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الصوت الناشئ من البيئة المحيطة هو أكبر تثبيت 
للمس المتعدد في العالم

كيف أحضرت ®Tesira الصوت سريع االستجابة إلى Cube جامعة كوينزالند للتقنية

دراسة حالة: التعليم

هلماكب ءاملا تحت يئيبلا ماظنلا تاوصأ كهابتنا دشي امنيب يعيبط مجحب توح بناجب اهيف تسلج ةرم رخآ يه ام؟ له 
ةيئيبلا ةقاطلاب لمعت ةرايس يف ةدايقلا ةلجع فلخ سولجلا هبشي؟ ةيئايميكلا صئاصخلاب ىضم تقو يأ يف تبعل له 

رشع نماثلا نرقلا نم ةحولل؟ اًمدق 46 عاستاو نيقباط نم رثكأ لوط ىلع، ةينقتلل دنالزنيوك ةعماج يف Cube عقي 
فاشتكالل يلعف بعلم وهو (QUT). ملاعلا يف سمللا ةددعتم ةيلعافت ضرع ةشاش ربكأ هنأ رابتعا ىلعو، ةيبذاجف 
ةيضارتفالا باعشلا لثم ةمخضلا ضراعملاب ةرشابم طارخنالاب راوزلل حمسي دترملا اهلكش، رفوم ةدايق يكاحم وهو 

ةقاطلل، ملعلا بئاجع لوح ديزملا ةفرعمل تانئاكلا نم ةلسلس كيكفتو ءاشنإ نيكراشملل نكمي ثيح ةيئايزيف باعلأ ةعاقو. 
ةشاش ىلع ةضورعم فاوحلا ةجوزمم اًروص Cube مضي، ةيلعافتلا تاشاشلا نم تارشعو، طيحم يتوص ماظنو 

عيمجلا لمشت ةيلاع ةيميلعت ةبرجت نيكراشملا يطعي.

"ثحبلاو راكتبالا ةعيلط يف انتعماج عضول ةيؤر نم ًءزج ةيلعافتلا ضرعلا ةشاش ةركف تناك،" نيفاغ كلذب حرص 
رتنيو، ةينقتلل زنيوك ةعماج يف Cube عورشم ريدم. "ةسدنهلاو مولعلا تالاجم يف لعفلاب ةدئار اهنوكو، تناكف 

يلحملا عمتجملل ضرعتل ةسوملم ةليسو نع ثحبت ةينقتلل زنيوك ةعماج، نيلمتحملا بالطلاو، نيرداق اننأ هرسأب ملاعلاو 
ملعلا عئاور لوح ديزملا ةفرعم يف ةيلعافب سانلا كارشإب موقت نأ اهنكمي ةشهدم راكفأ جاتنإ ىلع. نكمي ال اذه نكلو 
اًقح ديرف ءيش ءاشنإ لالخ نم الإ هقيقحت. عيباسأل راكفألا انعراقت، يتلا ةياغلل ةيعادبإلا راكفألا ضعب نع رفسأ امم 
ليدنم ىلع همسرب انمق كرحتم لئاه بعكم ىلإ ةياهنلا يف تدأ. ةركفلا ىلع انلصح، داجيإ وه هجاتحن ام لك نآلاو 

ءاكرشلا، ةينقتلاو، ةقيقح ىلإ لوحتت اهلعجل تاربخلاو".

 -بروكسبي شاننان، 
لولحل ةينقتلا لولحلا صصختم 

ProAV

يساسألا ببسلا ناك 
ةصنم رايتخال انيدل 

 Biamp Tesira
 platform وه

توصلا ةنورم
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ةعماجلا ةبرجت يف قمعب اهقيرط ةينقتلا تقش امنيبو، حمست نأ اهنأش نم ةركتبم ميهافم نع ديازتم وحن ىلع ثحبت تاسسؤملا تناك 
ةيسفانتلا ةيملاعلا قوسلا يف قلأتلاب ةيراجتلا اهتامالعو اهتايلكو اهبالطل. كلذ لك عورشملا اذه ققح. رتنيو عباتو "Cube ناك 
ةعماجلا هتزجنأ اًمهم اًرامثتساو اًعورشم". "انتعماج تايناكمإ ضرع ىلإ ةفاضإلابو، نيكمت وه عورشملل يساسألا زيكرتلا ناك 

بالطلا نم ةباشلا لايجألا ىلإ لصت نأ نكمي يتلا ةكراشملا تآشنملا، ةسدنهلاو مولعلا يف ميلعتلاب مامتهالا ىلع مهعيجشتو. ببسبو 
هتايح بناوج نم بناج لك يف ةينقتلا يف اًسمغنم ناك اًنس رغصألا روهمجلا نأ، نم ةروطتم لولح رايتخا ينعي ناك هب لاصتالاف 

تاليختلل نانعلا قلطُت نأ اهنأش.  

ةأشنملا تماق، ةلصفنم ضرع قطانم تس اهعومجم غلب يتلاو، 3 ةميقب تاشاش ىلع ةضورعم روص جزمب.رالود نويلم 5 
كرحتم ويديفل نيقباط نم ةلئاس ةشاش ءاشنإل يلارتسا. ىوتحملا عم لعافتلاب نيمدختسملل سمللاب لمعت تاشاشل ةحول 20 حمست 

ضرعلا تاشاش ربع مهعباصأ فارطأ كيرحت لالخ نم هب مكحتلاو. اريماك ةينقت ربع يلعفلا تقولا يف روصلا عيمج بيجتست 
تاحوللا يف رشابم لكشب ةنمضملا ءارمحلا تحت ةعشألا. تاكرحت ىلإ ةفاضإلاب نيكراشملل يداملا دوجولا تاحوللا هذه رعشتست 

ةيقيقح ةيلعافت ةبرجت ىلع لوصحلل عباتتلاب تاشاشلا ةاذاحمب ProAV لماكم لولحل حمسي امم – مهيديأ. ضرعلا تاشاش عم 
ناكملا يف ةدوجوملا ةيلعافتلا، ةيرصبلا تاينقتلا بكاوي نأ هنأش نم يوق توص لح ىلإ ةجاحب مهنأ عورشملا وممصم كردأ 

ةلهذملا، Cube راوزل ةيلعافت ةبرجت لامكإو.  

التحدي

 -بروكسبي شاننان،
ProAV متخصص الحلول التقنية لحلول 

توصلا ةدوج ثيح نم، عونلا اذهل ةمزاللا ءاوجألا ديدحتب انل Biamp لح حمس 
عيراشملا نم، ليخد توص مهجعزُي نأ نود ضرعملا يف لاوجتلاب راوزلل حمسي امم.
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"ةعباتتملا روصلل ةبعصلا ةمهملا عم لماعتلا هنكمي توص ماظن ميمصت ناك هذه ةرماغلا ويديفلا ةبرجت لثمل يساسألا يدحتلا 
نانناش يبسكورب كلذب حرص، ProAV لولحل ةينقتلا لولحلا صصختم. "اذهو  اذه دقعملا ةفوفصملا دادعإ لثم يف،" 

توص صئاصخ طبضب انل حمسي امم  صيصختلا نم ةيلاع ةجرد اًضيأ نمضتي نكلو ةياغلل اًنرم طقف سيل لح رايتخا ينعي، 
يتوصلا جلاعملا ىلإ قيرفلا هجتا  تابلطتملا هذه ةيبلت لجأ نمو،  ةحاسملل ةيتوصلا تارابتعالا عم ىشامتتل ةلوهسب ماظنلا. 

Biamp Systems ةمظنأل  ®Tesira يمقرلا، ىوتحملا ىلع ةمئاق اهعون نم ةديرف ةيتوص ةبرجت ءاشنإب مهل حمس امم 
مدختسم لكل، ةشاشلل ىرخأ ةقطنم يف ثدحي ام نع رظنلا ضغب. 

"ةطيحملا ةئيبلا نمو ةباجتسالا عيرس رسآ توصب نيكراشملل ةيلاعف رثكأ ةطاحإل انل قيرطلا ديهمتب اًضيأ Tesira ماق امك 
ُأ  ةريغص ءام ةروفانل قفدت وأ قفألا يف حولي توحل ةينغأ توصلا اذه ناك ءاوس – ةشاشلا ىلع نئاك ديدحت متي املك. ذخ
ليصافتلا نم هليخت نكمي ام لك رابتعالا يف، اذه ىلع رخآ ءيش يأ هبشت ال ويديفلاو توصلل ةيلمع ةبرجت ىلإ ىدأ امم 

بكوكلا".  

يتوصلا لماكتلا ىلع رثؤت نأ لاكشألا فلتخم نم ناردجلل نكمي ثيح ةناسرخلاو رجحلا نم عونصم لكيه يف لمعلا عم 
ةقطنملل ةيتوصلا دويقلا ىلع لياحتلا نيح يف نيكراشملا كارشإ هلالخ نم نكمي توص لح ProAV بلطت دقف  ةأشنملل، 

سلس يتوص ضرعم ءاشنإل. ةيتوص ةبرجت ءاشنإب Biamp Systems ةمظنأل  ®Tesira يمقرلا يتوصلا جلاعملا حمس 
مدختسم لكل ىوتحملا ىلع ةمئاق اهعون نم ةديرف، ةشاشلل ىرخأ ةقطنم يف ثدحي ام نع رظنلا ضغب. توصلا ماظن مدق، 

ةيمقرلا تاراشإلا تاجلاعمل صيصختلل ةلباق تانيوكت  بطقلا يئانث يفخم رصنع تاذ ةعامس 25 نم رثكأ عم جمدملا، 
ةيكبشلا، تاجرخملا نم 80و تالخدملا نم 96 نم برقي ام ربع توصلا لقنل ةمزاللا ماخلا تاجلاعملا ةقاطو. 

"توصلا ةنورم وه Biamp نم Tesira ةصنم رايتخال يسيئرلا انببس،" يبسكورب فاضأ. "ميدقت ىلع نيرداق انك 
وأ ليدبتلاو رييغتلا نم ريثكلا نود ضرعلا تاشاش نم يأ ىلع اهعيزوتو عورشملا مدقت عم ةلوهسب ةديدج ةيتوص تاراشإ 
لخدتلا. ةعساو تآشنملا عم لماعتلل اًصصخم اًماظن نوكي نأ نم رثكأ كرتاو طبضا قودنص لثم ودبي لحلا لعج ام اذهو 
قاطنلا، دقعملا ميمصتلا اذه لثم ذيفنت دنع اًدج ةديفم تناك يتلاو. توصلا ةدوج ثيح نم، ديدحتب انل Biamp لح حمس 

عيراشملا نم عونلا اذهل ةمزاللا ءاوجألا، ليخد توص مهجعزُي نأ نود ضرعملا يف لاوجتلاب راوزلل حمسي امم. اذه موقي 
نيمدختسملا نم تاظحالملا تناك دقو  قستم ينف لمع ءاشنإب طيحملا توصلاو ةباجتسالا ىلع مئاقلا توصلا نم نزاوتلا، 

ةياغلل ةيسامح."

الحل

ماظنلا ليصافت

المكونات: 

 Tesira SERVER-IO AVB )4(

)DSP-2 )4 بطاقات	 

)SIC-4 )24 بطاقات	 

)SOC-4 )20 بطاقات	 

NETGEAR® GST724 AVB (1) ةكبش لْدَبُم 
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جودة المواد والتصميم القوي يعود بالنفع على المجتمع

عمتجملا نم ةركتبملا تايناكمإلل لعافلا فاشتكالاب بالطلاو نيملعملل  نيماع ىدم ىلع ممُص يذلاو،  Cube حمسي، 
ةرشابم سوردلا ططخ ذيفنتل تآشنملا نآلا نومدختسي نيملعملا نم رمتسم قفدت كانهو  ةينقتلل تالزنيوك ةعماجل يملعلا. 
ةيعقاو روصل ةكرحتم روص ىلإ لوصولا مهل حيتي امم – ةأشنملا ناردج ىلع، حضاو طيحم توصو، ىلع مئاق لعافتو 

يملعلا لايخلا حتفت اهعون نم ةديرف ةيسح ةبرجتب نييميداكألا نم دغلا ليج دوزي يذلاو ةباجتسالا. 

"انراوز ىلع يروف ريثأت ةحاسملل يرصبلا لاجملا ىدل،" رتنيو حرص. "يذلا رمألا وه توصلا نأ ىسنن نأ اننكمي ال 
تاتيبثت حرطب انمايق ءانثأ عورشملا نم اًيساسأ ًءزج بعل يف توصلا رمتسيس  مامألا ىلإ علطتلابو،  اهلمكأب ةبرجتلا لمكي. 
ةديدج. براجت ميدقتل Cube ةيؤر ززعت نأ اهنأش نم يتلاو ةديدج ضراعم نيمضتو ءاشنإب Biamp ماظن انل حمسيس 

مولعلل انبح نم ززعت يتلاو ىسنُت ال ةريبك." 

رسآ توصب  Tesira اندوز 
ةئيبلا نمو ةباجتسالا عيرس 

ةطيحملا 
 -بروكسبي شاننان، 

 متخصص الحلول التقنية 

ProAV لحلول

BIAMP SYSTEMS حول شركة

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 الهندسية اإلضافية في روتشستر، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية وبريسبان، أستراليا. للحصول على مزيد من 

 .www. biamp. com تفضل بزيارة ،Biamp المعلومات حول
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