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WWB
Wireless Workbench 6

Perangkat Lunak Shure Wireless Workbench
Wireless Workbench  (WWB) adalah perangkat lunak manajemen, koordinasi, dan pemantauan perangkat gratis yang 
membantu para koordinator RF, para profesional audio touring, siaran, bioskop dan rumah ibadah yang menangani semuanya 
mulai perencanaan pra acara hingga koordinasi frekuensi, pemantauan saluran siaran langsung, dan analisis pasca performa. 
Dengan menghadirkan perangkat Shure maupun pihak ketiga yang dengan jaringan dan tidak bisa dengan jaringan, 
digabungkan dengan data RF, perangkat lunak ini memungkinkan Anda untuk secara cepat menangani dan mengkoordinir 
perangkat nirkabel sehingga Anda bisa berfokus pada penggabungan. Workbench membantu konfigurasi, operasi, dan 
pemantauan sistem nirkabel Anda secara cepat dan mudah, dan kompatibel dengan sistem berjaringan Shure berikut:

Sistem Nirkabel Digital QLX-D
Sistem Nirkabel Digital ULX-D
Jaringan Manajemen Nirkabel Axient
Sistem Monitor Pribadi PSM  1000
Sistem Nirkabel UHF-R
Sistem Nirkabel Digital Axient 
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Langkah 1: Mengunduh Wirelesss Workbench
Untuk mengunduh Workbench, kunjungi halaman Wireless Workbench. Aktifkan installer dan ikuti langkah-langkah untuk 
menyelesaikan penginstalan.

Catatan: Anda harus login ke komputer sebagai administrator untuk menginstal Wireless Workbench.

Bantuan dan Sumber Daya Wireless Workbench
Di Wireless Workbench, tekan F1 atau buka Help > Wireless Workbench Help System untuk mencari informasi tentang 
tata cara. Bantuan yang sama tersedia secara online di halaman Bantuan Wireless Workbench.

Sumber-sumber online lainnya:

Catatan rilis Workbench
Tutorial video Workbench
Jawaban atas pertanyaan yang sering diajukan

Langkah 2: Koneksi Jaringan
Wireless Workbench berkomunikasi dengan komponwn-komponen terhubung melalui jaringan Ethernet. Setiap komponen 
padatjaringan harus mempunyai alamat IP yang unik dan valid yang diberikan agar biosa berkomunikasi dengan perangkat-
perangkat lain di jaringan. Alamat IP bisa diberikan secara otomatis oleh komputer, switch, atau router yang menggunakan 
alamat DHCP.

Pilihan Alamat IP Otomatis
Unruk dapat memanfaatkan alamat DHCP, komponen-komponen Shure mempunyai mode IP otomatis untuk konfigurasi yang 
cepat dan mudah. Jika harus ada alamat IP spesifik yang diberikan, mode IP bisa diatur ke manual.

Sambungkan komputer dan komponen Anda menggunakan CAT5 atau kabel Ethernet yang lebih baik. Untuk sistem 
dengan banyak perangkat, direkomendasikan untuk menambahkan router atau switch sebagaimana ditampilkan pada 
diagram. Hindari menggunakan kabel cross-over untuk sambungan apa pun.
Nyalakan komputer Anda dan semua komponen yang tersambung ke jaringan.
Untuk setiap komponen, masuk ke menu jaringan dan atur mode alamat IP ke Automatic untuk mengaktifkan alamat IP 
otomatis.

https://www.shure.com/en-US/products/software/wwb6
https://shure-content-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
http://www.shure.com/americas/support/downloads/release-notes/wireless-workbench
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0FMaSqR1x2UDbZYpJaBpmHlw6URcoj94&_ga=2.160897341.1892207013.1550595422-1951060233.1524839531
http://www.shure.com/americas/support/find-an-answer?faq%5Bq%5D=wired&per=25
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Pilihan Alamat IP Manual
Sebagai alternatif alamat IP otomatis, pilihan alamat manual tersedia jika Anda ingin memberikan alamat IP spesifik pada 
komponen Anda.

Sambungkan komputer dan komponen Anda menggunakan CAT5 atau kabel Ethernet yang lebih baik. 
Direkomendasikan untuk menambahkan router atau switch sebagaimana ditampilkan pada diagram, dari pada 
menggunakan kabel daisy-chained untuk sistem banyak komponen.
Nyalakan komputer Anda dan semua komponen yang tersambung ke jaringan.
Untuk setiap komponen, masuk ke menu jaringan dan atur mode alamat IP ke Manual.
Berikan alamat IP yang unik untuk setiap komponen. Beri subnet mask identik pada semua komponen.

Langkah 3: Konfigurasi Firewall
Jika Anda memasang firewall untuk melindungi komputer Anda, maka Anda harus memberi akses pada Wireless Workbench. 
Login ke komputer Anda sebagai administrator untuk mendapatkan akses penuh ke pengaturan firewall Anda atau hubungi 
administrator IT Anda untuk meminta bantuan.

Untuk perangkat lunak firewall pihak ketiga, lihat petunjuk produsen dalam memberikan akses pada setiap contoh aplikasi 
(mungkin ada lebih dari satu contoh).

Catatan: Jika Anda menerima pemberitahuan timbul yang memblokir Wireless Workbench, centang kotak untuk semua jaringan (Jaringan Domain, Jaringan 
Pribadi, dan Jaringan Publik).

Mac
Dari System Preferences, akses pengaturan firewall.
Jika firewall aktif, buka Firewall Options untuk melihat aplikasi yang meminta akses jaringan.
Untuk setiap aplikasi berikut, pilih Automatically allow built-in software to receive incoming connections and 
Automatically allow downloaded signed software to receive incoming connections:

snetDameon
Aplikasi Wireless Workbench 6

Windows
Buka Windows Firewall di komputer Anda.
Beri centang di sebelah tiap contoh aplikasi--mungkin ada lebih dari satu contoh--untuk aplikasi-aplikasi berikut untuk 
memperbolehkan akses ke Jaringan Domain, Jaringan Pribadi, dan Jaringan Publik:

snetDameon
wireless workbench 6

Lihat situs web Dukungan Microsoft bila Anda butuh bantuan tambahan dengan konfigurasi firewall.

Langkah 4: Memilih Antarmuka Jaringan
Pertama kali Anda membuka Wireless Workbench, Anda akan diminta untuk memilih antarmuka jaringan untuk berkomunikasi 
dengan komponen berjaringan Anda.

Buka Wireless Workbench.

https://support.microsoft.com/en-us
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Tips: Bila tidak ada arahan, klik status jaringan di sudut kanan bawah layar untuk memperbarui preferensi jaringan 
Anda.

Untuk memilih antarmuka yang benar, buka menu IP pada komponen berjaringan manapun dan catatlah alamat IP 
yang diberikan. Petunjuk spesifik model untuk mengakses menu jaringan tersedia di Sistem bantuan Wireless 
Workbench penuh.

Pada contoh ini, alamat IP untuk komponen adalah: 192.168.1.10

Bandingkan alamat IP yang diberikan ke komponen dengan alamat IP yang tersedia yang tertera pada jendela 
Network Selection. Pilih jaringan yang sesuai dengan urutan angka dan format alamat IP komponen (192.168.1 pada 
contoh ini). Pilih Save untuk menyelesaikan.

Catatan: Beberapa angka terakhir tidak akan sama persis.

https://shure-content-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
https://shure-content-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
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Memeriksa Koneksi Anda
Setelah Anda memilih antarmuka jaringan, konfirmasikan konektivitas dengan mencentang ikon jaringan ( ) pada layar 
atau panel depan setiap komponen.

Komponen-komponen yang tersambung ke jaringan akan secara otomatis muncul di tab inventaris. Buka tab Inventory dan 
lakukan pemeriksaan berikut untuk memverifikasi konektivitas:

① Lihat ID perangkat, nama saluran, dan parameter lainnya.
② Klik ikon komponen untuk melakukan flash panel depan perangkat untuk identifikasi jarak jauh.
③ Indikator Device Online harus berwarna hijau dan nomor perangkat yang tertera harus sesuai dengan nomor komponen 
yang tersambung ke jaringan.

Mengatasi Gangguan Jaringan
Gejala Solusi

Ikon jaringan tidak muncul di layar komponen

Periksa semua kabel dan koneksi.
Klik indikator status jaringan dan verifikasi bahwa 
alamat IP jaringan yang jadi pilihan Anda sesuai 
dengan alamat IP komponen berjaringan Anda.

Komponen tidak muncul di tab Inventory

Centang alamat IP untuk memverifikasi bahwa 
komponen berada di jaringan yang sama dengan 
jaringan komputer. Pilih Reports > Firmware and 
Network Summary untuk laporan alamat IP 
komputer Anda dan perangkat apa pun yang 
ditemukan.
Buka terminal dan coba ping alamat IP perangkat 
(untuk melakukan ini, ketik “ping” dan masukkan 
alamat IP perangkat).
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Gejala Solusi

Indikator Device Online berwarna abu-abu
Klik indikator status jaringan dan verifikasi bahwa alamat IP 
jaringan yang jadi pilihan Anda sesuai dengan alamat IP 
komponen berjaringan Anda.

Langkah 5: Mengelola Frekuensi di Ruang Kerja Koordinasi
Pada tab Frequency Coordination, Anda dapat mengorganisir, mengelola, dan menghitung frekuensi yang kompatibel untuk 
sistem Anda. Sebagai bagian dari koordinasi, Anda dapat menganalisis frekuensi untuk memastikan bahwa semua kompatibel 
dengan seluruh komponen dalam sistem Anda, dan kemudian mengerahkkannya ke perangkat keras Anda.

① Pilih tab Frequency Coordination.
② Pilih ikon gigi mesin di area Pindai Saat ini dan pilih receiver atau manajer spektrum untuk melakukan pemindaian 
frekuensi. Klik Start.
③ Pada tab Add Frequencies, klik Select Frequencies from Inventory. Pilih All Frequencies from Inventory dan klik OK untuk 
membawa frekeunsi ke ruang kerja koordinasi.
④ Pilih Analyze untuk memeriksa kompatibilitas frekuensi saat ini.
⑤ Pilih Calculate untuk menemukan frekuensi yang kompatibel untuk semua entri yang dibuka .
⑥ Pilih Assign and Deploy untuk melakukan pratinjau terhadap penugasan saluran dan frekuensi.
⑦ Pilih Deploy to Inventory untuk mengirimkan frekuensi ke komponen.
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Langkah 6: Mengatur Frekuensi Perangkat Portabel 
menggunakan IR Sync
Melakukan IR sync akan secara otomatis menyeleraskan perangkat portabel ke frekuensi yang sama yang dikerahkan ke 
komponen berjaingan. Ketika IR sync selesai, saluran audio nirkabel terbentuk antara receiver dan transmitter.

Sejajarkan jendela IR sync perangkat portabel dan komponen berjaringan, kemudian tekan sync atau akses menu sync. Lihat 
panduan pengguna komponen untuk rincian tentang IR sync untuk model transmitter dan receiver Anda.

Langkah 7: Mengontrol dan Memonitor Sistem Anda
Pada tab Monitor, Anda dapat menambahkan strip saluran dan Mini-Linimasa untuk memonitor masing-masing komponen 
inventaris Anda. Panel properti menampilkan RF dan audio meter dan mengizinkan Anda unuk menyesuaikan parameter 
secara real-time.

① Pilih tab Monitor.
② Tambahkan strip saluran dan Mini-Linimasa dengan menyeret dan menjatuhkan saluran dari panel kanan. Anda juga dapat 
menggunakan kotak centang Strip dan Timeline.
③ Klik kanan strip saluran untuk melihat pilihan konfigurasi.
④ Klik dua kali strip saluran untuk melihat dan mengubah parameter perangkat secara rinci.
⑤ Klik Auto untuk memperbarui bagaimana strip saluran Anda ditata. Ambil frame atau gerakkan secara bebas di sekitar layar.
⑥ Pilih ikon gigi mesin pada sudut kanan bahwa layar untuk mengubah suaikan strip saluran.
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