
IntelliMix Room
بدء التشغيل

Quick start guide for Shure IntelliMix Room DSP software. Learn how to install and activate the software to bring crystal-clear audio to all of
your rooms.

Version: 7.7 (2022-J)
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IntelliMix Room   
بدء التشغيل

IntelliMix ما هو  Room
؟®

IntelliMix Room عبارة عن برنامج معالجة اإلشارة الرقمية )DSP( مُـصمم خصيصًـا لتحسين أداء الميكروفونات المتصلة بشبكة Shure مع برنامج مؤتمرات
وهو مُـصمم خصيصًـا ليتم تشغيله على نفس جهاز الكمبيوتر مثل أي برنامج لعقد المؤتمرات .الفيديو، وهو ما ينتج عنه صوت أفضل في كل مكان في قاعة المؤتمرات

.عبر الفيديو، ما يقلل من عدد المعدات الموجودة في الغرفة

؟IntelliMix Room ما الذي أحتاج إليه الستخدام
IntelliMix Room سوف تحتاج إلى ما يلي .يتطلب برامج وأجهزة أخرى للعمل في الغرفة لديك:

:البرامج

IntelliMix Room على الكمبيوتر مثل )Microsoft Teams أو Zoom مثل( برنامج عقد المؤتمرات بالفيديو تثبيت
.IntelliMix Room على كمبيوتر منفصل واتصاله بالشبكة نفسها التي يتصل بها Shure Designer تثبيت برنامج :اختياري

.في مكان واحد IntelliMix Room تخصيصًـا وتحكمًـا كاملين لكل عمليات تثبيت Designer يوفر برنامج
.على الكمبيوتر نفسه Designerو IntelliMix Room يجب أال يتم تشغيل

:األجهزة

Shure من MXA310 أو MXA710 أو MXA920 ، مثلDante ميكروفون يدعم 

)ال أجهزة افتراضية( IntelliMix Room أو جهاز مادي آخر محسّـن من أجل تشغيل كمبيوتر شخصي 
.ف على المواصفات الموصى بهاّللتعر متطلبات النظام انظر

، وواجهات التحكم في االجتماعاتCat5e ، مثل شاشات العرض، والكاميرات ومكبرات الصوت، والمفاتيح، وكابالتالمكونات األخرى للغرفة

IntelliMix Room كيفية الشراء
16 أو 8 تثبيت، يمكنك االختيار من بين ّبالنسبة إلى كل ).shure.com اعثر على الممثلين لديكم في موقع( المحلي لديك Shure للشراء، اتصال بممثل مبيعات

.IntelliMix DSP قناة من

ف الترخيص الخاصّ، حيث يمكنك العثور على معرsoftware.shure.com بعد الشراء، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تشتمل على تعليمات بشأن إنشاء حساب على
.ف الترخيص كل عمليات التثبيت التي تم شراؤهاّينشّـط معر .بك

https://pubs.shure.com/system-requirements/IntelliMixRoom
https://www.shure.com
https://software.shure.com
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:الخطوات التالية

.على كل األجهزة IntelliMix Room ثبِـّـت
.أو ميزة إعداد الغرفة Shure Designer باستخدام برنامج IntelliMix Room كل عمليات تثبيت نشطاكتشف و

.Designer لكل عملية تثبيت باستخدام برنامج وجِـّـه الصوتو DSP طبِـّـق

IntelliMix Room تثبيت
.قبل التثبيت، تأكد من تمتعك بحقوق المسؤول لجميع األجهزة

).shure.com/imxroom اعثر على الممثل في منطقتك على موقع( Shure من ممثل مبيعات IntelliMix Room يجب شراء
.shure.com/imxroom من موقع exe. تنزيل الملف بتنسيق

.شغِـّـل ملف التثبيت واتبع الخطوات
.، والترخيصDante والصوت من Shure المراد استخدامها في تحكم )NIC( اختر بطاقات واجهة الشبكة

.Designer مة بواسطة برنامجَستخدٌم المِمع بطاقة وجهة المُـستخد Shure م تحكمِيجب أن تتطابق بطاقة واجهة مُـستخد
.وال يمكن تغيير هذا اإلعداد بعد التثبيت .الترخيص دائمة وغير قابلة لإلزالة الستخدامها في )NIC( اختر بطاقة واجهة شبكة :مهم

.للحصول على أفضل أداء للصوت، اختر كل الخيارات .اختر تحسينات الكمبيوتر الشخصي التي تريد إجراءها
.بعد انتهاء التثبيت، اتبع خطوات إعادة تشغيل الكمبيوتر

الموجود في علبة النظام للوصول إلى اإلعدادات األساسية أو تشغيل إعداد الغرفة أو اإلبالغ عن IntelliMix Room انقر بزر الماوس األيمن فوق الرمز
.مشكلة

:الخطوات التالية
:يمكنك استخدام .لتمرير الصوت IntelliMix Room قم بتنشيط

)shure.com/designer مجانًـا في( والتحكم فيه IntelliMix Room لتنشيط العديد من عمليات التثبيت الخاصة بـ Designer برنامج
واحد لكل مرة IntelliMix Room إلعداد األجهزة وتنشيط تثبيت إعداد الغرفة

.Designer والتوجيه وجميع اإلعدادات األخرى باستخدام برنامج DSP التحكم في

Dante وبطاقات واجهة الشبكة لصوت Shure تحكم
)بطاقة واجهة الشبكة( نفسها NIC ويمكنك استخدام بطاقة .Dante وبيانات صوت Shure بيانات التحكم في :يرسل هذا البرنامج نوعين من البيانات عبر الشبكة

.مختلفتين لفصل حركة المرور NIC لكليهما، أو استخدام بطاقتي

.أثناء التثبيت، سيُـطلب منك اختيار شبكة لكل بطاقة

:Shure بطاقة واجهة شبكة التحكم في

.Designer اختر الشبكة التي يستخدمها برنامج
يستخدم الكتشاف الجهاز والتحكم فيه

:Dante بطاقة واجهة شبكة صوت

.األخرى إلرسال الصوت بين األجهزة Dante اختر نفس الشبكة مثل أجهزة
Wi-Fi ال يمكن استخدام شبكة

الرقمي Dante تستخدم لحمل صوت

.IntelliMix Room في علبة النظام الخاصة بجهاز الكمبيوتر الذي يشغل IntelliMix Room بعد التثبيت، انقر فوق الرمز NIC لتغيير بطاقات

.اإلعدادات ، انتقل إلىDesigner لتغيير بطاقة واجهة الشبكة لبرنامج

Designer في برنامج IntelliMix Room اكتشاف
.يطابق كل اسم تثبيت اسم شبكة الكمبيوتر . Designer سيظهر على شكل جهاز منفصل في برنامج IntelliMix Room كل تثبيت لـ

https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#u_89ffbe10-65fa-4895-8048-216ce6f8699e
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#u_89ffbe10-65fa-4895-8048-216ce6f8699e
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#u_89ffbe10-65fa-4895-8048-216ce6f8699e
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_e534bf9b-2d6d-4b2f-913d-ae50a7afcd48
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_a362ed2c-0326-4613-9560-1d9f4c2538d4
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_a362ed2c-0326-4613-9560-1d9f4c2538d4
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_a362ed2c-0326-4613-9560-1d9f4c2538d4
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_fd4a36ef-bd67-4e16-8a36-efbd676e1686
https://www.shure.com/imxroom
https://www.shure.com/en-US/products/software/intellimix_room
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_a5532d37-4f4b-42fb-8545-bd77d75c56d5
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_7744e0e3-ae63-44cb-84e0-e3ae6384cbeb
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_7744e0e3-ae63-44cb-84e0-e3ae6384cbeb
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_7744e0e3-ae63-44cb-84e0-e3ae6384cbeb
https://www.shure.com/designer
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_e00d3b8d-fd16-44bc-8d3b-8dfd1654bc3f
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:للعثور على أي عمليات تثبيت عبر اإلنترنت

.األجهزة المتصلة باإلنترنت انتقل إلى
.وإضافتها إلى الغرف IntelliMix Room استخدم مربعات االختيار لتحديد عمليات تثبيت

:إذا لم تتمكن من العثور على بعض عمليات التثبيت

.Designer فانتقل إلى جهاز الكمبيوتر الذي لن يظهر في برنامج
.في علبة النظام IntelliMix Room انقر فوق رمز

.Designer التي يستخدمها برنامج Shure (NIC) لنفس بطاقة واجهة شبكة تحكم IntelliMix Room تأكد من استخدام

.Shure Web Device Discovery أو Shure Update Utility ال يظهر في أداة IntelliMix Room :ملحوظة

IntelliMix Room التنشيط
:IntelliMix Room ثمة طريقتان لتنشيط

لتنشيط العديد من عمليات التثبيت Designer استخدام برنامج
لتنشيط تثبيت واحد في كل مرة ميزة إعداد الغرفة استخدم

IntelliMix Room يجب تثبيته على جهاز قبل تنشيط الترخيص.

:لتنشيط البرنامج، فأنت تحتاج

ترخيصا لكل تثبيت
.لكل تثبيت للبرنامج )قناة 16 أو 8( تعتمد التراخيص على عدد القنوات

معرف الترخيص الخاص بك
.ف الترخيص جميع التراخيص في حسابكِّيُـنشط معر

.software.shure.com ابحث في البريد اإللكتروني لتأكيد الشراء أو في حسابك على
IntelliMix Room اتصال اإلنترنت لألجهزة قيد التشغيل

Designer التنشيط باستخدام برنامج
.تحقق من أن بإمكانك اكتشاف كل عمليات التثبيت .األجهزة المتصلة باإلنترنت ، انتقل إلىDesigner في

.يطابق اسم الجهاز اسم الكمبيوتر .كل تثبيت سيظهر على شكل جهاز منفصل
.IntelliMix Room على جهاز الكمبيوتر الذي يشغّـِـل Shure ألداة التحكم من NIC إذا لم تشاهد جميع عمليات التثبيت، فتحقق من إعدادات

.Designer استخدم الشبكة نفسها التي يستخدمها
.Designer قم بإنشاء مشروع جديد في برنامج

.ف ترخيصِّفات التراخيص إلدارتها، فقم بإنشاء مشروع منفصل لكل معرّإذا كان لديك العديد من معر
.نقل إلى المشروع انقر فوق .من قائمة عمليات التثبيت المتاحة، حدد تثبيتًـا لنقله إلى المشروع .الخاصة بالمشروع التراخيص انتقل إلى صفحة

على .إذا قمت بإضافة عمليات تثبيت متعددة إلى مشروع ما في نفس الوقت، فاختر عمليات التثبيت التي تستخدم جميعها نوع الترخيص نفسه
.، ثم كرر العملية للحصول على تراخيص القنوات الست عشرةًسبيل المثال، انقل جميع تراخيص القنوات الثماني إلى المشروع أوال

https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_e00d3b8d-fd16-44bc-8d3b-8dfd1654bc3f
https://software.shure.com
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.التالي اختر نوع الترخيص للتثبيت وانقر فوق .تنشيط انقر فوق
IntelliMix إذا كان الجهاز الذي يشغل .ف الترخيص هذا لجميع عمليات التثبيت في المشروعِّسيُـستخدم معر .تنشيط ف الترخيص وانقر فوقّأضف معر

Room ا لالستخدامًيشتمل على اتصال باإلنترنت، فإن التثبيت يكون نشطًـا وجاهز.

:الخطوات التالية
.إليها IntelliMix Room وأضف عمليات تثبيت Designer أنشئ الغرف في

.IntelliMix Room بـ قم بإعداد وتوصيل األجهزة األخرى
.في برنامج مؤتمرات الفيديو لديك كمصدر لمكبر الصوت والميكروفون IntelliMix Room قم بتعيين

IntelliMix Room تكوين األجهزة لـ
:وتوصيلها Shure واإلصدارات األحدث منه، توجد طريقتان إلعداد أجهزة IntelliMix Room من برنامج 4.0 باستخدام اإلصدار

.للتحكم في كل إعدادات الجهاز Shure من Designer استخدم برنامج
.في مكان واحد IntelliMix Room يمكنك تنشيط والتحكم في كل عمليات تثبيت

.المتصلة Shure من أجهزة ٍّقم بالوصول إلى كل اإلعدادات ألي
.Shure وأجهزة IntelliMix Room لضبط كل إعدادات Designer اختر

.الموصى بها Shure إلعداد غرفة واحدة في كل مرة باستخدام إعدادات استخدم ميزة إعداد الغرفة
.الموصى بها Shure المتصلة باستخدام إعدادات Shure واحد في كل مرة وقم بإعداد أجهزة IntelliMix Room قم بتنشيط تثبيت

.Windows وابدأ إعداد الغرفة من علبة نظام IntelliMix Room لبدء إعداد الغرفة، انتقل إلى كل مساحة بها جهاز كمبيوتر يشغّـل

https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_37dc6968-68bd-4e2b-9c69-6868bdbe2bd9
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_1f4fa957-0094-40ab-9163-d39118cbe0cf
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_1f4fa957-0094-40ab-9163-d39118cbe0cf
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_1f4fa957-0094-40ab-9163-d39118cbe0cf
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_1f4fa957-0094-40ab-9163-d39118cbe0cf
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_1f4fa957-0094-40ab-9163-d39118cbe0cf
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.اختر إعداد الغرفة للحصول على غرفة وتشغيلها بسرعة من دون ضبط كل إعدادات الجهاز يدويًـا

Designer إعداد األجهزة باستخدام برنامج
:، تحقق مما يليIntelliMix Room األخرى بـ Shure قبل توصيل أجهزة

األخرى Shure وأجهزة IntelliMix Room لـ اكتشاف كل عمليات التثبيت يمكنك
IntelliMix Room كل عمليات تثبيت تم تنشيط

:Designer لتوصيل أجهزة أخرى في برنامج

.إنشاء أدخل اسمًـا للغرفة وحدد .إلنشاء غرفة جديدة )مباشرة( جديدة > غرفة في مشروعك، حدد
.لإلضافة والسحب واإلفالت من األجهزة عبر اإلنترنت .ضع كل األجهزة التي تريد توصيلها في الغرفة الجديدة

وتشغيل مزامنة كتم الصوت وتمكين التحكم DSP بتوجيه اإلشارات الصوتية تلقائيًـا وتطبيق إعدادات سير عمل التحسين يقوم .التحسين انقر فوق
.المنطقي في المؤشرات الضوئية لألجهزة المتصلة

.يمكنك أيضًـا توجيه الصوت يدويًـا وتطبيق إعدادات معالج اإلشارة الرقمية إذا كنت تفضل ذلك

:وقد تشمل الخطوات التالية ما يلي

من برنامج عقد المؤتمرات عبر الفيديو IntelliMix Room توجيه الصوت إلى
Dante Controller باستخدام Shure توجيه الصوت ألى أجهزة ليست من

إجراء مكالمات تجريبية للتحقق من النظام

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

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

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

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

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

:األجهزة المتوافقة

MXA920
MXA910
MXA710
MXA310

P300
IntelliMix Room

ANIUSB-MATRIX
MXN5-C

MXA زر كتم الصوت في شبكة

:الستخدام سير عمل التحسين

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

.مرة أخرى تحسين إذا أضفت أجهزة أو حذفتها، فحدد

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

.حذف المسارات غير الضرورية
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.تحقق من المستويات واضبط الكسب
.بشكل صحيح )AEC( التحقّـق من توجيه إشارات مرجع وحدة إلغاء الصدى الصوتي

.موالفة مجموعات معالجة اإلشارات الرقمية عند الحاجة

استخدام إعداد الغرفة

:الميزة .األخرى في الغرفة Shure تساعدك في تنشيط البرنامج وإعداد أجهزة IntelliMix Room إعداد الغرفة هو ميزة في

IntelliMix Room تنشيط الترخيص لتثبيت واحد من
األخرى الموجودة على الشبكة Shure العثور على أجهزة

سير عمل التحسينDesigner's تحسين الصوت لألجهزة المحددة، مثل
تعيين كلمات مرور األجهزة

استخدم برنامج .الموصى بها Shure وتشغيلها بسرعة باستخدام إعدادات Shure عند استخدام إعداد الغرفة في مساحة ما، تعمل الميزة على تنشيط كل أجهزة
Designer إذا كنت تريد التحكم الكامل في كل إعدادات الجهاز وIntelliMix Room.

التوافق
IntelliMix Room واإلصدارات األحدث من 4.0 متوفر في اإلصدار
:األجهزة المتوافقة

واإلصدارات األحدث 1.3.276 البرنامج الثابت :MXA920 الطراز
MXA910: واإلصدارات األحدث 4.7.13 البرنامج الثابت
MXA710: واإلصدارات األحدث 1.5.12 البرنامج الثابت
MXA310: واإلصدارات األحدث 4.7.8 البرنامج الثابت

واإلصدارات األحدث 1.5.12 البرنامج الثابت :MXN5-C الطراز
واإلصدارات األحدث 1.5.15 البرنامج الثابت :MXA زر كتم الصوت في شبكة

:قبل أن تبدأ
Shure Update Utility إلى أحدث إصدار باستخدام Shure قم بتحديث البرامج الثابتة في أجهزة

https://www.shure.com/suu
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IntelliMix Room تحقق من أن األجهزة موصّـلة بنفس الشبكة مثل
)ابحث في البريد اإللكتروني الخاص بالتأكيد( ف الترخيص الخاص بكّجهّـز معر

كيفية بدء إعداد الغرفة
.الغرفة إعداد > IntelliMix Room ، انقر بزر الماوس األيمن فوقWindows في علبة نظام
.IntelliMix Room من ذلك، تحديد مربع اختيار إعداد الغرفة بعد تثبيت ًأو يمكنك، بدال

كيف يعمل إعداد الغرفة؟
:الخطوات الشاملة هي .وتحسين الصوت IntelliMix Room بعد بدء إعداد الغرفة، اتبع الخطوات إلعداد األجهزة وتنشيط

.أنت بحاجة إلى اتصال باإلنترنت لتنشيط التثبيت، ولكن ليس لبدء فترة تجريبية مجانية .أدخل اسم الغرفة ومعلومات الترخيص لتنشيط التثبيت
IntelliMix Room للعثور على أجهزة Shure اختر األجهزة التي تريد توصيلها بهذا التثبيت لـ .األخرى الموجودة على الشبكة لديك IntelliMix Room.

:تشمل األجهزة
الميكروفونات

أزرار كتم الصوت
مكبرات الصوت المتصلة بالشبكة

.Shure ANI يمكنك أيضًـا توجيه الصوت إلى مخرجات الكمبيوتر أو أجهزة

.يمكنك تعيين كلمة مرور مشتركة أو استخدام كلمات مرور الجهاز الموجودة .أضف كلمة مرور لألجهزة
IntelliMix Room لتنشيط التثبيت وإنشاء مسارات صوتية وتحسين الصوت وتعيين كلمات مرور الجهاز.

:بعد انتهاء إعداد الغرفة، قد تحتاج إلى

.Designer باستخدام برنامج DSP ضبط مستويات الجهاز وإعدادات
.من برنامج عقد المؤتمرات عبر الفيديز IntelliMix Room توجيه الصوت إلى

.Dante Controller باستخدام Shure قم بتوجيه الصوت إلى األجهزة التي ليست من
.قم بإجراء مكالمات تجريبية للتحقق من النظام

توجيه إشارات الصوت
DSP توجيه إشارات الميكروفون نحو

.Designer من أجل المعالجة، استخدم برنامج IntelliMix Room لتوجيه إشارة الميكروفون إلى

:يعكس هذا المثال غرفة مؤتمرات صغيرة بها

قنوات 4 يستخدم MXA310 جهاز
ومثبت عليه برنامج عقد مؤتمرات عبر الفيديو IntelliMix Room قنوات 8 جهاز كمبيوتر مزود بعدد
شاشة العرض والكاميرا
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:DSP لتوجيه اإلشارات إلى

.األجهزة المتصلة باإلنترنت إلى الغرفة من قائمة IntelliMix Roomو MXA310 أضف تثبيت .Designer أنشئ غرفة في
.يجب أن يكون كال الجهازين في الغرفة نفسها لتوجيه الصوت في ما بينهما

.باألجهزة Shure وربط أزرار كتم الصوت المتصلة بالشبكة من Dante تسمح لك هذه الصفحة بإنشاء مسارات صوت .Routing افتح الغرفة وانتقل إلى
وتشغيل مزامنة كتم الصوت وتمكين التحكم المنطقي DSP بتوجيه اإلشارات الصوتية تلقائيًـا وتطبيق إعدادات تحسين يقوم سير عمل .تحسين انقر فوق

.في المؤشرات الضوئية لألجهزة المتصلة

.إذا كنت تفضل ذلك تحسين يمكنك أيضًـا توجيه الصوت يدويًـا وتطبيق إعدادات معالج اإلشارة الرقمية خارج سير عمل

:قد تحتاج إلى .تحقق من المسارات الصوتية واإلعدادات للتأكّـد من أنها تناسب احتياجاتك
.حذف المسارات غير الضرورية

.تحقق من المستويات واضبط الكسب
.بشكل صحيح )AEC( التحقق من توجيه إشارات مرجع وحدة إلغاء الصدى الصوتي

.موالفة مجموعات معالجة اإلشارات الرقمية عند الحاجة
تحقق من استخدام مدخالت .وتوجيه اإلشارة إلى مصادر أخرى DSP من هنا، يمكنك ضبط إعدادات .IntelliMix Room افتح نافذة تكوين الجهاز

.الميكروفون لديك لمرجع إلغاء صدى الصوت الصحيح
.جهاز مزج المصفوفة إلرسال إشارة إلى مصادر أخرى، انتقل إلى

.إلرسال إشارة المزج التلقائي إلى برنامج عقد المؤتمرات عبر الفيديو، قم بالتوجيه إلى إخراج الصوت الظاهري
لتوجيه Dante Controller استخدم .المناسب Dante األخرى، قم بالتوجيه إلى خرج Dante إلرسال إشارة المزج التلقائي إلى مصادر

.Shure إلى أجهزة أخرى بخالف أجهزة IntelliMix Room بجهاز Dante مخرجات
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.IntelliMix Room لتوجيه اإلشارة القريبة إلى جهاز Dante ، فاستخدم أداة تحكمShure Dante إذا كنت تستخدم ميكروفونًـا بخالف أجهزة :ملحوظة

IntelliMix Room توجيه الصوت البعيد إلى جهاز
تستخدم ميزة إلغاء الصدى الصوتي تلك اإلشارة البعيدة كمرجع وتمنع .، تحتاج إلى توجيه إشارة بعيدة المدى إلى البرنامج)AEC( الستخدام إلغاء الصدى الصوتي

.إرسالها مرة أخرى إلى النهاية البعيدة كصدى صوت

إذا كانت جميع القنوات تستخدم نفس المصدر، فحدد المصدر المرجعي إللغاء الصدى .يمكن لكل قناة إدخال استخدام مصدر مرجعي مختلف إللغاء الصدى الصوتي
.الصوتي في كل قناة إدخال

فهذا يرسل .باعتباره جهاز التشغيل IntelliMix Room في إعدادات برنامج عقد المؤتمرات الخاصة بك، حدد ميكروفون إلغاء الصدى الصوتي لجهاز
.IntelliMix Roomاإلشارة بعيدة المدى إلى إدخال الصوت االفتراضي لجها

.Designer في برنامج IntelliMix Room افتح نافذة تكوين
.اختر المصدر المرجعي بعيد المدى من القائمة .AEC في كل قناة من قنوات إدخال الميكروفون، حدد

.للحصول على أفضل النتائج، استخدم اإلشارة التي تغذي نظام التعزيز المحلي لديك كمصدر مرجعي

إرسال الصوت البعيد إلى مكبرات الصوت ومصادر أخرى
.جهاز مزج المصفوفة انتقل إلى

.إدخال الصوت االفتراضي اعثر على اإلشارة بعيدة المدى، والتي تأتي إلى البرنامج من خالل
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:تشمل الوجهات الشائعة ما يلي .يمكنك أيضا ضبط كسب نقطة التقاطع هنا .والوجهة إدخال الصوت االفتراضي حدد المربع حيث تتقاطع
اختر إخراج من .إخراج جهاز الكمبيوتر انتقل إلى العرض التخطيطي وانقر فوق ):HDMI أو موصل مم 3.5( إخراج صوت الكمبيوتر الشخصي

.من الخيارات الشائعة مم 3.5 أو الموصل مقاس HDMI تعد سماعات الشاشة التي يتم توصيلها باستخدام كبل .القائمة
)، على سبيل المثالShure ANI مكبرات الصوت أو( Dante وجهات إخراج

IntelliMix استخدام برامج عقد المؤتمرات بالفيديو من خالل
Room

باعتباره مكبر الصوت والميكروفون ميكروفونًـا بميزة إلغاء صدى الصوتIntelliMix Room ببرنامج عقد المؤتمرات بالفيديو، حدد IntelliMix Room لتوصيل
.افعل الشيء نفسه في إعدادات الصوت في الكمبيوتر .في برنامج عقد المؤتمرات بالفيديو المتوافر لديك

.IntelliMix Room يُـرسل إعداد الميكروفون إشارات إلى برنامج عقد المؤتمرات بالفيديو من أي ميكروفون متصل بـ

على مرجع إلغاء IntelliMix Room وبهذه الطريقة يحصل .IntelliMix Room يرسل إعداد مكبر الصوت إشارة طرف بعيد من برنامج عقد المؤتمرات بالفيديو إلى
.صدى صوت وإشارة لتعزيز الصوت المحلي

IntelliMix Room ا مختلفًـا باعتباره مكبر صوت، فلن يتسنى لك الحصول على صوت بعيد المدى من برنامج عقد المؤتمرات بالفيديو إلىًإذا اخترت مصدر
).AEC( الستخدامه كمرجع وحدة إلغاء صدى صوت

ضبط مستويات اإلدخال
 ومن ناحية أخرى، يتوجب عليك أيضًـا ضبط كسب المصدر قبل وصوله إلى .في كسب القناة قبل وصوله إلى جهاز مزج المصفوفة اإلدخاالت تتحكم عالمة التبويب

IntelliMix Room.

.اإلعدادات في قائمة كسب مسبق قم بتعيين القياس إلى :IntelliMix Room لمراقبة مستوى إدخال المصدر قبل معالجة

األخرى Dante تحقق من تشغيل الميكروفونات المتصلة بالشبكة أو مصادر .IntelliMix Room تحقق من مستوى المصدر قبل وصوله إلى جهاز
.بمستويات اإلخراج االسمية

.اإلدخاالت اضبط الكسب في عالمة التبويب
.تقوم مرحلة الكسب هذه بضبط مستوى اإلشارة قبل أن تصل إلى مزج المصفوفة

.على المقياس )ديسيبل 0( اخلط المستويات على أعلى قيمة ممكنة بحيث ال تصل القناة األعلى صوتًـا إلى مستوى الذروة
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DSP تطبيق مجموعات
:DSP لتطبيق مجموعات

.IntelliMix Room افتح غرفة تحتوي على تثبيت
.تكوين حدد التثبيت وانقر فوق

اإلدخاالت من عالمتي التبويب DSP يمكنك كذلك الوصول إلى مجموعات .لفتح نافذة اإلعدادات DSP في العرض التخطيطي، انقر فوق مجموعة
.المخارجو

.Designer في تحسين أثناء سير عمل DSP كذلك يتم تطبيق مجموعات

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

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