .وعند توقف تشغيل جهاز رئيسي أو في حال وجوده في وضع عدم االتصال، سيقوم النظام تلقائيًـا بتحديد جهاز رئيسي آخر
).ثانية 30 تصل إلى( مدة التحديد

وإذا تتطلبت عملية إعداد الشبكة أو إدارة البناء إيقاف تشغيل األجهزة بشكل دوري، يمكن يدويًـا تحديد نقطة وصول لتعمل بمثابة الجهاز الرئيسي المفضل وذلك من
.ا خالل األحداثًويتيح ذلك ألداة التثبيت إعداد النظام للتأكد من عدم إيقاف تشغيل نقطة الوصول الرئيسية أبد .Dante Controller برنامج

إعداد زمن االنتقال
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

ونقطة الوصول كذلك MXW وتشمل واجهة التوصيل الشبكي للصوت بنظام .وفقًـا لعدد أجهزة التبديل في الشبكة Dante وينبغي تعيين إعداد زمن االنتقال ألجهزة
.على سبيل المثال، اتصال واجهة شبكة واحدة بنقطة وصول ما يعني وجود جهازي تبديل .شريحة تبديل داخلية يتم احتسابها بمثابة جهاز تبديل

.لتغيير إعداد زمن االنتقال Audinate Dante Controller استخدم برنامج

اإلعدادات الموصى بها لزمن االنتقال
أقصى عدد مُـمكن ألجهزة التبديلإعداد زمن االنتقال

3مللي ثانية 0,25

5)اإلعداد االفتراضي( مللي ثانية 0,5

10مللي ثانية 1
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أقصى عدد مُـمكن ألجهزة التبديلإعداد زمن االنتقال

+10مللي ثانية 2

االتصال بنظام تحكم خارجي
.ال تستخدم سوى برنامج تحكم واحد لكل نظام لتجنب التداخل في عمليات المراسلة .عبر شبكة إيثرنت Crestron أو AMX بنظام التحكم MXW يتصل نظام

http://shure.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5207 :، يرجى زيارة الموقع اإللكترونيMXW للحصول على قائمة شاملة من سالسل أوامر نظام

)هو العميل MXW ؛ نظامTCP/IP بروتوكول( شبكة إيثرنت :التوصيل
2202 :المنفذ

IP Ports and Protocols

Shure Control

PortTCP/UDPProtocolDescription
Factory
Default

21tcpFTPRequired for firmware updates (otherwise closed)Closed

68udpDHCPDynamic Host Configuration ProtocolOpen

80*tcpHTTPRequired to launch embedded web serverOpen

427tcp/udpSLPRequired for inter-device communicationOpen

843*tcpFlashRequired for web applicationOpen

2202tcpASCIIRequired for 3rd party control stringsOpen

5353udpmDNSRequired for device discoveryOpen

5568udpSDTRequired for inter-device communicationOpen

8180*tcpFlashRequired for web applicationOpen

8181*tcpFlashRequired for web applicationOpen

8427udpMultcast SLPRequired for inter-device communicationOpen

64000tcpTelnetRequired for Shure firmware updateOpen

Dante Audio & Controller

PortTCP/UDPProtocolDescription

]319-320*[udpPTPDante clocking

4321,
14336-14600

udpDanteDante audio

]4440, 4444,
4455*[

udpDanteDante audio routing

5353udpmDNSUsed by Dante

†

†

†

†

†

†
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1

2

PortTCP/UDPProtocolDescription

]8700-8706,
8800*[

udpDanteDante Control and Monitoring

8751udpDanteDante Controller

16000-65536udpDanteUsed by Dante

*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.

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

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

.بايت بحد أدنى 1 بحمل آجر يبلغ UDP أرسل حزمة

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

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

المحتوىبايت

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

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

بايت 6 كمصفوفة من MAC عنوان8-13

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

*UDP: بروتوكول بيانات المستخدم

البرنامج
MXW برنامج التحكم في نظام

ويتم استضافته من الخادم المضمّـن من نقطة الوصول الخاصة بنظام .التحكم الشامل في النظام ومراقبته من جهاز كمبيوتر MXW يتيح برنامج التحكم في نظام
MXW ويمكن ضبط جميع وظائف األجهزة باستخدام واجهة هذا البرنامج .ويمكن الوصول إليه عند توصيله بشكل صحيح بأي جهاز كمبيوتر.

قائمة األجهزة
.افتراضيًـا على قائمة األجهزة MXW يُـفتح برنامج التحكم

†
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.ا مزدوجًـا فوق جهاز لفتحهًانقر نقر .انقر فوق جهاز لعرض خصائصه:قائمة األجهزة ①

.ابحث عن جهاز متصل باالسم:شريط البحث ②

.عرض الهوية والتحكم والصوت والمعلومات الفنية للجهاز المحدد:جزء الخصائص ③

.لتعيين عبارة مرور لألجهزة الجديدة "تهيئة األجهزة" انقر فوق:األجهزة الجديدة ④

.أضف األجهزة عبر الشبكة الفرعية يدويّـًـا أو من ملفIP إضافة األجهزة حسب عنوان ⑤

:التحديد ⑥
LED ا إلى الجهاز يدفعه إلى وميض مؤشراتًمرر الماوس فوق رمز الجهاز لعرض هذا الزر، والذي بدوره يرسل أمر

.باللوحة األمامية لسهولة التعرف عليه

.افتح قائمة اإلعدادات العامة:اإلعدادات ⑦

IP إضافة األجهزة حسب عنوان
المدعومة على الشبكة الفرعية نفسها، ويمكن إضافة أجهزة عبر الشبكات الفرعية يدويّـًـا أو من Shure تلقائيّـًـا باكتشاف أجهزة Microflex Wireless يقوم برنامج

.بمسافة أو فاصلة أو سطر جديد IP مع الفصل بين عناوين csv. أو txt. يجب أن يكون الملف بتنسيق .ملف
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".نسيان األجهزة" غير مرغوب بها أو غير قابلة لالكتشاف من قائمة األجهزة عن طريق تحديد تلك الصفوف والنقر فوق IP يمكنك مسح أي عناوين

وأجهزتها المتصلة يدويّـًـا؛ ألن االكتشاف التلقائي سوف يكون )ANI( الخاصة بواجهة التوصيل الشبكي للصوت IP ، أدخل عناوين4 في وضع االرتباط األعلى عبر المنفذ MXWANI للوصول إلى :ملحوظة
.محجوبًـا

اإلعدادات
.لديك MXW إدارة اإلعدادات العامة لنظام
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.سيتم حفظ هذا اإلعداد إلى جهاز الكمبيوتر .يحدد لغة واجهة برنامج التحكم:اللغة ①

.ث قائمة واجهات الشبكة المتاحةِّحدد واجهة الشبكة أو حد:إعداد الشبكة ②

استخدام عبارة مرور
يمكن تغيير عبارة المرور من .يتم إنشاؤها عند تشغيل جهاز معين ألول مرة أو بعد إعادة ضبط المصنع "مسؤول" يجب أن يحتوي تطبيق البرنامج على عبارة مرور

.طريقة عرض المسؤول الموجودة في التفضيالت عالمة التبويب

صفحة تسجيل الدخول
.ا مزدوجًـا على جهاز مهيأ لتسجيل الدخول واستخدام البرنامج للتحكم في إعدادات هذا الجهازًانقر نقر

مِالمُـستخد ①
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Admin وال يتم تمكين سوى مستوى األمان .Guestو Techو Admin :لتسجيل الدخول إلى برنامج التحكم هما )حسابات( توجد ثالثة مستويات من األمان
.مِللتحكم في عملية تسجيل دخول المُـستخد "Preferences" سجل الدخول وانتقل إلى عالمة التبويب .بشكل افتراضي

Admin )يمكن للمسؤول تمكين تسجيل الدخول إلى مستوى األمان .يتمتع بحقوق التحرير الكاملة ):مستوى األمان االفتراضي Tech أو تعطيله.

".Monitor" يتمتع بحقوق تحرير جزئية، تقتصر على التحكم في الميكروفون على عالمة التبويب :Tech مستوى األمان

.يقتصر على المراقبة فقط :Guest مستوى األمان

كلمة المرور ②
".Preferences" ولتغيير عبارة المرور، سجل دخولك كمسؤول وانتقل إلى عالمة التبويب .أدخل عبارة المرور لتسجيل الدخول كمسؤول أو فني

زر تسجيل الدخول ③
.اضغط عليه لتسجيل الدخول إلى برنامج التحكم

Monitor Tab

① Access Point Selection
Determines which Access Point displays on the tab.

② Density Mode Selection
Displays the density mode as selected in the APT device properties.
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③ Spectrum Scanner
Opens the Spectrum Scanner window. See Scanning Available RF Spectrum section for more details.

④ Global Mic Control
Controls the status of all microphones in the configuration (all groups made from the Configuration tab).

⑤ Channel Name
Channel names are customizable for channel (RF and Audio) identification. The name is associated with the channel on the

APT, will be stored on it, and is independent from the microphone linked to that channel.

⑥ Device Name
Device names are customizable for microphone identification. The name is associated with the registered microphone, will

remain stored on it, and is independent from the channel it is linked to.

⑦ Microphone Link Slot
Selects the which microphone displays on the channel strip.

Note: One microphone is on-air per channel, though an alternate microphone can be prepared in the secondary link slot.

⑧ Microphone Status and Control
View or change the microphone state:

Active: On and passing audio to the network.
Mute: On but the audio is muted.

External: On and passing audio to an external controller that controls the mute/active behavior.
Standby: On but in a 'sleep' state with audio muted. Standby conserves battery charge and enables a change to the

microphone's status from the control software.
Charging: Battery is charging.

Inactive: Off or out-of-range. A microphone in this state cannot be remotely controlled by the software.
Power Off: Turn off the microphone.

⑨ Battery Status

In the charger: Displays the remaining time until the microphone battery is fully charged
Out of the charger: Displays the remaining battery runtime of the microphone.

⑩ Audio Input Meter
Indicates the average input signal level.

ColorAudio Signal Level (dBFS)Description

Red0 to -9Overload

Yellow-9 to -18Normal peaks

Green-18 to -60Signal Present

⑪ RF Signal Strength
Indicates the signal strength of the microphone. When the bars are grey, the microphone is out of range.
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⑫ Mic Gain
Adjusts microphone gain from -25 dB to +15 dB gain in 1 dB steps.

⑬ Low-Pass Filter
Engages a 6 dB-per-octave filter above 12 kHz for attenuating undesired high frequencies, sometimes caused by sibilant

vocals or paper rustling. Automatically enabled in HCD mode.

⑭ High-Pass Filter
Engages a 12 dB-per-octave filter below 150 Hz for attenuating undesired low frequencies, sometimes caused by table

vibrations or air-conditioning rumble. Automatically enabled in high channel density mode (HCD).

⑮ Microphone Type
Displays the microphone type.

⑯ Link/Unlink Buttons
For setting up a single audio channel. Links the microphone to the primary or secondary link slot (as selected at the top of

the channel strip).

Link: Links the microphone from the corresponding charging slot.
Unlink: Unlinks the microphone from the audio channel.

⑰ Bodypack Mic Options
There are two input sources available on the MXW1 bodypack: the internal, omnidirectional microphone or the external,

TQG input for lavalier or headset microphones. Select the input source preference:

Auto: The internal mic is used until the MXW1 detects a connection at the TQG input. The microphone automatically
selects the external source whenever available.

Internal: Audio source is always from the internal microphone.
External: Audio source is always from a connected microphone. (Internal mic is off.)

Note: When an MX153 earset headworn microphone is connected, make sure External input is manually selected.

⑱ Return Channels
Monitor the signal level and mute/unmute the audio of the return channel. Disabled in high density mode (HD).
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"Configuration" عالمة التبويب

صف المجموعة ①
حدد جهاز اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول وأجهزة الشحن المرتبطة به وأجهزة اإلدخال الصوتي .يمثل كل صف من الصفوف مجموعة في التكوين

.لتشكيل كل مجموعة

ID زر ②
.بالجهاز المُـحدد تومض بحيث يتم معرفته بسهولة LED يجعل مؤشرات

Link زر ③
.يربط جميع الميكروفونات الموجودة في الشاحن بقنوات المجموعة ذات الصلة

ربط الميكروفونات

.يربط جميع الميكروفونات الموجودة في الشاحن بالقنوات الصوتية المزودة بنقاط وصول
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استخدم فتحة التوصيل الثانوية إلضافة .ويمكن توصيل ما يصل إلى ميكروفونين إلى كل قناة صوتية، ومع ذلك ال يعمل سوى ميكروفون واحد في المرة الواحدة
.ميكروفون آخر لزيادة سعة شحن البطارية والتمتع بالمرونة أثناء الفعاليات

تحديد فتحة التوصيل ①
تفيد فتحة التوصيل الثانوية في إضافة .يمكن توصيل ما يصل إلى ميكروفونين لكل قناة صوتية وذلك باستخدام فتحتي التوصيل األساسية والثانوية

.ميكروفون آخر أو بديل يمكن إعداده مسبقًـا قبل الفعالية

Link زر ②
.يربط جميع الميكروفونات الموجودة في الشاحن بالقنوات الصوتية

Cancel زر ③
.يلغي جميع إجراءات التوصيل

"Utility" عالمة التبويب

Export زر ①
).csv(. إلى ملف نصي MXW يصدر بيانات جهاز نظام

الجهاز ②
.نوع الجهاز أو قناة الميكروفون

APT: جهاز إرسال واستقبال مزود بنقطة وصول؛ بعرض أيضًـا وضع كثافة القناة المحددة )SD = ،قياسي HD = ٍعال(
NCS: محطة شحن الشبكة، ما يصل إلى ميكروفونين لكل مجموعة )A أو B(

Mic 1 - 8: أساسي أو ثانوي( ، ما يصل إلى ميكروفونين لكل قناة8-1 ميكروفون لقنوات(
Out: لم يتم اتصال الجهاز أو ارتباطه بأي مجموعة

المجموعة ③
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:تشير إلى حالة الجهاز في مجموعة ما

.الجهاز مرتبط بهذه المجموعة الموجودة في التكوين :10 - 1
Open: الجهاز غير مقترن بأي مجموعة
None: تم إلغاء تحديدها من صف المجموعة في عالمة التبويب( الميكروفون متصل بنقطة وصول تم حذفها من إحدى المجموعات "Configuration("

Standalone: الذي يقيد االقتران بمجموعة"مستقل" تم تعيين واجهة التوصيل الشبكي للصوت على الوضع ، APT
Unknown: الميكروفون متصل بجهاز إرسال واستقبال مزود بنقطة وصول قيد إيقاف التشغيل أو متصل بشبكة مختلفة

Other: تم ارتباط الجهاز بمجموعة ما في تكوين مختلف.

طراز الجهاز ④
.رقم طراز الجهاز

اسم الجهاز ⑤
".Monitor" أو اسم القناة على النحو المحدد في عالمة التبويب "Configuration" يعرض اسم الجهاز على النحو المحدد في عالمة التبويب

IP عنوان ⑥
).Shure بيانات التحكم من( الخاص بواجهة شبكة التحكم IP يعرض عنوان

IP صوت شبكة عنوان ⑦
).Dante بيانات الصوت الرقمي من( لواجهة شبكة التوصيل الشبكي للصوت IP يعرض عنوان

سعة البطارية ⑧
.النسبة المئوية لسعة شحن بطارية الميكروفون مقارنة بسعة شحن بطارية جديدة

عدد الدورات ⑨
.عدد دورات الشحن التي سجلتها البطارية

إصدار البرنامج الثابت ⑩
.تعرض إصدار البرنامج الثابت للجهاز

خصائص الجهاز ⑪
ويمكن تطبيق التغييرات أو إلغائها من زر .يتحول لون الزر إلى اللون األصفر عندما يتم تحرير خصائص هذا الجهاز .تفتح نافذة لتحرير خصائص جهاز ما

Pending Changes في عالمة التبويب Utility.

"Pending Changes" أزرار ⑫
:تستخدم هذه األزرار لتطبيق أي تغييرات أجريت على خصائص الجهاز أو إللغائها

Apply All: قد يفقد جهاز الكمبيوتر، خالل ذلك الوقت، االتصال ببرنامج .يستخدم لتأكيد كافة التحديثات التي أجريت على خصائص الجهاز وتنفيذها
.التحكم

Cancel All: يحذف كافة التغييرات المعلقة بشأن خصائص الجهاز.

خصائص الجهاز
يتم تحرير خصائص الجهاز بشكل فردي، ولكن يتم ".Utility" من عالمة التبويب "Device Properties" ل إعدادات كل جهاز من األجهزة عن طريق فتح نافذةِّعد

.ويضمن ذلك نشر التغييرات بشكل صحيح عبر الشبكة .Utility من عالمة التبويب Apply All تحميلها على األجهزة جملة واحدة عن طريق تحديد الزر

.وتختلف بعض اإلعدادات بحسب إمكانيات الجهاز
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APT8 نافذة خصائص

اسم الجهاز ①
.حرفًـا 31 يمكن تخصيص أسماء األجهزة باستخدام ما يصل إلى

الرقم التسلسلي ②
وضمان الحصول على خدمة الضمان ودعم فريق خدمة العمالء لك في Shure هو المعرف الفريد من نوعه المستخدم لتسجيل الجهاز على موقع ويب شركة

.عملية استكشاف األخطاء وإصالحها

إعادة تعيين ضبط المصنع ③
وسيتم إعادة تعيين عبارة مرور الدخول إلى .وارتباطات التوصيل MXW يعيد الجهاز إلى اإلعدادات االفتراضية مما يؤدي إلى حذف كافة مجموعات نظام

.برنامج التحكم

Dante إلى 'اسم الجهاز' الدفع إلى ④
.Audinate الذي توفره شركة Dante Controller (DC) الستبدال األسماء الموجودة في برنامج MXW يستخدم اسم القناة والجهاز من واجهة ويب نظام

.، مما قد يؤدي إلى حدوث تقطعات في الصوتDC ينبغي إجراء ذلك بحذر، حيث قد يؤدي إلى حدوث خلل بتكوين التوجيه المُـعّـد مسبقًـا في برنامج :مالحظة

إعادة التشغيل ⑤
.ستقوم الوحدة بإجراء دورة طاقة

وضع تصحيح األخطاء ⑥
.سيلزم توافر دورة طاقة، في حالة تحديدها، ليتسنى استئناف التشغيل العادي .Shure لعدم االستخدام سوى من قبل موظفي دعم

الشبكة )واجهات( واجهة ⑦
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راجع قسم إعداد االتصال بالشبكة لتكوين كل جهاز من .تختلف إعدادات الشبكة من جهاز آلخر .شبكة الجهاز وضبطها )واجهات( لواجهة IP عرض إعدادات
.MXW أجهزة نظام

).Shure Device Discovery تشغيل واجهة البرنامج وتحديثات البرنامج الثابت وتطبيق( Shure control شبكة :Control شبكة
Dante: شبكة صوت Dante )التوصيل بشبكة الصوت الرقمي وبرنامج Dante.(

IP وضع ⑧
:لواجهة الشبكة المُـحددة IP حدد وضع

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

IP إعدادات عناوين ⑨
.وقناع الشبكة الفرعية والبوابة لكل واجهة من واجهات الشبكة وتعديلها IP عرض عنوان

MAC عنوان ⑩
التعريف الفريد لواجهة الشبكة

وضع الكثافة ⑪
:APT ضبط وضع الكثافة المعين على

)االفتراضي( كثافة قياسية
)مضاعفة القنوات المتاحة( كثافة عالية

إعدادات وضع التردد الالسلكي ⑫
.للحصول على أفضل أداء للتردد الالسلكي )الوضع أ والوضع ب( المثبتين بالغرف المجاورة، قم بتحويل الوضعين APT4و APT2 بالنسبة

تطبيق التحديثات ⑬
".Utility" ويتم تحديث كافة خصائص الجهاز معًـا من عالمة التبويب .لحفظ تغييرات الجهاز إلى برنامج التحكم "تطبيق التحديثات" Apply Updates حدد

.أسفل عمود الخصائص "قيد االنتظار" وبمجرد الحفظ، سيظهر الجهاز كلمة

إلغاء التحديثات ⑭
.يلغي أية تحديثات أجريت على خصائص الجهاز
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"Preferences" عالمة التبويب

.تنطبق جميع التفضيالت على كل جهاز من األجهزة في عملية التكوين

عمل جهاز التبديل ①
.تخصيص جهاز التبديل بكل نوع من أنواع أجهزة اإلرسال

Toggle )اضغط على الزر ثم حرره لتغيير الحالة من نشط إلى كتم الصوت ):الوضع االفتراضي.
Push-to-talk: اضغط على الزر باستمرار لتمرير الصوت.

Push-to-mute: اضغط على الزر باستمرار لكتم الصوت.
Disabled: ال يؤثر الزر على الصوت.

الحالة األولية بعد الفصل من الشاحن ②
:يعين حالة جهاز اإلرسال بعد إزالته من الشاحن

Active: تشغيل الصوت وتمريره إلى الشبكة.
Mute: تشغيل الصوت في الوضع الصامت.

Standby: يحافظ وضع االستعداد على شحن البطارية ويتيح تغيير حالة جهاز اإلرسال من برنامج .والوضع الصامت "السكون" تشغيل الصوت في حالة
.التحكم

Off: يتعذر في هذا الوضع التحكم في جهاز اإلرسال عن بُـعد بواسطة البرنامج .قيد إيقاف التشغيل.

.تنطبق هذه اإلعدادات على الوضع القياسي فقط؛ ويتم دائمًـا إيقاف أجهزة اإلرسال في وضع الكفاءة العالية عند إزالتها من الشاحن :مالحظة

لكتم الصوت / للتنشيط LED سلوك ③
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.يومض باللون األحمر LED يتم عرض وضع االستعداد دائمًـا بمؤشر .لكل نوع من أنواع أجهزة اإلرسال "نشط/صامت" LED حدد عمل مؤشر

كتمنشط

أحمر قاتمأخضر قاتم*

وميض باللون األحمرأحمر قاتم

متوقفأحمر قاتم

الخارجي LED التحكم بمؤشر

ذات الرأس المنحنية MX400R غير متوفر لسلسلة ميكروفونات*

تفضيالت كتم الصوت ④

Local Mute - Individual )يتم كتم صوت كل جهاز من أجهزة اإلرسال على حدة ):اإلعداد االفتراضي.
Local Mute - All: يتم كتم صوت جميع أجهزة اإلرسال عند كتم صوت أي جهاز إرسال.

External Mute: يكون صوت جهاز اإلرسال قيد التشغيل ومكتوم من برنامج التحكم الخاص بالطرف الثالث.

طاقة التردد الالسلكي ⑤
.تحدد تغطية التردد الراديوي من نقطة وصول ما

Low: 25 ميجاواط 1( قدمًـا(
Medium: 50 ميجاواط 3( قدمًـا(

Medium High: 100 ميجاواط 16( قدم(
Max: 150 ميجاواط 80( قدم(

تنبيه الخروج من النطاق ⑥
.))يكون معطل بشكل افتراضي. (عندما يتم تمكينه، سيصدر جهاز اإلرسال إشارة صوتية مسموعة في حالة الخروج من نطاق تغطية التردد الراديوي

اإلجراء عقب الرجوع للنطاق ⑦
.عند الدخول مرة أخرى إلى نطاق تغطية التردد الراديوي "كتم الصوت" أو وضع )الوضع االفتراضي" (التنشيط التلقائي" يمكن تعيين أجهزة اإلرسال على الوضع

وضع االستعداد ⑧

Local )يمكن تنشيط جهاز اإلرسال بشكل فردي ):الوضع االفتراضي.
Global: يتم تنشيط كافة أجهزة اإلرسال في نفس الوقت من وضع االستعداد.

تفضيالت االرتباط ⑨
"Link" ويتم تمكين زر .على محطة الشحن المتصلة بالشبكة "hardware Link" يمكن أن يقتصر إجراء االرتباط على برنامج التحكم عن طريق تعطيل زر

.بشكل افتراضي

تفضيالت الهوية ⑩
:يحدد طريقة استجابة جهاز اإلرسال عند تعرف برنامج التحكم عليه

Enabled: يصدر إشارة صوتية مع وميض مؤشرات LED
Disabled: تومض مؤشرات LED ال يصدر صوت( فقط(

اإلذونات ⑪
:وفيما يلي وصف لحقوق الوصول الخاصة بكل عملية تسجيل دخول
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Admin )يمكن للمسؤول تمكين تسجيل الدخول إلى كال مستوى األمان .يتمتع بإمكانية المراقبة الشاملة وتحرير الوصول ):مستوى األمان االفتراضي Tech
.أو تعطيلهما Guestو

.يتمتع بإمكانية المراقبة إلى جانب حق محدود بشأن تحرير الوصول :Tech مستوى األمان

.يقتصر على المراقبة فقط :Guest مستوى األمان

تحميل التفضيالت/حفظ ⑫
.ويمكن تحميل الملف وسيتم استبدال إعدادات كافة األجهزة في التكوين .يحفظ تفضيالت التكوين كملف إلى جهاز الكمبيوتر

MXW برنامج التحكم الخاص بواجهة التوصيل الشبكي للصوت بنظام
إلى جانب محول جيجابت ذي المنافذ MXW برنامج التحكم من إدارة اإلخراجات واإلدخاالت التناظرية لنظام MXW تمكّـن واجهة التوصيل الشبكي للصوت بنظام

.األربعة على اللوحة الخلفية من واجهة الشبكة

صفحة تسجيل الدخول
.ا مزدوجًـا على جهاز مهيأ لتسجيل الدخول واستخدام البرنامج للتحكم في إعدادات هذا الجهازًانقر نقر

مِالمُـستخد ①
Admin وال يتم تمكين سوى مستوى األمان .Guestو Techو Admin :لتسجيل الدخول إلى برنامج التحكم هما )حسابات( توجد ثالثة مستويات من األمان

.مِللتحكم في عملية تسجيل دخول المُـستخد "Preferences" سجل الدخول وانتقل إلى عالمة التبويب .بشكل افتراضي

Admin )يمكن للمسؤول تمكين تسجيل الدخول إلى مستوى األمان .يتمتع بحقوق التحرير الكاملة ):مستوى األمان االفتراضي Tech أو تعطيله.

".Monitor" يتمتع بحقوق تحرير جزئية، تقتصر على التحكم في الميكروفون على عالمة التبويب :Tech مستوى األمان

.يقتصر على المراقبة فقط :Guest مستوى األمان

كلمة المرور ②
".Preferences" ولتغيير عبارة المرور، سجل دخولك كمسؤول وانتقل إلى عالمة التبويب .أدخل عبارة المرور لتسجيل الدخول كمسؤول أو فني

زر تسجيل الدخول ③
.اضغط عليه لتسجيل الدخول إلى برنامج التحكم
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"القنوات" عالمة تبويب

اسم القناة ①
.حرفًـا 12 يمكن أن يصل طول األسماء إلى .يمكن تخصيص اسم القناة من خالل النقر في مربع النص

مقياس صوت اإلدخال ②
.يعرض مستويات صوت اإلدخال قبل المحول التناظري الرقمي

زر كتم الصوت ③
.يضيء الزر باللون األحمر عندما يتم كتم صوت القناة .يكتم أو يلغي كتم صوت القناة

)A، B( مستوى اإلدخال التناظري ④
.Aux أو )اإلعداد االفتراضي( Line :يحدد مستوى تضخيم اإلدخال التناظري

مقياس صوت اإلخراج ⑤
.يعرض مستويات صوت اإلخراج قبل المحول الرقمي التناظري

التوهين ⑥
.ديسيبل 1 يمكن تعديل توهين اإلخراج بتدرج زيادة

مستوى اإلخراج التناظري ⑦
.يحدد مستوى تضخيم اإلخراج

اإلعدادات ⑧
.تفتح جزء اإلعدادات لواجهة الشبكة
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جزء اإلعدادات

نظرة عامة ①
.عرض المعلومات األساسية المتعلقة بالجهاز المحدد أو تعديلها

الشبكة ②
.تكوين إعدادات الشبكة لجهازك

البرنامج الثابت ③
.يعرض إصدار البرنامج الثابت الحالي للجهاز

قفل اللوحة األمامية ④
.ويظل من الممكن تحديد القنوات للمراقبة من مقبس سماعة الرأس .يعطل عناصر تحكم اللوحة األمامية الموجودة على الجهاز

اإلذونات ⑤

يمكن تنشيط أذونات الفني والضيف أو إلغاء تنشيطها ويمكن تغيير كلمات .يتم إنشاء كلمة مرور المسؤول عند تشغيل الواجهة ألول مرة، أو بعد إعادة ضبط المصنع
.المرور من هذه الشاشة

.أو تعطيله Tech يمكن للمسؤول تمكين تسجيل الدخول إلى مستوى األمان .يتمتع بحقوق التحرير الكاملة ):مستوى األمان االفتراضي( المسؤول
).وظائف األجهزة فقط" (Inputs/Outputs" تقتصر الحقوق على صفحة :الفني

.يقتصر على المراقبة فقط :Guest مستوى األمان

إعادة تعيين ضبط المصنع ⑥
.إعادة التشغيل أو استعادة إعدادات المصنع االفتراضية أو الدخول في وضع التصحيح
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اإلعدادات العامة

اسم الجهاز ①
'@'. أو '.' أو '=' حرفًـا، باستثناء 31 يمكن تخصيص أسماء األجهزة باستخدام ما يصل إلى

طراز الجهاز ②
.رقم طراز الجهاز

الرقم التسلسلي ③
وضمان الحصول على خدمة الضمان ودعم فريق خدمة العمالء لك في Shure هو المعرف الفريد من نوعه المستخدم لتسجيل الجهاز على موقع ويب شركة

.عملية استكشاف األخطاء وإصالحها

Dante إرسال إلى ④
.Audinate الذي توفره شركة Dante Controller (DC) الستبدال األسماء الموجودة في برنامج MXW يستخدم اسم القناة والجهاز من واجهة ويب نظام

إعدادات الشبكة

وضع العنوان ①
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Auto: تستمد إعدادات IP من وضع االرتباط المحلي أو يتم قبولها تلقائيًـا من خادم DHCP.

Manual: تكون إعدادات IP )عنوان IP ثابتة ويتم إدخالها يدويًـا )وقناع الشبكة الفرعية والبوابة.

IP إعدادات عنوان ②
.وقناع الشبكة الفرعية والبوابة لكل واجهة من واجهات الشبكة وتعديلها IP عرض عنوان

MAC عنوان ③
.المعرف الفريد المخصص لكل واجهة شبكة

وضع توجيه الصوت ④

MXW Mode: من مجموعة نظام ًيمكن من التوجيه التلقائي للقناة عندما يكون الجهاز جزء MXW )المعينة من برنامج التحكم في نظام MXW.(
Standalone Mode: ينبغي توجيه القنوات يدويًـا باستخدام برنامج "Dante Controller."

4 وضع المنفذ ⑤
:لواجهة الشبكة 4 يقوم بتكوين المنفذ

Switched Mode )4 يدعم شبكة اإليثرنت بشكل كامل على المنفذ ):الوضع االفتراضي.
Uplink Mode: يتم تقييد نقل بيانات اإلرسال المتعدد للصوت الرقمي من .ال يتم إرسال سوى بيانات التحكم Dante وتطبيق Shure Web Device

Discovery.

Audinate من شركة Dante برنامج
للحصول على Audinate قم بزيارة موقع ويب شركة .Dante وظائف إضافية ويتيح التحكم في شبكة الصوت الرقمي من Audinate يوفر برنامج شركة

.التعليمات بشأن كيفية تنزيل البرنامج وتثبيته

Dante Controller برنامج
ويمكن استخدامه .والتحكم بها كذلك Dante يستخدم لتكوين شبكة من أجهزة Audinate هو برنامج مجاني من شركة Dante Controller (DC) برنامج

.ولمراقبة حالة األجهزة ومزامنة الساعة والشبكة Dante لتوجيه القنوات بين األجهزة الممكنة من

إلى )التحديد االفتراضي( MXWAPT تجنب تغيير الساعة الرئيسية من جهاز .للشبكة Dante هو الساعة الرئيسية من MXWAPT يجب أن يكون الجهاز :مهم
.جهاز آخر

.MXW حيق قد يؤدي تغيير اإلعدادات إلى حدوث تداخل مع وظيفة نظام DC توخي الحذر عند استخدام برنامج .MXW لتوجيه الصوت داخل نظام DC ال يلزم استخدام برنامج :مالحظة

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

: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

يسمح ذلك بمشاركة .إما في نطاق غير مُـدار، أو ربطها بنطاق في وضع التشغيل المتداخل القديم MXWANI ، يجب وضع أجهزةDDM متوافقة تمامًـا مع برنامج MXWAPT بينما تكون أجهزة :مالحظة
.DDM من خالل برنامج MXWANI الصوت مع األجهزة األخرى في هذا النطاق، ولكن ال يتم التحكم في الوصول إلى أجهزة

https://audinate.com/
https://audinate.com/
https://audinate.com/
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Dante Virtual Soundcard برنامج
بمثابة برنامج لتشغيل الصوت ويستخدم لرصد بيانات الصوت الرقمي وتسجيله دون الحاجة إلى أي أجهزة Dante Virtual Soundcard (DVS) يعمل برنامج

.على نفس الشبكة Dante قناة من أي جهاز مُـمّـكن من 64 منافذ إيثرنت القياسية بالكمبيوتر إلرسال واستقبال ما يصل إلى DVS يستخدم برنامج .أخرى

تحديثات البرنامج الثابت
بشكل دوري، يتم تطوير إصدارات جديدة من البرنامج الثابت لتضمين ميزات وتحسينات .البرنامج الثابت هو برنامج مضمّـن في كل مكون يتحكم في الوظائف

قم بتنزيل البرنامج من .Shure Update Utility لالستفادة من تحسينات التصميم، يمكن تحميل إصدارات جديدة من البرنامج الثابت وتثبيتها باستخدام .إضافية
.www.shure.com موقع الويب

:قم بإجراء الخطوات التالية لتحديث البرنامج الثابت

.ال تقم بإيقاف تشغيل الجهاز حتى يكتمل التحديث .تأكد من أن الجهاز لديه اتصال شبكة ثابت أثناء التحديث !تنبيه

).اضبطهما على نفس قناع الشبكة( قم بتوصيل الجهاز والكمبيوتر بنفس الشبكة
.MXW ، ضعهم في محطة الشحن المتصلة بنفس شبكة نظامMXW ولتحديث أجهزة إرسال نظام

الوضع" (Switched" ، تأكد من تعيين وضع الشبكة على الوضع4 عبر المنفذ MXW وفي حالة توصيل واجهة التوصيل الشبكي للصوت لنظام
.ببرنامج التحكم في واجهة التوصيل الشبكي للصوت "Preferences" من عالمة التبويب )االفتراضي

.Shure Update Utility افتح تطبيق
.لعرض إصدارات البرنامج الثابت الجديدة المتوفرة للتنزيل ...Check For Updates انقر فوق زر

.لتنزيله إلى مكتبة البرنامج الثابت تنزيل حدد البرنامج الثابت المطلوب واضغط على
لبدء تحديث البرنامج الثابت، الذي سيستبدل ...Send Updates ، حدد البرنامج الثابت الجديد واضغط علىUpdate Devices من عالمة التبويب

.البرنامج الثابت الموجود على الجهاز

متطلبات إصدار البرنامج الثابت
وأفضل الممارسات الموصى بها هي .الالسلكية شبكة مع بروتوكوالت االتصاالت المتعددة التي تعمل معًـا لضمان التشغيل السليم Microflex تشكل أجهزة ميكروفون

من برنامج التحكم "Utility" على الشبكة، افتح صفحة MXW ولفتح البرنامج الثابت لكل جهاز من أجهزة نظام .MXW استخدام نفس اإلصدار بجميع أجهزة نظام
.MXW في نظام

مستوى البرنامج 6مستوى البرنامج الثابت الرئيسي و 1 حيث 1.6.2 على سبيل المثال. (MAJOR.MINOR.PATCH هو Shure تنسيق البرنامج الثابت لجهاز
ينبغي أن يتوافر باألجهزة التي تعمل على نفس الشبكة الفرعية نفس أرقام إصدار البرنامج الثابت وبحد أدنى، )مستوى البرنامج الثابت للتصحيح 2الثابت الثانوي و

".MINOR" وكذلك الثانوي "MAJOR" الرئيسي

استكشاف المشاكل وإصالحها
.الالسلكي وإصالحها Microflex نموذجية عند استكشاف أخطاء نظام ًيوفر الجدول التالي حلوال

الصوت
الحلالمؤشرالمشكلة

/ ال يوجد صوت
الصوت مشوش

لصوت LED مؤشر
الشبكة بواجهة
الشبكة الصوتية أو
SCM820

أخضر

تحقق من الكابالت
تحقق من أن أجهزة اإلرسال قيد التشغيل وأن القنوات غير مكتومة الصوت

لبرنامج "Monitor" تحقق من أن مقاييس اإلدخال بحالة جيدة في عالمة التبويب
.يتم التخفيف في حالة اقتصاص القناة .MXW تحكم نظام

وفي )ANI( تحقق من مقاييس اإلدخال في اللوحة األمامية لواجهة الشبكة الصوتية
يتم .ANI استخدم سماعات الرأس لالستماع إلى الصوت من .ANI برنامج تحكم

.التخفيف في حالة اقتصاص القناة
.تحقق من أن مستوى اإلخراج لواجهة الشبكة الصوتية مطابق إلدخال جهاز التوصيل

.ال يعمل في المسح الطيفي APT تحقق من أن جهاز
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الحلالمؤشرالمشكلة

وميض
باللون
األخضر

تأكد من أن جميع األجهزة قيد التشغيل، وتتمتع باتصال شبكة مستقر
للتحقق من اشتراكات القناة Dante Controller استخدم برنامج

هو MXWAPT يجب أن يكون جهاز( DC تحقق من الساعة الرئيسية في برنامجأحمر
)الساعة الرئيسية

متوقف
ضع الجهاز في مجموعة لتوجيه الصوت تلقائيًـا
تحقق من أن الشبكة الفرعية إلعدادات صوت شبكة جهاز اإلرسال واالستقبال المزود
بنقطة وصول متطابقة مع الشبكة الفرعية لواجهة الشبكة الصوتية

تحدث تقطعات في
الصوت عند دخوله

)متقطع( وخروجه
الصوت متقطع

قم بإجراء مسح طيفي لمراقبة التداخل التردد الراديوي
قلل عدد القنوات للتحقق من أن النظام ال يعاني من حمل زائد لطيف تداخل التردد
الراديوي

MXW إعداد النظام ومجموعات

الحلالمؤشرالمشكلة

يتعذر إقران مكون
بالمجموعة

ال تعرض القائمة المنسدلة لألجهزة
المكون المطلوب في صف المجموعة

"Configuration" بعالمة التبويب

)تحقق من أن األجهزة موصّـلة بالطاقة ومتصلة بنفس الشبكة والشبكة الفرعية
تحديد خانة ِوألغ MXW ببرنامج التحكم في نظام "Utility" افتح عالمة تبويب

"Configuration Filter" لعرض جميع أجهزة نظام MXW الموجودة على الشبكة.
.ا من تكوين آخرًجزء ٍ، يكون الجهاز حينئذ"غير ذلك" وفي حالة عرض الجهاز

من صف المجموعة في التكوين "none" قم بإلغِـاء إقران المكون من خالل تحديد كلمة
.اآلخر
.قم بإعادة تعيين الجهاز على إعدادات ضبط المصنع لمسح أي اقتران

مراقبة الشبكة والجهاز
الحلالمؤشرالمشكلة

يستغرق برنامج
التحكم وقتًـا طويال

للتحميل ً
يتعذر اتصال البرنامج بواجهة التحكم

تأكد من أن جهاز الكمبيوتر والجهاز على نفس الشبكة والشبكة الفرعية
Shure لبرنامج Windows تحقق من عدم منع إعدادات جدار الحماية بنظام التشغيل

DHCP قم بتعيين جهاز التوجيه لعدم إرسال البوابة االفتراضية كجزء من خادم
IP للفتح بعنوان Shure Web Device Discovery قم بتعيين تطبيق

الثابت على نفس شبكة الجهاز IP قم بتعيين جهاز الكمبيوتر يدويًـا إلى عنوان

أداء برنامج التحكم
ضعيف

تنتقل المؤشرات ببطء أو ال يتم
.عرضها في الوقت الفعلي

قلل عدد النوافذ أو عالمات التبويب المفتوحة في نفس التكوين
إلعداد الشبكة على نحو صحيح "الشبكة" راجع قسم

لم يتم اكتشاف
شاحن بواسطة
برنامج التحكم

لربط الميكروفون LED مؤشر( ليس في وضع الكفاءة العالية MXWNCS تأكد من أن شاحنال يظهر الشاحن في واجهة المستخدم
)مضاء بلون أزرق ثابت
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الموارد اإلضافية
//:https للحصول على مساعدة إضافية في استكشاف األخطاء وإصالحها أو مزيد من المعلومات حول عمليات التثبيت المعقدة، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني

www.shure.com/support أو اتصل بمركز خدمة Shure المحلي لديك.

وإصالحها، يرجى زيارة موقع ويب شركة Dante للحصول على مساعدة بشأن الشبكة الصوتية الرقمية وإرشادات بشأن الشبكات المتقدمة واستكشاف أخطاء برنامج
Audinate على الرابط www.audinate.com.

إعادة تعيين ضبط المصنع
في حالة عدم ظهور الجهاز بالشبكة بعد محاولة أساليب استكشاف األعطال وإصالحها، قم بإعادة تعيين ضبط المصنع بالجهاز المعني إلعادته إلى اإلعدادات

.األخرى المتصلة بالشبكة Shure فقد صممت إعدادات المصنع االفتراضية للتوافق التلقائي مع أجهزة .االفتراضية

.وستُـطلب عبارة مرور جديدة للوصول إلى البرنامج .واقترانات الربط MXW سيؤدي إعادة التعيين إلعدادات المصنع إلى مسح أي مجموعة :مالحظة

من الجهاز
جهاز إرسال واستقبال مزود بنقطة وصول
لحالة صوت الشبكة لفترة وجيزة لإلشارة إلى إعادة تشغيل LED سيتم إيقاف تشغيل مؤشر .ٍثوان 10 اضغط مع االستمرار على زر إعادة التعيين الغائر لمدة

.الوحدة

.تؤدي عملية إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع إلى مسح جميع اقترانات المجموعة وعمليات ربط الميكروفون المحفوظة في الجهاز :تنبيه

واجهة الشبكة الصوتية
.للوحة األمامية لإلشارة إلى إعادة تشغيل الوحدة LED ستومض مؤشرات .ٍثوان 10 اضغط مع االستمرار على زر إعادة التعيين لمدة

محطة الشحن المتصلة بالشبكة

.قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة
".Link" اضغط مع االستمرار على زر

.، قم بتشغيل مفتاح الطاقة"Link" أثناء الضغط باستمرار على زر
.باللون الكهرماني LED ثانية إلى أن يومض مؤشر 12 لمدة "Link" استمر في الضغط على زر
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من برنامج التحكم
.MXW ببرنامج التحكم بنظام "األداة المساعدة" افتح عالمة التبويب

.للجهاز "تحرير الخصائص" حدد زر
.حدد خانة اختيار إعادة التعيين إلعدادات المصنع

.لحفظ اإلعداد إلى قائمة انتظار التعديالت "إضافة تحديثات" حدد زر
.كرر ذلك ألي أجهزة إضافية

.إلجراء التغييرات على جميع األجهزة باستخدام الخصائص المعدلة "تطبيق الكل" اضغط على

الملحقات وأنواع الطُـرز
رقم القطعةالوصفMXW جهاز نظام

جهاز إرسال واستقبال مزود بنقطة
وصول

MXWAPT8قنوات 8 جهاز إرسال واستقبال مزود بنقطة وصول بـ

MXWAPT4قنوات 4 جهاز إرسال واستقبال مزود بنقطة وصول بـ

MXWAPT2جهاز إرسال واستقبال مزود بنقطة وصول بقناتين

65A20096لوحة التركيب

65A20030غطاء قابل للطالء

واجهة الشبكة الصوتية

MXWANI8قنوات 8 واجهة شبكة صوتية بـ

MXWANI4قنوات 4 واجهة شبكة صوتية بـ

90A20081طقم المعدات

)IEC( كابل بمواصفات اللجنة الكهروتقنية الدولية
يختلف من منطقة ألخرى؛ راجع
الجدول

محطة شحن الشبكة

MXWNCS8قنوات 8 واجهة شبكة صوتية بـ

MXWNCS4قنوات 4 واجهة شبكة صوتية بـ

MXWNCS2واجهة شبكة صوتية بقناتين

PS60مصدر إمداد بالطاقة

جهاز اإلرسال

جهاز اإلرسال المحمول

جهاز إرسال يثبت على الجسم يعمل بنظام
MXW )دون الميكروفون الذي يثبت على

)الصدر
MXW1/O

راجع الجدولميكروفون يثبت على الصدر

SB901Aبطارية

محمول باليد

SM58MXW2/SM58

SM86MXW2/SM86

Beta58MXW2/BETA58

VP68MXW2/VP68
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رقم القطعةالوصفMXW جهاز نظام

SB902بطارية

*SB905بطارية

ميكروفون سطحي

MXW6/Oال اتجاهي

MXW6/Cمنحنى قلبي

MXW6W/Oأبيض متعدد االتجاهات

MXW6W/Cأبيض قلبي الشكل

SB901Aبطارية

.قاعدة ذات رأس منحنية

أسود بقاعدة ذات MXW جهاز إرسال نظام
بدون ميكروفون ذو رأس( رأس منحنية

)منحنية
MXW8

أبيض بقاعدة ذات MXW جهاز إرسال نظام
بدون ميكروفون ذو رأس( رأس منحنية

)منحنية
MXW8W

راجع الجدولميكروفون ذو رأس منحنية

SB901Aبطارية

USB شاحن
يختلف من منطقة ألخرى؛ راجع
الجدول

DH 6125+VCالتحكم في مستوى الصوت/سماعة أذن أحادية

MXW2A1K حلقة مانعة للدوران لنظام

12/2020 المصنعّـة بعد MXW2 ألجهزة *

خيارات الميكروفون الذي يثبت على الصدر
رقم القطعةوصف الميكروفون

MX150B/O-TQGمم، متعدد االتجاهات، أسود اللون 5 ا بحجمًيثبت على الصدر صغير جد Microflex ميكروفون

MX150B/C-TQGمم، قلبي الشكل، أسود اللون 5 ا بحجمًيثبت على الصدر صغير جد Microflex ميكروفون

MX153B/O-TQGا متعددة االتجاهات، سوداء اللونًصغيرة جد Microflex مجموعة سماعات

MX153T/O-TQGا متعددة االتجاهات، خمرية اللونًصغيرة جد Microflex مجموعة سماعات

MX153C/O-TQGا متعددة االتجاهات، كاكية اللونًصغيرة جد Microflex مجموعة سماعات

WL183سم، أسود اللون 1 يثبت على الصدر متعدد االتجاهات بحجم Microflex ميكروفون

WL184سم يثبت على الصدر ذو منحني قلبي كبير، أسود اللون 1 مقاس Microflex ميكروفون

WL185سم يثبت على الصدر ذو منحني قلبي، أسود اللون 1 مقاس Microflex ميكروفون

WL93ا متعدد االتجاهات، أسود اللونًميكروفون سعوي صغير جد

®

®

®

®

®

®

®

®
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خيارات الميكروفون ذو الرأس المنحنية
رقم القطعةالطولالنمط القطبيوصف الميكروفون

لبيان الحالة ثنائي اللون LED مؤشر

MX405LP/C)سم 12,7( بوصة 5منحنى قلبي

MX405LP/S)سم 12,7( بوصة 5قلبي فائق

MX405LP/MS)سم 12,7( بوصة 5يشبه البندقية الصغيرة

MX410LP/C)سم 25,4( بوصة 10منحنى قلبي

MX410LP/S)سم 25,4( بوصة 10قلبي فائق

MX415LP/C)سم 38,1( بوصة 15منحنى قلبي

MX415LP/S)سم 38,1( بوصة 15قلبي فائق

لم يتم تضمين الخرطوشةمؤشر ضوئي حلقي

MX405RLP/N)سم 12,7( بوصة 5

MX410RLP/N)سم 25,4( بوصة 10

MX415RLP/N)سم 38,1( بوصة 15

الكبسولة فقط

R185B, R185W-Aألي طولمنحنى قلبي

R184B, R184W-Aألي طولقلبي فائق

R189B, R189W-A)سم 12,7( بوصة 5يشبه البندقية الصغيرة

لم يتم تضمين الخرطوشةأبيض مع مؤشر حالة ثنائي اللون

MX405WLP/N)سم 12,7( بوصة 5

MX410WLP/N)سم 25,4( بوصة 10

MX415WLP/N)سم 38,1( بوصة 15

لم يتم تضمين الخرطوشةأبيض مع مؤشر رنين خفيف

MX405WRLP/N)سم 12,7( بوصة 5

MX410WRLP/N)سم 25,4( بوصة 10

MX415WRLP/N)سم 38,1( بوصة 15

أبيض مع Dualflex ميكروفون
لم يتم تضمين الخرطوشةمؤشر حالة ثنائية اللون

MX410WLPDF/N)سم 25,4( بوصة 10

MX415WLPDF/N)سم 38,1( بوصة 15

أبيض مع Dualflex ميكروفون
لم يتم تضمين الخرطوشةمؤشر رنين خفيف

MX410WRLPDF/N)سم 25,4( بوصة 10

MX415WRLPDF/N)سم 38,1( بوصة 15

IEC كابل طاقة

رقم القطعةكابل الطاقة حسب المنطقة

*95B8389الواليات المتحدة األمريكية

95A14336البرازيل

95A14335األرجنتين



Shure Incorporated

86/99

رقم القطعةكابل الطاقة حسب المنطقة

95C8247أوروبا

95A8713المملكة المتحدة

95B9021اليابان

95B9073الصين

95B9074كوريا

95A9128أستراليا

USB شاحن

رقم القطعةحسب المنطقة USB شاحن

SBC10-USB-Aالواليات المتحدة األمريكية

SBC10-USBUK-Aالمملكة المتحدة

SBC10-USBE-Aأوروبا

SBC10-USBAZ-Aأستراليا

SBC10-USBJTW-Aاليابان وتايوان

SBC10-USBR-Aالبرازيل

SBC10-USBIN-Aالهند

الالسلكية Microflex مواصفات ميكروفونات
نظام

نطاق تردد ناقل التردد الراديوي

نطاق الترددالمنطقةالنطاق

Z10ميجاهرتز1930 –1920المكسيك , كندا , الواليات المتحدة األمريكية

Z11ميجاهرتز1900 –1880الشرق األوسط , آسيا , أوروبا

Z12ميجاهرتز1906 –1893اليابان

Z15ميجاهرتز1895 –1880تايوان

Z14ميجاهرتز1920 –1910البرازيل

االستجابة للتردد الصوتي
كيلوهرتز 16 - هرتز 65

استهالك الطاقة
واط 2.5
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الحد األقصى لطاقة اإلخراج
)RMS( واط جذر متوسط مربع 3.0

مستوى تحديد إخراج المضخم
إلجمالي التشويه التوافقي %1 < بمعدل

النسبة بين اإلشارة والضجيج
ديسيبل الوزن أ  90<

متطلبات الكبل
Cat 5e أو ما بعده

األبعاد
61 x 150 x 168 مم

الوزن
جرام 650

نطاق درجة حرارة التشغيل
5℃ )41℉- ( 40℃ )104℉(

أجهزة اإلرسال
نطاق ضبط التضخيم

)ديسيبل 1 بتدرج( ديسيبل 15+ إلى 25−

مستوى اإلدخال األقصى
ديسيبل 16− تضخيم اإلدخال الصوتي للميكروفون إلى

فولت ديسيبل 9−

خرج سماعة األذن
)سيشغل الهواتف المزودة بسماعات ستيريو( أحادي مزدوج ),بوصة 1/8( مم 3.5

الحد األقصى لطاقة إخراج سماعة الرأس
16Ω نسبة تشويش، الطاقة القصوى، عند %1 كيلوهرتز عند 1

ميجاوات 17.5

نوع الهوائي
االستقطاب الخطي ,تبديل المكان ,داخلي

كسب الهوائي
ديسيبل 1.1-المتوسط

ديسيبل 0.5الذروة

موصل الشحن
USB 3.0 نوع A
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الجزء الخارجي
بالستيك مصبوب

نطاق درجة حرارة التخزين الموصى به
0°C (32°F) 25 إلى°C (77°F)

MXW1 جهاز اإلرسال المختلط المثبت على الجسم
موصل الميكروفون

انظر الرسم للحصول على مزيد من التفاصيل ),TA4M( موصل ذكر صغير رباعي السن

مقاومة اإلدخال
كيلو هرتز 1 بمعدل

)kΩ( كيلو أوم 20أكبر من

ميكروفون داخلي
)كيلوهرتز 20 – هرتز 20( أحادي االتجاه

عمر البطارية
وضع الكثافة العاليةوضع الكثافة القياسية

ساعات 8 ما يصل إلىساعات 7 ما يصل إلى

.تختلف أوقات التشغيل حسب حالة البطارية .ا إلى بطارية جديدةًالتقدير استناد

األبعاد
البُـعد × العرض × الطول )بوصة x 3.9 بوصة x 1.8 بوصة 0.9( مم x 99 مم x 45 مم 22

الوزن
)أونصة3.0( جرام85

بدون ميكروفون ,مزود ببطاريات

MXW2 جهاز اإلرسال الذي يحمل باليد
كبسولة الميكروفون

SM58, SM86, Beta58, VP68

التكوين
غير متوازن

مقاومة اإلدخال
كيلو هرتز 1 بمعدل

)kΩ( كيلو أوم 20أكبر من

عمر البطارية
SB902, وضع الكثافة القياسيةSB902, وضع الكثافة العاليةSB905, وضع الكثافة

وضع الكثافة العالية ,SB905القياسية

ساعات 29 ما يصل إلىساعات 23 ما يصل إلىساعات 16 ما يصل إلىساعات 15 ما يصل إلى
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.تختلف أوقات التشغيل حسب حالة البطارية .ا إلى بطارية جديدةًالتقدير استناد

األبعاد
القطر × الطول )بوصة x 2.0 بوصة 8.9( مم x 51 مم 226

SM58 بما في ذلك كبسولة الميكروفون

الوزن
)أونصة13( جرام369

SM58 بما في ذلك كبسولة الميكروفون ,مزود ببطاريات

MXW6 جهاز اإلرسال السطحي
كبسولة الميكروفون

MXW6/OR183B

MXW6/CR185B

عمر البطارية
وضع الكثافة العاليةوضع الكثافة القياسية

ساعات 8 ما يصل إلىساعات 7 ما يصل إلى

.تختلف أوقات التشغيل حسب حالة البطارية .ا إلى بطارية جديدةًالتقدير استناد

األبعاد
البُـعد × العرض × الطول )بوصة x 4.5 بوصة x 1.75 بوصة 0.9( مم x 114 مم x 44 مم 23

الوزن
)أونصة3.8( جرام108

مزود ببطاريات

MXW8 جهاز إرسال بقاعدة ذات رأس منحنية
موصل الميكروفون

Shure MX405/10/15 موصل سداسي السن لجهاز

التكوين
غير متوازن

مقاومة اإلدخال
كيلو هرتز 1 بمعدل

)kΩ( كيلو أوم 20أكبر من

خيارات الميكروفون ذو الرأس المنحنية
راجع قائمة الملحقات
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عمر البطارية
وضع الكثافة العاليةوضع الكثافة القياسية

ساعات 8 ما يصل إلىساعات 7 ما يصل إلى

.تختلف أوقات التشغيل حسب حالة البطارية .ا إلى بطارية جديدةًالتقدير استناد

األبعاد
البُـعد × العرض × الطول )بوصة x 4.9 بوصة x 2.8 بوصة 1.4( مم x 124 مم x 71 مم 36

الوزن
)أونصة6.8( جرام193

بدون ميكروفون ,مزود ببطاريات

)APT( جهاز اإلرسال واالستقبال المزود بنقطة وصول
واجهة الشبكة

RJ45: الصوت الرقمي من ,محول إيثرنت جيجابايت Dante

التصنيف الحيزي
UL 2043

متطلبات توصيل الطاقة
واط6.5 ,0 الفئة )PoE( إرسال الطاقة عبر إيثرنت

نوع الهوائي
االستقطاب الدائري ,تبديل المكان ,داخلي

كسب الهوائي
ديسيبل 0.5المتوسط

ديسيبل 3.0الذروة

الجزء الخارجي
زنك مصبوب ,بالستيك مصبوب

األبعاد
البُـعد × العرض × الطول ),بوصة x 6.7 بوصة x 6.7 بوصة 1.35( مم x 170 مم x 170 مم 24

دون لوحة تركيب أو غطاء

الوزن
APT8856رطل 1.9( جرام(

APT2, APT4845رطل 1.9( جرام(

)رطل 0.2( جرام85غطاء قابل للطالء

)رطل 0.15( جرام68كتيفة التثبيت
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)NCS( محطة الشحن المتصلة بالشبكة
زمن الشحن

MXW1, MXW6, MXW850%=1 ساعات 5-4=وضع الكفاءة العالية ;ساعات 2%=100 ;ساعة

MXW2
SB90250%=1.5 ساعات 5-4=وضع الكفاءة العالية ;ساعات 3%=100 ;ساعة

SB90550%=2.5 ساعات 6-5=وضع الكفاءة العالية ;ساعات 5%=100 ;ساعة

واجهة الشبكة
ميجابايت في الثانية 10/100 محول إيثرنت بسرعة

متطلبات توصيل الطاقة
)طرف موجب( مزود من مصدر إمداد طاقة خارجي ,أ الحد األقصى 3.33 @ فولت تيار مباشر 15

الجزء الخارجي
زنك مصبوب ,بالستيك مصبوب

األبعاد
NCS868 مم x 343 مم x 184 بوصة 2.7( مم x 13.5 بوصة x 7.25 البُـعد × العرض × الطول ),بوصة

NCS468 مم x 191 مم x 184 بوصة 2.7( مم x 7.5 بوصة x 7.25 البُـعد × العرض × الطول ),بوصة

NCS248 مم x 102 مم x 154 بوصة 1.9( مم x 4.0 بوصة x 6.1 البُـعد × العرض × الطول ),بوصة

الوزن
NCS82.9 رطل 6.4( كجم(

NCS41.7 رطل 3.7( كجم(

NCS20.8 رطل 1.8( كجم(

)ANI( واجهة التوصيل الشبكي للصوت

)ANI( واجهة التوصيل الشبكي للصوت
االستجابة للتردد الصوتي

)ديسيبل 1.5− ،1(+ كيلوهرتز 20 هرتز إلى 20

نطاق ديناميكي
نموذجي ,A المرجّـح ,كيلوهرتز 20 هرتز إلى 20

ديسيبل Dante113 تناظري إلى

Dante ديسيبل 110إلى تناظري

ضجيج اإلخراج
نموذجي ,A المرجّـح ,كيلوهرتز 20 هرتز إلى 20

ميكروفونAuxالمسار

فولت ديسيبل 106.5−فولت ديسيبل 95.2−فولت ديسيبل 84.5−
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THD+N
dBFS 10− إدخال رقمي ,وحدة ديسيبل 4+ كيلوهرتزإدخال تناظري 20 هرتز إلى 20

>0.05%

القطبية
غير قابلة للعكس، أي إدخال إلى أي إخراج

األبعاد
البُـعد × العرض × الطول ),بوصة x 14.4 بوصة x 19.0 بوصة 1.7( مم x 366 مم x 483 مم 44

الوزن
MXWANI43.1 رطل 6.9( كجم(

MXWANI83.2 رطل 7.1( كجم(

الجزء الخارجي
فوالذ؛ ألومنيوم مشكل بالبثق

متطلبات الطاقة
أ 1 ,هرتز 60-50 ,فولت تيار متردد 240 إلى 100

نطاق درجة حرارة التشغيل
−18°C (0°F) 63 إلى°C (145°F)

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

االتصاالت التناظرية
اإلخراجات

المعاوقةالتكوين
)الحد األدنى( مستوى التقطع

ميكروفونAuxالمسار

فولت ديسيبل 3.8−فولت ديسيبل 16.2+فولت ديسيبل 26.2+أوم 310متوازن نشط

)اإلدخاالت( اإلدخال

المعاوقةالتكوين
)الحد األدنى( مستوى التقطع

Auxالمسار

فولت ديسيبل 10.8+فولت ديسيبل kΩ(+23.8( كيلو أوم 10.6متوازن نشط

خرج سماعة األذن
)سيشغل الهواتف المزودة بسماعات ستيريو( أحادي مزدوج ,أوم 350 ,ميجاوات 100 ),بوصة 1/4( مم TRS 6,35 مستشعر

0 dBV = 1 V RMS; 0 dBu = 0.775 V RMS; 0 dBV = 2.2 dBu

معالجة اإلشارة الرقمية
AD/DA محول

كيلوهرتز 48 ,بت 24
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زمن االنتقال
ميللي ثانية 0.1, ±االسمي المقدر

ميللي ثانية Dante0.21 تناظري إلى

Dante ميللي ثانية 0.24إلى تناظري + TN

T = زمن انتقال الشبكة بالمللي ثانية، كما هو مُـحدد في برنامج Dante Controller.

.ة بجهاز االستقبالًعاد Dante يرتبط زمن انتقال شبكة :مالحظة

الشبكات
واجهة الشبكة

Dante الصوت الرقمي من ,محول إيثرنت جيجابايت بأربع منافذ

)4 المنفذ( Uplink منفذ
يمنع نقل بيانات اإلرسال المتعدد ,قابل للتحديد

)PoE( جهاز إرسال الطاقة عبر إيثرنت
MXWAPT لتشغيل الجهاز 1 موفر على المنفذ

متطلبات الكبل
Cat 5e م بحد أقصى بين أجهزة الشبكات 100 ,مغلف ,أو ما بعده

إمكانية معالجة الشبكة
ثابت ,االرتباط المحلي ,DHCP بروتوكول

طاقة إخراج جهاز اإلرسال
Z15و Z14و Z11و Z10 :النطاقات

MXW1

ميجاواتديسيبل ميلياإلعداد

21-منخفض

53متوسط

1216عالي

1750بحد أقصى

MXW2

ميجاواتديسيبل ميلياإلعداد

01منخفض

75متوسط

1216عالي

N
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1750بحد أقصى

MXW6 ،MXW8

ميجاواتديسيبل ميلياإلعداد

21-منخفض

53متوسط

1216عالي

1980بحد أقصى

Z12 :النطاق

MXW1 ،MXW6 ،MXW8

ميجاواتديسيبل ميلياإلعداد

01منخفض

53متوسط

98عالي

1216بحد أقصى

MXW2

ميجاواتديسيبل ميلياإلعداد

01منخفض

75متوسط

98عالي

1216بحد أقصى

مخطط توصيل األسالك
TA4M موصل
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)ANI( واجهة التوصيل الشبكي للصوت

معلومات السالمة
احتياطات السالمة

.إلى قرب حدوث الخطر و شدة الضرر ًاستنادا " -تنبيه"و "تحذير- " تتم اإلشارة إلى النتائج المحتملة لالستخدام غير الصحيح بأحد الرمزين

.قد يؤدي تجاهل هذه التحذيرات إلى إصابة خطيرة أو الوفاة نتيجة التشغيل غير الصحيح :تحذير

.قد يؤدي تجاهل هذه التنبيهات إلى إصابة متوسطة أو تلف في الممتلكات نتيجة التشغيل غير الصحيح :تنبيه

تحذير
يمكن أن .لذا استخدمه عند مستوى صوت منخفض قدر اإلمكان .قد يؤدي االستماع إلى مستويات صوت مرتفعة إلى التسبب في حدوث تلف دائم في حاسة السمع

يرجى اتباع اإلرشادات التالية ).NIHL( يؤدي التعرض لمستويات صوت مرتفعة للغاية إلى إحداث ضرر بأذنيك مما يؤدي إلى فقدان السمع الناتج عن الضوضاء الدائمة
.المتعلقة بالحد الزمني األقصى للتعرض لمستويات ضغط صوتي قبل حدوث ضرر للسمع )OSHA( التي وضعتها إدارة الصحة والسالمة المهنية

ديسيبل 90 مستوى ضغط صوتي

ساعات 8 لمدة

ديسيبل 95 مستوى ضغط صوتي

ساعات 4 لمدة

ديسيبل 100 مستوى ضغط صوتي

ساعات 2 لمدة

ديسيبل 105 مستوى ضغط صوتي

لمدة ساعة واحدة

ديسيبل 110 مستوى ضغط صوتي

لمدة نصف ساعة

ديسيبل 115 مستوى ضغط صوتي

دقيقة 15 لمدة

ديسيبل 120 مستوى ضغط صوتي

تجنب هذا المستوى وإال فسيحدث الضرر



Shure Incorporated

96/99

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

13
14

15
16

تحذير
ال تقم بفتحها أو تحطيمها أو تعديلها أو تفكيكها أو حرقها أو .خطر الحريق أو التعرض لحروق .قد تنفجر حزم البطارية أو تؤدي إلى تسريب مواد سامة

).درجة مئوية 60( درجة فهرنهايت 140 تسخينها لدرجة حرارة أعلى من
اتبع إرشادات الجهة المصنّـعة

القابلة إلعادة الشحن Shure فقط لشحن بطاريات Shure استخدم شاحن
.استبدل البطارية بأخرى من نفس النوع أو نوع مماثل .قد تواجه خطر االنفجار في حالة استبدال البطارية بشكل غير صحيح :تحذير

في حالة االبتالع، اتصل بالطبيب أو مركز مكافحة السموم المحلي .ال تضع البطاريات في فمك
ال تقم بتقصير الدائرة؛ قد يؤدي ذلك إلى اإلصابة بحروق أو اندالع النيران

.القابلة إلعادة الشحن Shure ال تقم بشحن أو استخدام حزم بطاريات خالف بطاريات
.راجع مع البائع المحلي الوسيلة الصحيحة للتخلص من حزم البطاريات المستخدمة .قم بالتخلص من حزم البطاريات بشكل مناسب

لحرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه )حزمة البطارية أو البطاريات المثبتة( يجب عدم تعريض البطاريات
.تجنب غمر البطارية في أي سائل مثل الماء أو المشروبات أو السوائل األخرى

.تجنب توصيل البطارية أو إدخالها والقطبية معكوسة
.ا عن متناول األطفال الصغارًتُـحفظ بعيد

.تجنب استخدام بطاريات غير طبيعية
.احزم البطارية وغلفها بشكل آمن للنقل

.فقط AA يجب التشغيل باستخدام بطاريات بحجم .قد تواجه خطر االنفجار في حال إعادة تركيب بطارية غير صحيحة :تحذير

.Shure استخدم مصدر إمداد الطاقة المضمّـن أو ما شابه مصادر اإلمداد بالطاقة المعتمدة من :مالحظة

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
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17
18
19
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).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

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

.EMC قد يؤدي استخدام أنواع كابالت أخرى إلى تدهور أداء .على استخدام أنواع الكابالت المزودة والموصى بها EMC يعتمد اختبار مطابقة

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

.الرجاء اتباع نظام إعادة التدوير اإلقليمي للبطاريات والتحزيم والنفايات اإللكترونية

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

معلومات للمستخدم
: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

تم تصميم هذه الحدود .FCC من قواعد 15 بالبند ًجد أنه متوافق مع حدود الجهاز الرقمي من الفئة ب وذلك عمالُتم إخضاع هذا الجهاز لالختبار وو :ملحوظة
يستعمل هذا الجهاز طاقة الترددات الالسلكية ويقوم بتوليدها وإشعاعها وقد يتسبب في حدوث .لتوفير الحماية المقبولة ضد التشويش الضار في البيئات السكنية

إذا .وعلى الرغم من ذلك، نحن ال نضمن عدم حدوث التشويش في بيئة معينة .تشويش ضار مع االتصاالت الالسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه حسب التعليمات
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، فنوصي المستخدم

:أو أكثر من اإلجراءات التالية ٍ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

經審驗合格之射頻電信終端設備，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及

功能。

射頻電信終端設備之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得

繼續使用。所謂合法通信，係指依電信法規定作業之無線電信。

輸入、製造射頻電信終端設備之公司、商號或其使用者違反本辦法規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電

信法規定處罰外，國家通訊傳播委員會並得撤銷其審驗合格證明。

減少電磁波影響，請妥適使用

أجهزة إرسال الميكروفونات المثبتة على الجسم
هذه األجهزة يحدث تالمس مباشر .تم اختبار أجهزة اإلرسال هذه، وتم التوصل إلى امتثالها لقيود التعرض لإلشعاع الدولية المنصوص عليها للبيئات غير المنضبطة

.يجب عدم إعادة تموضع أجهزة اإلرسال هذه أو تشغيلها مقترنة بأي هوائي أو جهاز إرسال آخر .بينها وبين جسم المستخدم في ظروف التشغيل العادية

أجهزة إرسال الميكروفونات المحمولة يدويًـا
أجهزة إرسال الميكروفونات المكتبية الحدودية

أجهزة إرسال الميكروفونات المكتبية ذات العنق المعقوف
أجهزة إرسال نقطة الوصول الالسلكية

تُـعفى أجهزة اإلرسال المحمولة هذه من متطلبات االختبار لمعايير .سم من جسم اإلنسان 20 أجهزة اإلرسال المحمولة هذه مخصصة لالستخدام بمسافات أبعد من
ينبغي وضع أجهزة اإلرسال المحمولة هذه .ا لقربها من جسم المستخدم فيما يتعلق بقضية االستخدام المقصود وإخراج الطاقة المنخفضًالتعرض لإلشعاع الدولية نظر

.سم على األقل من أي شخص، ويجب عدم اشتركها في موقع واحد أو تشغيلها جنبًـا إلى جنب مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر 20 أو تركيبها على بعد
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الشهادات
.15 يتوافق هذا الجهاز مع قوانين لجنة االتصاالت الفيدرالية، القسم

المعفاة من الترخيص لمؤسسة االبتكار والعلوم RSS )خدمات( استقبال مُـعفى من الترخيص ويتوافق مع خدمة/إرسال )أجهزة( يشتمل هذا الجهاز على جهاز
:تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين .والتنمية االقتصادية في كندا

.قد ال يتسبب هذا الجهاز في حدوث أي تداخل
.يجب أن يقبل هذا الجهاز أية تداخالت، بما في ذلك أي تداخل قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه للجهاز

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux

conditions suivantes :

L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le

fonctionnement.

وقانون أعمال االتصاالت )電波法( تم منح هذا الجهاز وفقًـا للقانون الالسلكي الياباني .التوافق مع قانون االتصاالت الالسلكية الياباني وقانون أعمال االتصاالت
).وإال فستصبح الداللة الممنوحة الغية( ينبغي عدم تعديل الجهاز ).電気通信事業法( الياباني

.IEC 60065 يتوافق مع متطلبات السالمة الكهربائية المستندة إلى

.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

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

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

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

.، والتصنيفات الكهربائيةRCM ، وعالمةCE ، وعالمةFCC راجع الملصق الموجود في الجانب األسفل من حزمة الشاحن لعالمة :مالحظة

).FCC( من قانون لجنة االتصاالت الفيدرالية 15 هذا المنتج معتمد حسب القسم
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FCC: DD4MXW1 و DD4MXW2 وDD4MXW6 وDD4MXW8 وDD4MXWAPT4 وDD4MXWAPT8.

.RSS-213 تلبي المتطلبات األساسية لـ

IC: 616A-MXW1 616وA-MXW2 616وA-MXW6 616وA-MXW8 616وA-MXWAPT4 616وA-MXWAPT8.

العالمات التجارية
.Audinate Pty Ltd هي عالمات تجارية لشركة Dante، وAudinate ، وشعارAudinate إن ®®


	Table of Contents
	MXW   الميكروفون اللاسلكيMicroflex®
	نظرة عامة
	الوصف العام
	الميزات
	جودة Shure الفائقة
	التحكم والتوصيل المتقدم بالشبكة

	نظام MXW اللاسلكي
	مكونات نظام أجهزة ميكروفون MXW
	أجهزة الإرسال داخل أجهزة الميكروفون
	جهاز إرسال واستقبال مزود بنقطة وصول (MXWAPT2، وMXWAPT4، وMXWAPT8)
	واجهة التوصيل الشبكي للصوت (MXWANI4 وMXWANI8)
	محطة شحن متصلة بالشبكة (MXWNCS2، وMXWNCS4، وMXWNCS8)
	برنامج تحكم MXW

	تكنولوجيا النظام وتصميمه
	نظرة تقنية حول مسار الصوت
	الصوت اللاسلكي
	شبكة الصوت الرقمي
	الصوت التناظري

	تشكيل المجموعات والربط بين أجهزة الميكروفون
	التكوينات: إدارة مجموعات متعددة

	قد تحتاج إلى تحديث البرنامج الثابت


	وصف الأجهزة
	واجهة التوصيل الشبكي للصوت (ANI)
	اللوحة الأمامية
	اللوحة الخلفية

	جهاز الإرسال والاستقبال المزود بنقطة وصول (APT)
	اختلافات الطُرز
	هوائيات اتجاهية

	شاحن متصل بالشبكة
	الطُرز المختلفة
	توصيل أجهزة الميكروفون

	أجهزة الإرسال داخل أجهزة الميكروفون
	الوصف
	جدول مؤشرات LED للحالة

	أجهزة الإرسال داخل أجهزة الميكروفون
	الميكروفون المختلط المثبت على الجسم (MXW1)
	ارتداء وحدة جهاز الإرسال

	الميكروفون المحمول باليد (MXW2)
	الوضع الصحيح للميكروفون

	الميكروفون السطحي (MXW6/C، MXW6/O)
	وضع الميكروفون

	قاعدة سطح المكتب ذات الرأس المنحنية (MXW8)
	أنواع الميكروفونات



	البطاريات القابلة لإعادة الشحن
	الطرازات
	محطة الشحن المتصلة بالشبكة (NCS)
	مؤشرات LED لحالة الشحن
	أوضاع طاقة NCS
	وضع توفير الطاقة
	وضع الكفاءة العالية


	شاحن USB
	معلومات البطارية في برنامج التحكم 
	إعادة تعيين معلومات استهلاك بطارية الميكروفون
	زيادة عمر البطارية
	التحكم بمؤشر LED الخارجي
	وضع الكثافة المرتفعة
	سيناريوهات حالة الاستخدام

	استبدال البطارية
	استبدال بطاريات أجهزة الميكروفون MXW1 وMXW6 وMXW8
	استبدال بطاريات جهاز الميكروفون MXW2



	التركيب
	معدات إضافية
	توصيل مكونات MXW
	نظام المجموعة الواحدة (1 نقطة وصول)
	نظام المجموعة المتعددة (>1 من نقاط الوصول)
	التركيب في غرفة واحدة كبيرة
	إعداد التوصيل النجمي للنظام المحلي


	التركيب على الرف
	تثبيت محطة الشحن
	وحدة التثبيت الجداري لأجهزة الشحن ذات القناتين
	التركيب
	أبعاد وحدة تثبيت محطة الشحن NCS2

	تركيب جهاز الإرسال والاستقبال المزود بنقطة وصول
	تحديد الموقع
	التثبيت على الجدار أو في السقف
	المعدات المطلوبة
	الخطوات العامة للتركيب

	غطاء خارجي للطلاء

	تشغيل الأجهزة
	شحن أجهزة الإرسال بالكامل
	المدد الزمنية لشحن البطارية
	المدد الزمنية التقريبية للشحن



	افتح برنامج تحكم MXW
	متطلبات نظام التشغيل


	إعداد النظام
	إعداد النظام
	تقسيم الأجهزة إلى مجموعات لتكوين قنوات الصوت
	حدد أجهزة المجموعة
	Device Availability
	الإعداد التلقائي للمجموعة

	توجيه القنوات بين الأجهزة
	أمثلة لمحطات الشحن
	مجموعة ذات 8 قنوات
	مجموعة ذات 4 قنوات
	مجموعة ذات قناتين 

	أمثلة لإخراج الصوت
	مجموعة ذات 8 قنوات
	مجموعة ذات 4 قنوات


	ربط أجهزة الميكروفون بقنوات المجموعة
	إعداد ميكروفون احتياطي
	ميكروفون واحد نشط لكل قناة
	الإجراء

	تبديل مكوّن أو إزالته
	تبديل جهاز إرسال
	إزالة جهاز من مجموعة

	ربط ميكروفون عبر الشبكة

	عمليات التركيب الكبيرة
	عمليات التركيب الكبيرة
	برنامج Shure SystemOn لإدارة الأنظمة الكبرى
	وضع الكثافة المرتفعة
	مقارنة وضع الكثافة
	إعداد وضع الكثافة

	التكوينات: إدارة مجموعات متعددة
	نقطة الوصول الأساسية
	إنشاء تكوينات منفصلة


	الإدارة اللاسلكية
	نظرة عامة حول تنسيق القنوات الترددية
	الحد الأقصى لعدد القنوات

	المسح الضوئي لطيف التردد الراديوي المتاح
	كيفية إجراء عملية مسح

	اكتشاف حدوث تداخل مع أنظمة الهاتف المحمول الشخصي (PHS)
	استبعاد نطاقات PHS

	تحديد أخطاء اكتشاف حدوث تداخل مع أنظمة الهاتف المحمول الشخصي (PHS)
	حل أخطاء اكتشاف حدوث تداخل مع أنظمة الهاتف المحمول الشخصي (PHS)
	تشغيل عمليات مسح الطيف الترددي


	إعداد قوة التردد الراديوي
	مستويات قوة التردد الراديوي

	استخدام نقاط وصول متعددة ذات قناتين أو 4 قنوات
	المتطلبات
	الإعداد


	الاتصال بالشبكة
	الاتصال بالشبكة
	أفضل الممارسات لإعداد الاتصال بالشبكة
	Configuring IP Settings
	بيانات Network Audio وShure Control
	إعدادات الشبكة لكل جهاز من أجهزة نظام MXW

	تعيين عناوين IP الثابتة يدويًا

	الإعداد المتقدم
	عزل شبكات التحكم والصوت
	تشغيل برنامج التحكم عبر شبكة Wi-Fi
	تخصيص جهاز واحد للساعة الرئيسية
	إعداد زمن الانتقال
	الإعدادات الموصى بها لزمن الانتقال

	الاتصال بنظام تحكم خارجي
	IP Ports and Protocols
	Shure Control
	Dante Audio & Controller

	Packet Bridge


	البرنامج
	برنامج التحكم في نظام MXW
	قائمة الأجهزة
	إضافة الأجهزة حسب عنوان IP
	الإعدادات

	استخدام عبارة مرور
	صفحة تسجيل الدخول
	Monitor Tab
	علامة التبويب "Configuration"
	ربط الميكروفونات
	علامة التبويب "Utility"
	خصائص الجهاز

	علامة التبويب "Preferences"

	برنامج التحكم الخاص بواجهة التوصيل الشبكي للصوت بنظام MXW
	صفحة تسجيل الدخول
	علامة تبويب "القنوات"
	جزء الإعدادات
	الإعدادات العامة
	إعدادات الشبكة


	برنامج Dante من شركة Audinate
	برنامج Dante Controller
	التوافق مع برنامج Dante Domain Manager
	برنامج Dante Virtual Soundcard

	تحديثات البرنامج الثابت
	متطلبات إصدار البرنامج الثابت


	استكشاف المشاكل وإصلاحها
	الصوت
	إعداد النظام ومجموعات MXW
	مراقبة الشبكة والجهاز
	الموارد الإضافية
	إعادة تعيين ضبط المصنع
	من الجهاز
	من برنامج التحكم


	الملحقات وأنواع الطُرز
	خيارات الميكروفون الذي يثبت على الصدر
	خيارات الميكروفون ذو الرأس المنحنية
	كابل طاقة IEC
	شاحن USB

	مواصفات ميكروفونات Microflex اللاسلكية
	نظام
	الاستجابة للتردد الصوتي
	استهلاك الطاقة
	الحد الأقصى لطاقة الإخراج
	مستوى تحديد إخراج المضخم
	النسبة بين الإشارة والضجيج
	متطلبات الكبل
	الأبعاد
	الوزن
	نطاق درجة حرارة التشغيل

	أجهزة الإرسال
	نطاق ضبط التضخيم
	مستوى الإدخال الأقصى
	خرج سماعة الأذن
	الحد الأقصى لطاقة إخراج سماعة الرأس
	نوع الهوائي
	كسب الهوائي
	موصل الشحن
	الجزء الخارجي
	نطاق درجة حرارة التخزين الموصى به
	MXW1 جهاز الإرسال المختلط المثبت على الجسم
	موصل الميكروفون
	مقاومة الإدخال
	ميكروفون داخلي
	عمر البطارية
	الأبعاد
	الوزن
	MXW2 جهاز الإرسال الذي يحمل باليد
	كبسولة الميكروفون
	التكوين
	مقاومة الإدخال
	عمر البطارية
	الأبعاد
	الوزن
	MXW6 جهاز الإرسال السطحي
	كبسولة الميكروفون
	عمر البطارية
	الأبعاد
	الوزن
	MXW8 جهاز إرسال بقاعدة ذات رأس منحنية
	موصل الميكروفون
	التكوين
	مقاومة الإدخال
	خيارات الميكروفون ذو الرأس المنحنية
	عمر البطارية
	الأبعاد
	الوزن

	جهاز الإرسال والاستقبال المزود بنقطة وصول (APT)
	واجهة الشبكة
	التصنيف الحيزي
	متطلبات توصيل الطاقة
	نوع الهوائي
	كسب الهوائي
	الجزء الخارجي
	الأبعاد
	الوزن

	محطة الشحن المتصلة بالشبكة (NCS)
	زمن الشحن
	واجهة الشبكة
	متطلبات توصيل الطاقة
	الجزء الخارجي
	الأبعاد
	الوزن

	واجهة التوصيل الشبكي للصوت (ANI)
	واجهة التوصيل الشبكي للصوت (ANI)
	الاستجابة للتردد الصوتي
	نطاق ديناميكي
	ضجيج الإخراج
	THD+N
	القطبية
	الأبعاد
	الوزن
	الجزء الخارجي
	متطلبات الطاقة
	نطاق درجة حرارة التشغيل
	نطاق درجة حرارة التخزين
	الاتصالات التناظرية
	الإخراجات
	الإدخال (الإدخالات)
	خرج سماعة الأذن
	معالجة الإشارة الرقمية
	محول AD/DA 
	زمن الانتقال
	الشبكات
	واجهة الشبكة
	منفذ Uplink (المنفذ 4)
	جهاز إرسال الطاقة عبر إيثرنت (PoE)
	متطلبات الكبل
	إمكانية معالجة الشبكة

	طاقة إخراج جهاز الإرسال
	النطاقات: Z10 وZ11 وZ14 وZ15
	MXW1
	MXW2
	MXW6 ،MXW8

	النطاق: Z12
	MXW1 ،MXW6 ،MXW8
	MXW2


	مخطط توصيل الأسلاك
	موصل TA4M
	واجهة التوصيل الشبكي للصوت (ANI)


	معلومات السلامة
	احتياطات السلامة
	تحذير
	تحذير

	تعليمات مهمة للسلامة
	معلومات مهمة حول المنتج
	معلومات للمستخدم

	الشهادات
	العلامات التجارية


