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دراسة حالة جامعة هونغ كونغ 
دراسة حالة: التعليم

جامعة هونغ كونغ تركِّب نظام  ®Tesira في القاعة الكبرى الجديدة متعددة األغراض المؤلفة من 750 مقعًدا

 HKU التي تم تأسيسها في عام 1911 أقدم مؤسسة للتعليم العالي في المنطقة. واليوم، يتم االعتراف بجامعة ،)HKU( ُتعد جامعة هونغ كونغ
لت باسمها. تسعى جامعة  دولًيا على أنها جامعة شاملة ينصب تركيزها على البحوث، مع تحقيقها للعديد من االنجازات العلمية والبحثية التي ُسجِّ
HKU جاهدة الستقطاب العلماء البارزين من جميع أنحاء العالم ورعايتهم من خالل التميز واالبتكار في التدريس، والتعلم، والبحوث، وتبادل 

المعرفة. بينما يسعى طالبها إلى المساهمة في تقدم المجتمع قبل أن يصبحوا قادة بارزين على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

ُيعد Biamp موفر معالجة اإلشارات الرقمية 
 )DSP( الموثوق فيه 

كما ُيعد Tesira الخيار األمثل الوحيد للحصول على الصوت عالي الجودة الذي ثبتت 
كفاءته مستقبالً.

  – روي لو 
China-Tech Engineering Co., Ltd
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أعلن مسؤولو هونغ كونغ سياسة تعليمية جديدة في عام 2012، مما دفع جامعة HKU إلى توسيع مناهجها وإطالق برنامج المرحلة 
الجامعية المكون من 4 سنوات. وفي سبيل استيعاب النمو السكاني الحتمي للحرم الجامعي من الطالب الجامعيين والموظفين وأعضاء هيئة 

التدريس الوافدين، دعت الحاجة إلى توسيع HKU لمنشآتها. 

يجب أن تستوعب القاعة الكبرى في مركز محاضرات لي شاو كي التي تمثل مساحة عرض تتألف من 750 مقعًدا مجموعة كبيرة من 
الوظائف: عروض السينما، والخطب والمحاضرات، والعروض الموسيقية، والعروض الفنية، ومؤتمرات الفيديو. 

التحدي

 HKU ربما ال تحتاج جامعة
إلى االستفادة من عدد قنوات 

الوسيط الصوتي/المرئي 
)AVB( الحالي الذي يبلغ 

 ،420 × 420 
ولكن إذا كانت بحاجة إلى ذلك، فسوف يوفره 

Tesira حيثما دعت إليه الحاجة. 

 – ديفيد كينج، استشاري أول 
Shen, Milsom & Wilke
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China- المصممة وشركة Shen, Milsom & Wilke قررت شركة
Tech Engineering Co., Ltd المكملة اختيار نظام يتيح عدًدا كبيًرا 

من القنوات فضالً عن ضمان جودة الخدمة وسرعة وقت التركيب وسهولة 
اإلعداد بالقاعة الكبرى. وتمثَّل الحل الوحيد الذي يمكن أن يستوعب متطلبات 

الصوت المتنوعة للمساحة في معالجة اإلشارات الرقمية للوسيط الصوتي/
المرئي. وقع االختيار على  ®Biamp Tesira كنظام الصوت.

يستخدم نظام Tesira الوسيط الصوتي/المرئي لنقل تدفقات بيانات الوسائط 
المختلطة المتزامنة وقتًيا ذات زمن االنتقال البطيء )الصوت والفيديو والبريد 

اإللكتروني وما إلى ذلك( عبر شبكات Ethernet بجامعة HKU. يمكن 
للفريق التقني بجامعة HKU التحكم في معالجة اإلشارات الرقمية لنظام 

Tesira ومراقبتها باستخدام كمبيوتر مركَّب على حامل بغرفة التحكم. يرتبط 
نظام Tesira في جامعة HKU بكل جزء من معدات الجهات األخرى بالقاعة، 

بما في ذلك وحدات التحكم ومكبرات الصوت وبرامج التحكم والميكروفونات. باستخدام إعدادات مسبقة قابلة للتخصيص بسهولة، يمكن التحكم 
ال ومراقبته من موقع واحد أو عن ُبعد عبر الكمبيوتر. في كل جانب من جوانب تجربة الصوت بشكل مريح وفعَّ

الحل

تدعم بطاقات المدخالت/المخرجات في SERVER-IO ما يصل إلى 420×420 قناة من مدخالت ومخرجات مستوى 
الميكروفون/الخط. توفر بطاقات SEC-4 عدد 4 قنوات مدخالت مزودة بميزة إلغاء الصدى الصوتي  SonaTM، كما تتميز 

أيًضا بخوارزمية  Biamp SpeechSenseTM، التي تحسن معالجة الكالم عن طريق التمييز بين كالم اإلنسان والضوضاء 
بشكل أكثر دقة. ُتمكِّن بطاقة شبكة SCM-1 جامعة HKU من تنسيق عمل النظام الصوتي/المرئي Tesira مع المعدات غير 

.CobraNet®  التابعة للوسيط الصوتي/المرئي التي تعمل على

ع النمطي الذي يزيد القنوات المتوفرة لمدخالت/مخرجات الصوت بشكل كبير، ويمكن تعديله بسهولة  يمثل EX-MOD الُموسِّ
عين EX-IN و  كلما أخذت جامعة HKU في النمو وإضافة وظائف إلى النظام الصوتي/المرئي لديها. يوفر كل من الُموسِّ

 GPIO عدد 16 جهاز EX-LOGIC ع EX-OUT عدد 4 قنوات للمدخالت والمخرجات على التوالي، بينما يوفر الُموسِّ
منطقي.

تفاصيل النظام

 SERVER-IO )2(
 	AVB-1 2( بطاقات(
 	SCM-1 1( بطاقة(
 	SEC-4 2( بطاقات(
 	SIC-4 10( بطاقات(
 	SOC-4 10( بطاقات(

EX-MOD )1(
 	EOC-4 3( بطاقات(

EX-IN )1(
EX-LOGIC )1(

EX-OUT )2(
Netgear® GS724T 1( محول الوسيط الصوتي/المرئي(

المكونات: 
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تمثل القاعة لكبرى بجامعة HKU نموذًجا لتشغيل الوسيط الصوتي/المرئي البيني غير المقيد في أفضل حاالته. في حين يرجح أن يفوق عدد 
ع البالغ 420×420 احتياجات القاعة باستخدامها الحالي، إال أن جامعة HKU قد استثمرت في مستقبلها  قنوات الوسيط الصوتي/المرئي الموسَّ
بتركيب نظام Tesira هذا، وبالتالي فليس عليها أن تقلق حيال منغصات النمو عندما تكون مستعدة لتوسيع النظام الصوتي/المرئي لديها. تضرب 

القاعة مثاالً رائًعا على كيفية إمكانية استخدام Tesira في مساحة صغيرة، مع العلم أنه يمكن زيادة هذه المساحة أيًضا لتصل إلى االستادات 
الكبيرة، وكل مساحة تقع بين هاتين المساحتين.

الوسيط الصوتي/المرئي يدعم النمو المستقبلي

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.

 تشمل سلسلة منتجات Biamp الحاصلة على جوائز؛ نظام وسائط ®Tesira للشبكات الصوتية الرقمية، و®Audia المنصة الصوتية الرقمية، 
و®Nexia معالجات اإلشارة الرقمية، وتقنية Sona™ AEC و®Vocia عنوان الشبكة العامة ونظام التفريغ الصوتي. 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 إلى مراكز 
.www.biamp.com :يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني ،Biamp عمليات هندسية في بريسبان، أستراليا. لمزيد من المعلومات حول

BIAMP SYSTEMS نبذة عن


