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دار قضاء المحافظ جورج ديوكميجيان،
لونج بيتش، كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية

توفر Biamp Systems نظاًما صوتًيا آمًنا من التعطل لمعلم دار القضاء التاريخي في والية كاليفورنيا

دراسة حالة: الحكومة

إن دور القضاء الحديثة آخذة في التغير مع استمرار استخدام خصائص معمارية رائعة في المنشآت القضائية مع تضمين تصميم ُمرّحب، وآمن 
في نفس الوقت، وتقنيات حديثة. ومن األمثلة الرائعة على ذلك، دار قضاء المحافظ جورج ديوكميجيان، الواقعة في مدينة لونج بيتش بوالية 

كاليفورنيا، والتي ُنفذ عليها مشروع إنشائي طموح إلنشاء منشأة آمنة، والذي أدى إلى التحسين من مستوى اإلجراءات القضائية وخدمة المجتمع 
بصورة أفضل. 

نحن بحاجة إلى نظام قادر على توفير بيانات صوتية بصورة جديرة باالعتماد...
مع احترام الخصائص الصوتية لمواد التصميم التي تم تركيبها في المبنى بالكامل. وعلمنا 

من خبرتنا أنه بإمكان معدات Biamp التعامل بسهولة مع النطاق المطلوب 
ومستويات التخصيص المطلوبة.

-فرانك فاس، مدير الهندسة
ExhibitOne شركة
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لقد كان يتم اعتبار المنشأة البالغ عمرها 55 عاًما، التي اشتهرت بصفوف االنتظار الطويلة، وغرف االنتظار المزدحمة، وعدم الكفاءة بصورة عامة، 
واحدة من أقدم المنشآت القضائية وأقلها أماًنا في الدولة. وباإلضافة إلى كونها في حالة سيئة، كانت هناك مخاوف تتراوح من األمان من الزالزل وحتى 

الساللم الكهربائية المعيبة. ونظًرا إلى قيود المساحة في المبنى، كان نزالء السجون يمرون عادة بنفس الردهات العامة مع القضاة - مما كان يشكل 
 - Long Beach Judicial Partners LLC - مخاوف إضافية بخصوص السالمة. وقد عملت والية كاليفورنيا مع اتحاد شركات خاصة

لتشييد وإدارة المنشآت في المشروع الذي يعد هو األول من نوعه. وكانت النتيجة هي وجود منشأة جديدة تماًما تفي باحتياجات مجتمع لونج بيتش، 
باإلضافة إلى توفير مركز قضائي يخدم 5000 شخص يستخدمون دار القضاء بصورة يومية. 

تحدث فرانك فاس، مدير الهندسة في شركة ExhibitOne، والمسؤول عن تكامل النظم في هذا المشروع، قائالً "لقد كانت مدينة لونج بيتش 
في حاجة شديدة لدار قضاء جديدة يتم فيها استخدام أحدث التقنيات، ومفاهيم التصميم ذات التفكير المستقبلي، ومواد جذابة لخلق بيئة حديثة تخدم 
احتياجات النظام القضائي ومواطني كاليفورنيا". وأضاف، "لقد كان ذلك يعني إعادة التفكير بشأن المساحة بالكامل، بداية من الحشد المتدفق من 

المواطنين الذين ينتظرون المثول أمام المحكمة، ووصوالً إلى ضمان فصل قاعات المحكمة المتراصة جنًبا إلى جنب بصورة كافية من أجل الحفاظ 
على البيئة المطلوبة خالل اإلجراءات القضائية في المحكمة." 

نحن نستعين بمنتجات Biamp في بيئات قاعات المحكمة منذ أعوام 
عديدة ومن الفوائد اإلضافية معرفة أنه يمكننا ضبط النظام بسرعة من أجل مواجهة 

أي تحٍد - سواء كان تحدًيا فنًيا أو بنائًيا.

-فرانك فاس، مدير الهندسة
ExhibitOne شركة

التحدي
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في وجود العديد من مواد التصميم الجديدة التي بدأ استخدامها في مشاريع البناء المعاصرة، فإن توفير نظام صوت/فيديو خاٍل من العيوب كان 
يعني إيجاد حل صوتي يتعامل مع التعقيدات الناجمة المساحات المختلفة من حيث الحجم والشكل واالستخدام. وفي دار قضاء المحافظ جورج 
ديوكميجيان الجديدة التي بلغت تكلفتها 347 مليون دوالر أمريكي، تعين على ExhibitOne ضمان توفير كل نظام من أنظمة الصوت 

والفيديو المزّودة عبر المبنى البالغة مساحته 531000 قدم مربعة النتائج المطلوبة للحصول على تركيبات بدون تعطل. وكان معنى ذلك اختيار 
األنظمة والمكونات الخاصة باألنظمة الحرجة الستخدامها عبر 31 قاعة من قاعات المحكمة، وفي المساحة المخصصة لتجمع المحلفين في المنشأة، 

وفي غرفة معدات الصوت/الفيديو الخاصة بقاعات المحكمة. باإلضافة إلى ذلك، تطلبت دار القضاء وجود إمكانيات محمولة لعقد المؤتمرات 
عن طريق الفيديو من أجل التيسير بسرعة من االتصاالت المرئية بعيًدا عن موقع العمل، باإلضافة على القدرة على تمديد االستدعاء عبر المبنى 

بالكامل عند الحاجة لذلك. 

ولضمان توفير القدرات الصوتية القوية عبر المبنى، لجأت ExhibitOne إلى حافظة Biamp Systems التي تشتمل على حلول 
الصوت التجارية القائمة على معالجة اإلشارات الرقمية. وباستخدام مجموعة من منصات الصوت الرقمي  ®Tesira و ®Audia الحاصلة على 
الجوائز الخاصة بالشركة، تمّكن المسؤول عن التكامل من النجاح في توفير قدرات صوت عالية الجودة في مجموعة متنوعة من األماكن، بداية 

من غرف المؤتمرات القضائية، إلى غرفة تجمع المحلفين، والمزيد من األماكن األخرى. 

وقال فيس "إن الحجم الكبير لنظام الصوت في دار القضاء جعل منه تركيبات مميزة". وأضاف "كنا نحتاج إلى نظام قادر على توفير بيانات 
صوتية جديرة باالعتماد - حتى في وجود سعة زائدة - مع احترام الخصائص الصوتية لمواد التصميم التي تم تركيبها في المبنى بالكامل. وعلمنا 
من خبرتنا أنه بإمكان معدات Biamp التعامل بسهولة مع النطاق ومستويات التخصيص المطلوبة. إن المرونة والقدرة واالعتمادية التي يوفرها 

الحل المجّمع Tesira-Audia سمحت لنا بتلبية جميع المتطلبات الفنية، مع منحنا القدرة على ضبط النظام بسهولة عند حدوث تغييرات في 
متطلبات النظام. لقد ساعدنا فريق الدعم والمبيعات من Biamp في إكمال هذا المشروع الضخم في الوقت المحدد - وأنا أشيد بالتفاني المذهل الذي 

يقدموه مع شركائهم."

الحل

مواصفات النظام

  

شّكل Tesira SERVER-IO األساس لكل نظام من أنظمة الصوت في قاعات المحكمة، بينما قامت ExhibitOne بتركيب 
أجهزة AudiaEXPI/O-2 التي تمد الموظفين بالقدرة على االتصال بأربع عربات محمولة لعقد المؤتمرات عن ُبعد باستخدام 

الفيديو. كما تشتمل مساحة تجمع المحلفين على NPS-1 لتلبية متطلبات االستدعاء في الغرف. 

TESIRA

المكونات: 

Tesira SERVER-IO )1(
 	AVB-1 1( بطاقة(
 	SCM-1 1( بطاقة(
 	SEC-4 7( بطاقات(
 	SOC-4 3( بطاقات(
 	 STC-2 1( بطاقة(

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

Tesira SERVER-IO )1(
 	AVB-1 1( بطاقة(
 	SCM-1 1( بطاقة(
 	SOC-4 2( بطاقات(

AUDIA
AudiaEXPI-4 )5(

AudiaEXPO-4 )1(
AudiaEXPI/O-2 )4(

NPS-1 )2(
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إن نظام Biamp هو أحد الموفرين الرائدين ألنظمة وسائط الشبكة المبتكرة التي تدعم تثبيت أنظمة الصوت/الصورة األكثر تعقيًدا في العالم. 
فالشركة مشهورة عالمًيا بتوفير منتجات فائقة الجودة باإلضافة إلى دعم جميع المنتجات من خالل االلتزام بتوفير خدمة عمالء استثنائية.

 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 مزايا خاصة بها، والتي يمكن تخصيصها ودمجها في مجموعة كبيرة من التطبيقات، وتشمل غرف اجتماعات مجالس إدارة الشركات، 

ومراكز المؤتمرات، ودور فن األداء وقاعات المحكمة والمستشفيات ومحاور النقل وحرم الجامعات والمنشآت متعددة المباني.

تأسست Biamp في عام 1976، ويقع مقرها الرئيسي في بيفرتون، والية أوريغون، الواليات المتحدة األمريكية، باإلضافة إلى العمليات 
 ،Biamp الهندسية اإلضافية في روتشستر، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية وبريسبان، أستراليا. للحصول على مزيد من المعلومات حول

 .www. biamp. com تفضل بزيارة

BIAMP SYSTEMS حول شركة

تم االفتتاح في سبتمبر عام 2013، وتعد المنشأة هي أول دار قضاء كبيرة جديدة يتم بناؤها في والية كاليفورنيا منذ أكثر من 40 عاًما. توفر 
هذه المنشأة الجديدة مساحة تبلغ 416000 قدم مربعة للمحاكم المنفصلة البالغ عددها 31 محكمة، باإلضافة إلى 115000 قدم مربعة أخرى 

لوكاالت العدل في الوالية ومساحة لبيع التجزئة، لتبلغ المساحة اإلجمالية 531000 قدم مربعة من الكفاءة والتصميم. كما يشتمل المبنى، الحائز 
على جائزة أفضل مشروع عقاري تجاري لعام 2014 من جريدة Los Angeles Business، على فناء ممتلئ بالنوافذ، وباحة خارجية، 

وجدران زجاجية لكي يوفر التصميم الداخلي شعوًرا باالتساع واإلضاءة. 

وأضاف فاس "في وجود التركيبات واسعة النطاق، فإن أفضل شيء متعلق بنظام Tesira من Biamp يظل القدرة على توفير ثالث 
بروتوكوالت في هيكل واحد. إن ذلك يوفر مستوى كبيًرا من المرونة في دار القضاء الجديدة إلى جانب الفائدة اإلضافية المتمثلة في القدرة 

المتأصلة على التكيف مع التغيرات المستقبلية للعميل". نحن نستعين بمنتجات Biamp في بيئات قاعات المحكمة منذ أعوام عديدة ومن الفوائد 
اإلضافية معرفة أنه يمكننا ضبط النظام بسرعة من أجل مواجهة أي تحٍد - سواء كان تحدًيا فنًيا أو بنائًيا. إن العميل مسرور للغاية بالنتائج؛ 

إن جودة الصوت ومستوى االعتمادية الذي يوفره النظام خاٍل من األخطاء."

المواد ذات الجودة العالية والتصميم القوي يصب في صالح المجتمع
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