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الرصيف البحري الترفيهي التاريخي بجزيرة جالفيستون
دراسة حالة: الترفيه

ُيفتح الرصيف البحري الترفيهي التاريخي بجزيرة جالفيستون الذي تم تجديده باستخدام نظام صوت يتم التحكم فيه مركزًيا وتوزيعه 
بشكل واسع 

عندما كان تيلمان فيرتيتا صبًيا، كان يعمل في الرصيف البحري الترفيهي األول بجزيرة جالفيستون بوالية تكساس، والذي كان قد تم بناؤه في 
أواخر األربعينيات. وقد تم استبدال الرصيف البحري، الذي تم تدميره بسبب إعصار "كارال" في عام 1960، بفندق Flagship. وبعد عشرات 

السنين وفي عام 2008، اجتاح إعصار "آيك" المنطقة وأتلف الفندق بشكل ال يمكن إصالحه. 

وقد قطع فيرتيتا شوًطا طويالً منذ أيام الطفولة تلك التي قضاها في الرصيف البحري، وهو اآلن رئيس سلسة مطاعم الندري — التي هي عبارة 
عن شركة ترفيه وضيافة وطنية. وعلى أمل استرداد األغراض األصلية للموقع كوجهة ترفيهية عائلية، قام فيرتيتا بشراء األرض وهدم الفندق. 

وفي 25 مايو 2012، فتح الرصيف البحري الترفيهي التاريخي بجزيرة جالفيستون أبوابه أمام اآلالف من الضيوف.

التسامه بطول يبلغ 1.130 قدم وعرض يبلغ 125 قدًما، أصبح الرصيف البحري الترفيهي واجهة ترفيهية بحرية رئيسية. فهو يمتد عبر خليج 
المكسيك، ويعتبر أول مطعم لشركة Bubba Gump Shrimp في تكساس. وإلى جانب االستمتاع بمدينة المالهي الكالسيكية مثل الدوامة 

المكونة من طابقين، يستمتع الزوار أيًضا بعجلة فيريس الطويلة التي يبلغ طولها 100 قدم واألفعوانية بتسلق رأسي طويل يبلغ 100 قدم واألرجوحة 
الطويلة التي يبلغ طولها 200 قدم — والتي تعرف بأعلى أرجوحة في تكساس.

.Chills & Thrills Inc الصورة مقدمة من شركة

 AudiaFLEX نعرف أنه رغم ما يقدمه الرصيف البحري الترفيهي إلينا، سوف يقدم
لنا اإلمكانات المتوفرة في DSP لتحقيق أي شيء يريدونه. 

 – ستيف ماكري،
DSP ومبرمج في CTI مدير مشروعات في
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كان أصعب تحٍد للتغلب عليه في هذا التركيب الصوتي يتمثل في طول الرصيف البحري وضيقه. فبدالً من أية مساحة واسعة ومفتوحة بشكل 
نموذجي، تم تكليف شركة الدمج Chills & Thrills, Inc. )المعروفة باالختصار CTI( في هيوستن، بوالية تكساس، بتركيب نظام صوت 

قوي برصيف بحري طويل وضيق. وكان يجب أن يحتوي النظام على جهاز نداء، وموسيقى خلفية في الداخل والخارج، وصوت يماثل في جودته 
جودة التلفزيون وخشبة المسرح، وميزة تشغيل الرسائل المسجلة مسبًقا، ووحدة تحكم مركزية في النظام بالكامل. وعالوة على تمكن فريق العمل 

بالرصيف البحري الترفيهي من مراقبة النظام من موقع واحد، احتاج أيًضا إلى التحكم التام في مستوى صوت كل لعبة بالرصيف البحري.

التحدي

لقد أردنا أن يتمتع فريق العمل بالرصيف البحري الترفيهي بالمرونة في القيام بأي شيء 
  .AUDIA يريده وإنجاز األعمال بشكل موثوق. ولهذا السبب قمنا باختيار

.Chills & Thrills Inc الصورة مقدمة من شركة

–Rick Roberts, 
 CTI مالك شركة
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الحل

إن توزيع الصوت أعلى الرصيف البحري وأسفله، مع المراقبة المحلية والتحكم بكل مكون من مكونات النظام، تطلب خطوًطا طويلة من الكابالت 
وتوفر محطات مراقبة DSP خالل الرصيف. اختار ستيف ماكري، وهو مدير مشروعات بـ CTI ومبرمج بـ DSP، نظام ®Audia من 

Biamp كنظام DSP أساسي يتسم بالقدر المناسب من المرونة وواجهة مستخدم بديهية تسمح لموظفي الرصيف البحري بالتحكم في نظام الصوت 
وإدارته بسهولة. 

الستيعاب طول الرصيف البحري، قامت شركة CTI بإنشاء بنية أساسية مخصصة لتقنية المعلومات لدعم نظام AV. وقد تم بناء خمس غرف 
صوت وفيديو )AV( على فترات زمنية مناسبة على طول الرصيف البحري، وتم توصيل جميعها عبر كابالت ألياف بصرية، وكل غرفة 

تحتوي على المعدات الالزمة لتغذية الصوت لمعدات الركوب وخشبة المسرح الترفيهية ذات العرض المباشر وجهاز النداء العام وأجهزة 
التلفزيون الموجودة في غرفتي الحدث. وعلى الرغم من وجود وحدة التحكم في النظام في غرفة التحكم المخصصة، تحتوي غرف الصوت 

والفيديو )AV( على مكبرات صوت وبطاقات AudiaFLEX DSP ومحوالت وشاشات مراقبة في الداخل لزيادة إمكانات مراقبة النظام. 

تم تقسيم التركيب إلى مرحلتين، بدًءا من خارج بوابات الرصيف البحري 
باستخدام Audia في شركة Bubba Gump Shrimp للتحكم 
المحلي في موسيقى الخلفية، بينما ال يزال مرتبًطا بنظام الصوت األكبر 

لجهاز النداء بالرصيف البحري بالكامل وإعالنات الطوارئ. وداخل 
البوابات، يوجد مكتب حجز التذاكر في الطابق األول وتوجد المكاتب 

اإلدارية ومكاتب تقنية المعلومات في الطابق الثاني. وتتم صيانة وحدة 
التحكم الكاملة الخاصة بالنظام الصوتي للرصيف البحري من هذا المبنى. 
وللتشغيل بالحد األقصى من الكفاءة، كان من األهمية بمكان وجود غرفة 
التحكم الرئيسية في الصوت والفيديو )AV( للموظفين في نفس الموقع، 

مثل مكاتبهم. وتحتوي لوحة التحكم daVinci في هذه الغرفة على 
خمسة أجهزة نداء لوحدات التحكم، تتشابه كل منها مع جزء مختلف من 

الرصيف البحري. ويحتوي أحد هذه األجهزة على جميع عدادات اإلدخال 
واإلخراج، مما يجعل من السهل على الموظفين مراقبة كل جزء صغير 

من الصوت الوارد أو الصادر في أي مكان على طول الرصيف البحري.

احتاج الرصيف البحري الترفيهي أيًضا إلى التمتع بالقدرة على تشغيل 
الرسائل المسجلة مسبًقا فيما يتعلق بإجراءات ركوب األلعاب ورسائل 

اإلغالق ورسائل الطوارئ في حالة سوء األحوال الجوية. باإلضافة إلى 
وجود ميكروفونات محلية على عشر ألعاب من األلعاب الرئيسية، قامت 

شركة CTI بتركيب وحدات تحكم عن ُبعد على معدات ركوب معينة 
تأثرت بشدة بسبب الطقس مع ضبط هذه الرسائل مسبًقا لسهولة االستالم 

والتناسق.

يحتوي كل جهاز من أجهزة AudiaFLEX األربعة على بطاقة ®CobraNet التي تسمح بتوزيع الصوت بين الوحدات المتعددة 
 ،AudiaEXPOو AudiaEXPI األخرى( داخل المبنى. وتقدم موسعات Audia DSP بما في ذلك السماعات والميكروفونات وأجهزة(
التي توفر 24 قناة إدخال/إخراج بصفة رئيسية، ثمانية مداخل ومخارج، على التوالي، دون الحاجة إلى شراء وحدات AudiaFLEX إضافية 

وتركيبها.

تم تركيب لوحات RP-S4 للتحكم عن ُبعد مع الضبط المسبق للرسائل المسجلة مسبًقا المماثلة خالل وحدة إرسال متعددة للتشغيل السهل. وتم 
ربط اللوحات بوحدة Logic Box، التي تستخدم مخارج Audia لالستجابة لحاالت إغالق منافذ التوصيل. وألن شركة CTI قامت بتشغيل 

الرسائل خالل Audia أوالً، فإنها تتيح لفريق تشغيل األلعاب المرونة في إصدار الرسائل لسماعات معينة على طول الرصيف البحري، قبل 
تشغيل الرسائل بشكل فعلي. ويتم أيًضا توصيل رسائل معينة، مثل تلك التي تعلن 

عن الطقس الخطر، بأبواق كبيرة سوف تصدر صوًتا في الفترات الفاصلة العادية، 
حسب الحاجة، إلى جانب الرسائل. ويمكن أيًضا إرسال رسائل على نطاق النظام 

ومحددة المنطقة خالل ميكروفون موجود في مكتب األمن.

مواصفات النظام

AudiaFLEX CM 4( وحدات(
AudiaEXPI )2(

AudiaEXPO )2(
Logic Box 5( وحدات(
صندوقان للتحكم في الجهد  

VS8 )3(
RP-L1 )3(

 RP-S4 )7(
 RED-1 مصباح

daVinci 3( لوحات(

المكونات:
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خطة الرصيف البحري الترفيهي

 AudiaFLEX وباستخدام .CTI قدم الرصيف البحري الترفيهي، الذي يمتد عبر خليج المكسيك، مجموعة فريدة من التحديات لشركة
في مركز الحل، قدمت شركة CTI لموظفي الرصيف البحري المرونة الالزمة إلدارة مناطق النداء الخمس عبر الرصيف البحري.

125 FT. WIDE

1130
 FT. LO

N
G

المنطقة 4
حامل AV مزود بـ: 
AudiaFLEX CM )1(
AudiaEXPO )1(
 Logic Box 2( وحدات(
RP-S4 )4(

المنطقة 3
حامل AV مزود بـ:
AudiaFLEX CM )1( 
AudiaEXPO )1(
Logic Box 1( وحدات(
RP-S4 )1(
RP-L1 )1(
صندوق للتحكم في الجهد

 المنطقة 2
)AV( غرفة تحكم في الصوت والفيديو
المكاتب اإلدارية ومكاتب تقنية المعلومات
حامل AV مزود بـ: 
AudiaFLEX CM 1( وحدات(
Logic Box 1( وحدات(
RP-S4 )1(
RP-L1 )2(
صندوق للتحكم في الجهد
daVinci لوحة تحكم

TEXAS STAR دوارة 
وحدة تحكم عن ُبعد مزودة برسائل مضبوطة مسبًقا 

المنطقة 5
حامل AV مزود بـ: 
AudiaEXPI )1(

AudiaEXPO )1(
Logic Box 1( وحدات(

VS8 )1(
RP-S4 )1( 

daVinci لوحة تحكم 

 المنطقة 1 
BUBBA GUMP SHRIMP شركة

حامل AV مزود بـ: 
AudiaFLEX CM )1(

RED-1 )1(
VS8 )2( 

daVinci لوحة تحكم

GALAXY العجلة وخشبة المسرح من
 وحدة تحكم عن ُبعد مزودة
برسائل مضبوطة مسبًقا 

هبوط القراصنة
 وحدة تحكم عن ُبعد مزودة
برسائل مضبوطة مسبًقا 

ترس حديدي
 وحدة تحكم عن ُبعد مزودة 

برسائل مضبوطة مسبًقا 

1130 قدًما
بطول 

بطول 125 قدًما
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حل مرن لبيئة فريدة

 ،Audia وللرصيف البحري الترفيهي على حٍد سواء للتغلب عليه. باستخدام CTI شكلت التضاريس الطبيعية للرصيف البحري تحدًيا فريًدا لشركة
قامت شركة CTI بإتاحة المرونة في الحل الصوتي، وجعلت أمر إنشاء نظام يمكن أن يرسل أي صوت ألي سماعة على طول الرصيف البحري أمًرا 
ممكًنا. ولقد جعلت وحدة التحكم المركزية األمر ممكًنا مع هذا الحل، مما عمل بشكل كبير على زيادة الراحة والسهولة التي يمكن لفريق تقنية المعلومات 

والموظفين من خاللها إدارة الصوت داخل حديقة المالهي.

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.

 ،Audia® للشبكات الصوتية الرقمية، والمنصة الصوتية الرقمية Tesira® الحاصلة على جوائز؛ نظام وسائط Biamp تشمل سلسلة منتجات
ومعالجات اإلشارات الرقمية ®Nexia، وتقنية Sona™ AEC وعنوان الشبكة العامة ®Vocia 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 ُيرجى زيارة

BIAMP حول أنظمة
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