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Birmingham Public School District
دراسة حالة: التعليم

تطبق Birmingham Public School District نسخة معدلة من نظام مناداة على طول المقاطعة باإلضافة إلى نظام إذاعة 
 Vocia® ونداء داخلي شبكي من

تتكون مرافق Birmingham Public School District من 15 مبنًى منفصاًل: ثماني مدارس ابتدائية وثالث مدارس 
متوسطة ومدرستين ثانويتين ومركز رئيسي واحد باإلضافة إلى مقر اإلدارة. 

يحتوي كل مبنى على نظام إذاعة ونداء داخلي (PA) متناظر مجهز بميكروفون واحد في المكتب الرئيسي ونظام الصف المدرسي 
المتكاملDukane . كانت هذه األنظمة عادًة أنظمًة قائمة بذاتها مستقلة في كل مبنى دون وجود معيار حقيقي للتنسيق عبر أرجاء 
المقاطعة. استمر هذا االتجاه حتى الوقت الذي ُبني فيه مباٍن جديدة وأضيفت فيه أنظمة جديدة كذلك. وكان االفتقار إلى أسلوب انسيابي 
ونظام اتصاالت موحد في جميع المرافق تحدًيا بالغ األهمية على المقاطعة التغلب عليه. أراد مسؤولو المقاطعة أيًضا تحسين جودة 

الصوت عبر استبدال األنظمة القديمة. 

عندما أضحى بمقدور موظفينا وطالبنا بحق اإلصغاء إلى الفرق في صوت دق الجرس 
واإلعالنات المدرسية.

Joseph Hoffman الدكتور –
Birmingham Public Schools المدير التنفيذي للتقنية في

تعززت ثقتنا بنظام Vocia خالل األسبوع 
األول من المدرسة
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  Birmingham Public School Districtأرادت
ترقية نظام المناداة في جميع المباني وعددها 15 مبنًى 
.كان الهدف من ذلك توفير نظام اتصال موحد يتيح مساع 
أصوات المناداة النقية والواضحة وأصوات دق جرس الجدول 
المدرسي وإعالنات الرسائل في كل مبنى، ناهيك عن عمل 
النظام كمنصٍة إلذاعة الرسائل الطارئة عند الحاجة إلى ذلك-  

في المباني الفردية والمقاطعة كاملًة. 

كان على الحل الصوتي أن يوفر ميزات واسعة للمتطلبات 
الراهنة والمستقبلية ويجب أن يرتبط ببنية نظام المناداة 
خاصتهم الموجود في كل صف مدرسي. كانت سهولة تشغيل 
موظفي تقنية المعلومات أمًرا مهًما أيًضا، لذا فقد كان الحل 
(معيار لدى  الذي يوفر قدرات تحكم بحالة النظام مباشرًة 
Vocia( فائدة إضافية ستعم المقاطعة بأكملها. حتى هذه 
المرحلة، لم تجِر أي محاولة لتوحيد األنظمة، ولذلك فقد 
توافرت معلومات غير مقنعة حول مواقع وقدرات جميع 
السماعات. وعلى الرغم من الوقت الذي استهلكه الموحد في 
البدء، كان من الضروري تعريف كل خط سماعات في كل مبنى 

وتحديد موقعه وتقييم استدامته.

التحدي

إنه يعمل فحسب. 
Vocia الحل 

الممتاز.
 Bob Sullivan –

رئيس قسم الصوت واإلضاءة المتقدمة

حالما بدأنا الحفر للمشروع، اكتشفنا أننا 
بحاجة إلى المزيد من قنوات التضخيم 

نظًرا لعدد السماعات. في أي نظام 
آخر، كان يجب علينا إعادة تصميم 

الطريقة الهندسية لتنفيذه. ولكن مع نظام 
Vocia، ليس عليك سوى إضافة 

]مضخم[، وتعيين منطقة وال داٍع للقلق 
بشأنه. 
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  Bob Sullivanمن قسم حلول التصميم المتكاملة كاستشاري ومصمم للنظام، وقع االختيار على Dean Harris في حين عمل
من قسم الصوت واإلضاءة المتقدمة لتولي مهمة التركيب. اختير نظام Vocia من شركة Biamp Systems كحل لتحديات 
المقاطعة ألنه وّفر المحور الرئيسي المتين لنظام المناداة الذي سيقام على شبكة المنطقة الواسعة للمقاطعة (WAN(، باإلضافة 
فضاًل عن اإلشراف عن بعد على النظام كاماًل عبر الشبكة الحالية للمنقطة    )DSP)إلى معالجة استثنائية لإلشارات الرقمية
الواسعة (WAN(. ساهمت القدرة على إضافة مدخالت للصوت وميكروفونات مناداة عن بعد عبر ®CobraNet  في تلبية 

احتياجات المقاطعة الحالية وأتاحت المجال للتوسع المستقبلي. 

نظًرا لتموضع المباني على بعد بضعة أميال عن بعضها البعض، وصلت كل منها ببعضها اآلخر باستخدام نظام Vocia عبر شبكة 
المنطقة الواسعة خاصتهم لتتيح إمكانية المناداة داخل المبنى باإلضافة إلى المناداة في جميع أرجاء المقاطعة. وهذه الميزة هي ما 
لفتتت اهتمام المقاطعة في نظام Vocia منذ البداية. أثبت نظام اإلشعار بالبريد اإللكتروني الذي ينبه موظفي قسم تقنية المعلومات 
حول أخطاء النظام وأعطاله والقدرة على التحكم في النظام في الوقت الفعلي فضاًل عن المقدرة على إجراء تعديالت على مستويات 

أو مسارات - وكل ذلك موقع واحد عن بعد - كونها قيمًة ال تضاهى كعامل مساهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمقاطعة.

الحل

المكونات: 

Vocia 30:  جهاز ANC-1 من أجهزة تعويض الضوضاء المحيطة، 16 ميكروفون DS-10 من ميكروفونات المحطات 
المكتبية، 15 خادم MS-1 من خوادم الرسائل، 20 مضخم VA-2060se، 30 مضخم VA-4030se، 15 جهاز 

.WS-10 8 ميكروفونات للمحطة الجدارية ،VI-6 إدخال

وفي حين أن معظم العمل قد أنجز في حجرة المعدات الرئيسية، برزت الحاجة إلى كابالت جديدة لتغذية أجهزة تعويض 
الضوضاء المحيطة (ANC-1) في مناطق التجميع الكبيرة (كمبنى األلعاب الرياضية والمسبح والمقاصف) باإلضافة إلى 

مدخالت جديدة من مناطق المكتب الرئيسي. عالوًة على ذلك، اشترت المدرسة نظام جدولة جديد لدق الجرس المدرسي اشتمل 
 ،Vocia على مخرجات المرحل الكهربائي لضرب األجراس وتشغيل النغمة. كان هذا النظام مطلًبا ضرورًيا ليتكامل مع نظام
وهو األمر الذي تحقق من خالل استخدام جهاز اإلدخال. Vocia (VI-6) عبر برمجة بعض منافذ التحكم بالدخل في أجهزة 

اإلدخال VI-6 لتتكامل مع مرحل مجدول ضرب الجرس، كان النظام قادًرا على ضرب الجرس وتشغيل النغمة مباشرًة من 
خادم الرسائل MS-1 من. Vocia لزيادة مرونة المباني بهدف التواصل الفاعل والمؤهل مع قاطنيها ومع بعضهم البعض، 
 (ws-10) ومحطات مناداة مثبتة على الجدران Vocia من (DS-10) ُركبت محطات المناداة عبر واجهة سطح المكتب

باإلضافة إلى مدخالت صوتية إلمكانية توصيل جهاز ®iPod  وجهاز ®iPad  في المكاتب الرئيسية. 

تضمن التصميم مضخمات Vocia من طراز (VA-2060seوVA-4030se) مع توريدات طاقة فائضة. اُستخدمت 
مدخالت الصوت المترجمة لقيادة مناطق الصف المدرسي ورواق المتكلم بشكل موثوق وفاعل وبالكمية المطلوبة من الطاقة 

فحسب. 

تفاصيل النظام
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نقطة القوة األعظم لهذا الحل الصوتي هو قدرة المقاطعة على التحكم بالنظام وإعادة تشغيل الرسائل المدرسية المسجلة مسبًقا من موقع 
إدارة واحد .باإلضافة إلى ذلك، زادت قابلية تطوير نظام Vocia على امتداد الحرم المدرسي من سالسة عمليات المناداة وضرب 

الجرس ضمن المقاطعة.

كما اختبرت المقاطعة كذلك فوائد بيئية محسنة في جميع المجاالت؛ والحظ المدرسون والمعلمون على حد سواء زيادًة في صفاء 
ووضوح صوت اإلعالنات. األمر الذي زاد ليس من ثقة الموظفين بالنظام فحسب، بل الطالب كذلك الذين سمعوا الرسائل للمرة األولى، 

بصوت قليل التشويش ودون هدر الوقت نتيجة انقطاع الصوت األسئلة.

تستند معظم أنظمة المناداة المدرسية المستخدمة في يومنا هذا في البيئات K-12 إلى تقنية قديمة يزيد عمرها عن 50 عاًما تفتقد إلى 
المرونة وترتفع تكاليف صيانتها. تتيح مرونة نظام Vocia للموحدات العمل مع األنظمة المناظرة وشبكات المتحدث إلجراء التحديثات 
  Birminghamاقتصادية التكلفة باستخدام طريقة تركيب على مراحل وذلك لتحقيق نظام متكامل بعدد قليل من المعدات. ُذهلت
 Public School Districtبالتحسن الملحوظ في جودة الصوت وسهولة طريقة إجراء تعديالتهم الثانوية الخاصة بهم على 
البرمجة والمستوى عند الحاجة إلى ذلك. تعد خصائص قابلية التطور على امتداد الحرم المدرسي مع التكامل والتحكم المترجم أمًرا 

غاية في األهمية لمقاطعة ذات احتياجات ديناميكية.

المرونة والتحكم سبيل النجاح
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تعد Biamp Systems مقدًما عالمًيا ألنظمة الوسائط عبر الشبكة المبتكرة والتي تدعم بدورها تركيب أنظمة الصوت/الصورة 
األكثر تعقيًدا في العالم. فالشركة مشهورة عالمًيا بتوفير منتجات فائقة الجودة ودعم جميع منتجاتها من خالل االلتزام بتوفير خدمة 

عمالء منقطعة النظير.

سلسلة منتجات Biamp حاصلة على جوائز عدة تشمل؛ نظام نقل الوسائط ®Tesira  للشبكات الصوتية الرقمية والبرنامج الصوتي 
الرقمية®Audia   ومعالجات اإلشارة الرقمية ®Nexia ، وتكنولوجيا Sona™ AEC، ونظام اإلذاعة واإلخالء الشبكي عبر الصوت 
®Vocia . ولكل من هذه المنتجات مجموعة من المزايا الخاصة بها، والتي تمكنك من تعديلها أو دمجها للحصول على تطبيقات 

متكاملة ذات نطاق واسع وتشمل؛ غرف اجتماعات مجالس إدارة الشركات ومراكز المؤتمرات، ودور فنون األداء وقاعات المحاكم 
والمستشفيات ومراكز النقل وحرم الجامعات والمنشآت متعددة المباني.

تأسست Biamp في عام 1976، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة بيفرتون - أوريغون، الواليات المتحدة األمريكية، هذا باإلضافة 
Biamp، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:   إلى مراكز عمليات هندسية في بريسبان، أستراليا. لمزيد من المعلومات حول 

.www.biamp.com

BIAMP SYSTEMS نبذة عن

نحن سعداء جًدا باستثمارنا في شركة 
 .Vocia ونظام Biamp

 Joseph Hoffman الدكتور –
 


