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جامعة بوردو
دراسة حالة:  التعليم 

تقوم جامعة بوردو بإنشاء نظام صوتي موسع لتلبية احتياجات مرفق الرياضة والترفيه الجديد الذي تقدر مساحته بحوالي 
338000 قدم مربع.

وكان مركز الرياضات الترفيهية بكوردوفا )CoRec( والذي تم بناؤه في فرنسا عام 1957 بجامعة بوردو، هو أول مبنى جامعي أمريكي يتم 
إنشاؤه بشكل خاص للرياضات الترفيهية الخاصة بالطالب فقط. وبدأ هذا المرفق القديم يعاني من االزدحام الشديد وبعض أوجه القصور الوظيفية 

األخرى، التي كانت بمثابة الحافز الذي أثار رغبة بوردو في تجديد المبنى وتوسيعه. ومن ثم اتخذت جامعة بوردو هذا القرار الذي يتطلب 
الكثير من الجهد للوصول بحجم هذا المرفق إلى أكثر من ضعف حجمه القديم، وذلك من خالل زيادة مساحته األصلية التي تبلغ 148700 قدم 

مربع )13815 متًرا مربًعا( إلى 338000 قدم مربع )31401 متًرا مربًعا( وقد تم افتتاح مرفق الصحة واللياقة البدنية، بعد التجديد، في 
يونيو 2013.  يستفيد من هذا المرفق الطالب والموظفون وأعضاء هيئة التدريس، لقد كان CoRec مثاالً فعلًيا للتعاون بين الجامعة والمجتمع 

الذي يدعمها.

التحدي 

يحتاج CoRec لشبكة صوتية DSP فردية وكبيرة لتمتد عبر المرفق بأكمله على أن يتم تثبيت وحدة التحكم الرئيسية للنظام في مكتب 
االستقبال، باإلضافة إلى تواجد غرفة تحكم مركزة )الحجم، إخراج الصوت، إلخ( في جميع األماكن داخل المرفق. هذه األماكن تشمل كل شيء 

بدًءا من المسبح األوليمبي ووصوالً إلى حائط التسلق وقاعات االجتماعات متعددة األغراض. إن وحدة DSP المخصصة لهذا العمل يجب 
أن توفر عمليات الترحيل وموسيقى الخلفية )BGM( وعقد المؤتمرات ومناطق الترحيل لالتصاالت المخصصة.

إن هذا المرفق ذا الحجم الهائل، الذي يتكون من خمسة طوابق بامتداد ثالثة مباٍن، يتطلب وجود وحدة DSP تتسم بأقصى درجات المرونة 
حيث يمكن تثبيتها في عدة بيئات مختلفة، كما يمكنها توفير مستوى فائق من قابلية التوسع وعدد القنوات. نظًرا ألنها ال تقل أهمية عن 

إمكانيات النظام، فيجب أن تبقى هذه الوحدة سهلة االستخدام وبديهية لموظفي CoRec وفريق تقنية المعلومات لالستخدام يومًيا.

إننا نشعر بسعادة بالغة بهذه اإلمكانية 
الوظيفية التي نمتلكها اآلن في نظام 

الصوت لدينا. الترحيل المقسم إلى مناطق 
وموسيقى الخلفية وعقد المؤتمرات—نحتاج كل هذه 
اإلمكانيات. إن هذا النظام يمنحنا كافة األشياء التي 

نحتاجها لخدمة جميع األطياف من العمالء.
- بوب هانمن 

CoRec منسق العمليات الفنية لدى
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تم اختيار شركة التقنيات الداخلية )ITC( لتركيب نظام الصوت وتوفير الدعم في مرحلة التصميم الستشاري تصميم الصوت. 
Dale Miller مدير المشروعات لدى شركة ITC يعرف أن النوع الوحيد من وحدة DSP الموجود في السوق الذي يلبي االحتياجات 

الشاملة لمرفق CoRec هو ®Biamp Audia. فهو نظام قادر على توفير إمكانية عقد المؤتمرات، والترحيل المقسم إلى مناطق 
.I/O يمكن أن يدعم ما يصل إلى 24 قناة من AudiaFLEX عبر المرفق، فكل )BGM( وموسيقى الخلفية

عند استخدام إجمالي AudiaFLEX 18 يشتمل النظام الناتج على 40 منطقة منفصلة من الترحيل باإلضافة إلى قدرات BGM خالل 
المرفق الذي تبلغ مساحته ثمانية أفدنة تقريًبا. تم توظيف العديد من AudiaFLEX للقيام بضعف المهام، حيث تم تشغيلها كمعالج صوتي 

للغرفة، ومنصة الترحيل والموسيقى الخلفية أيًضا. لتلبية الحاجة إلى نقطة 
التحكم المركزية، فإنه يتم التحكم بالنظام المتكامل عن طريق لوحة لمسية 
®Crestron بديهية وسهلة االستخدام يتم وضعها عند مكتب االستقبال. 

الحل 

  

تستخدم جامعة بوردو Biamp’s AudiaFLEX إلنشاء شبكة صوت كبيرة عبر مرفق CoRec. تم استخدام 
 AudiaEXPO المتعددة باإلضافة إلى موسعات إخراج AudiaFLEX لتوزيع الصوت بين وحدات CobraNet

حيث يوفر كل منها 8 إخراجات تماثلية المستوى ميكروفون/خط.

تتميز شبكة االتصال المحلية باحتوائها على هيكل صلب يصل من طابق إلى طابق على الرغم من استخدام كابالت النحاس 
للوصالت المحلية في الحوامل إلى مبدالت شبكة األلياف الضوئية. تتميز أغلب مناطق الترحيل 40 بالقدرة على التحكم في حجم 

ضوضاء الغرفة المحيطة بشكل تلقائي، لذلك حتى عندما يصبح مركز اللياقة مزعًجا، يمكن سماع عمليات الترحيل بوضوح. 

مواصفات النظام

Audia
)CobraNet® مع( AudiaFLEX CM )18(

 	IP-2 106( بطاقة(
 	 OP-2e 88( بطاقة(

AudiaEXPO )3(

المكونات:  
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إن حل Audia يوفر مستوى المرونة وإمكانية التوسع الالزم لمرفق CoRec بجامعة بوردو، مع وجود المساحة الكافية للنمو والتوسع حسب 
الحاجة. من خالل وضع DSP في كل قاعة من قاعات االجتماعات، فإن إمكانيات النظام القوية لعقد المؤتمرات قد ساعدت CoRec في عقد 

االجتماعات ذات األحجام واألغراض المختلفة. نظًرا ألهمية النظام لسالمة عمالء CoRec فإنه يعمل على تسهيل إمكانية إرسال صفحات 
الطوارئ إلى بعض الغرف المحددة أو إلى جميع المباني، وذلك حسب الحاجة. 

حلول DSP القوية للوصول إلى مستقبل يتسم بالمرونة

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 تتسم بالجودة الفائقة باإلضافة إلى دعم جميع المنتجات من خالل االلتزام بتوفير خدمة عمالء من طراز 

استثنائي.

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. لكل منها مجموعة 

المزايا الخاصة به، التي يمكن تخصيصها ودمجها في مجموعة كبيرة من التطبيقات، وتشمل غرف اجتماعات مجالس إدارة الشركات ومراكز 
المؤتمرات وتصميم القاعات الفنية وقاعات المحكمة والمستشفيات ومحاور النقل وحرم الجامعة والمرافق متعددة المباني.

تأسست Biamp في عام 1976 ويقع المقر الرئيسي لها في بيفيرتون، أوريغون، الواليات المتحدة األمريكية، باإلضافة إلى وحدات العمليات 
 .www.biamp.com ُيرجى زيارة Biamp الهندسية اإلضافية في بريزبن، أستراليا. للحصول على مزيد من المعلومات حول

BIAMP حول أنظمة

إننا نستخدم العديد من 
منتجات Biamp في 

مشروعاتنا وتتكفل Audia بمنح 
جامعة بوردو كل ما تحتاجه وأكثر

–Dale Miller، مدير قسم مراقبة 
 CTS‑I الجودة بشركة التقنيات الداخلية
 .Inter Technologies Corp
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