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دراسة حالة: األعمال

شركة proAV تجلب تقنية صوت القرن الحادي والعشرين إلى كنز من كنوز لندن يعود إلى القرن التاسع عشر

يعد فندق St. Pancras Renaissance Hotel أحد 
خط  أول  عند  ويقع  لندن،  في  تميًزا  األكثر  المباني  أشهر 
السكة الحديد Eurostar™ الذي يمر عبر القناة وذلك عند 
محطة St. Pancras Station. وكان قد تم تشييده في 
األساس في ستينيات القرن التاسع عشر، وتم افتتاحه للمرة 
في   Midland Grand Hotel فندق  اسم  تحت  األولى 
عام 1873، وتمت تسميته بهذا االسم نسبة إلى خط السكة 
الحديد London Midland Railway الذي انطلق من 
هذه المحطة. وبفضل تصميمه القوطي ورسوماته الجدارية 
وأسقفه المزخرفة ونوافذه الكبيرة، حقق الفندق نجاًحا فورًيا، 
وظل واحًدا من أكثر فنادق لندن أناقة وشعبية خالل النصف 
األول من القرن العشرين. وبعد إغالقه في ثالثينيات القرن 
واإلهمال  الفساد  من  دوامة  في  ذلك  بعد  سقط  العشرين، 

استمرت لمدة 60 عاًما.

 St. موقع  اختيار  تم  عندما  تجديده  عملية  بدأت  وقد 
Pancras ليصبح المحطة الذي يقع عندها أول خط السكة 
الحديد Eurostar، وهو ما دفع إلى تفعيل برنامج ضخم 
المحيطة  المباني  عن  فضالً  بالكامل  المحطة  هذه  لتحديث 
بها، بما في ذلك فندق Midland Grand Hotel. وقد 
شهدت عمليات التجديد استعادة هذا الفندق ألمجاده وسماته 
بعض  إضافة  مع  ولكن  تفاصيلها،  بجميع  السابقة  الرائعة 
 Marriott St. اللمسات الحديثة للغاية. وقد تم افتتاح فندق
عام  في  الجديد   Pancras Renaissance Hotel
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إن أفضل ما يتميز به الطراز الشبكي الخاص بـ Vocia هو البساطة. فما عليك 
إال أن تقوم بتوصيل جميع المكونات مًعا باستخدام كبالت CAT5، وتكوين 

برامج الخادم، وبذلك يمكنك بدء العمل.
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في منتصف عام 2010، توصل المقاول الرئيسي المتمثل في شركة EMCOR Engineering Services إلى 
عقد شراكة طويلة األجل بين شركتي Biamp Systems وproAV، لتصميم نظام صوت شبكي وتركيبه. وقد احتاج 
 St. هذا النظام إلى دمج أحدث تقنية وتقديم حل صوتي يعزز من تجربة النزيل بشكل كامل، وهو الحل الذي يجعل فندق
Pancras Renaissance Hotel الوجهة األولى للسياح ورجال األعمال على حد سواء. وعلى الرغم من أن 
الفندق كان يبحث عن نظام صوت يكون مجهًزا بشكل خاص ليتناسب مع المساحات واالحتياجات المختلفة في جميع أنحاء 
اإلنجليزي  التراث  هيئة  قبل  من  الموضوعة  الدقيقة  البناء  لوائح  في  تكمن  كانت  الرئيسية  االعتبارات  فإن  الفندق، 
)English Heritage(، وهي الجهة المسؤولة عن الهندسة المعمارية التاريخية والحفاظ عليها وتتبع حكومة المملكة 
المتحدة. وتنص هذه اللوائح على توقعات واضحة وإرشادات بناء خاصة بأية تحسينات يتم إدخالها على أي مبنى محدد 
وخاضع للحماية من جانب هذه المؤسسة. كما تشمل أيًضا قيوًدا مشددة على تقنيات ومواد البناء، مما يضمن الحفاظ على 

المباني عالية القيمة في شكلها األصلي لالستمتاع بروعتها في المستقبل.

وباعتباره ينتمي لألبنية المدرجة في الفئة Grade 1 Listed Building( 1(، يتمتع هذا الفندق بوضع حماية فائق، 
األمر الذي يقضي بحظر أي نوع من أنواع الحفر أو الهدم، بما في ذلك عمل ثقوب جديدة للكبالت وتوصيالت السماعة. 
إلى جانب هذا، فقد حددت شركة Marriott International إرشادات صارمة خاصة بأنظمتها السمعية/البصرية من 
اعتماًدا على  قياسية  اإلرشادات مواصفات  العمالء. وتحدد هذه  بخدمة  يتعلق  فيما  العالية  الحفاظ على مستوياتها  أجل 
استخدام كل غرفة أو حيز مكاني. وتتنوع أنظمة Marriott فيما يتعلق بالصوت والفيديو )AV( بين مكبرات الصوت 
ذات الجودة المنخفضة المخصصة المناسبة لموسيقى الخلفية في مناطق المنتجع المعدني العامة والسماعات المتطورة 
ووحدات اإلدخال عن بعد الفردية في قاعات اجتماعات األعمال. وتتيح الوحدات البعيدة إمكانية سماع أي مصدر صوتي، 
مثل ذلك الصادر عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة ومشغالت MP3 وحتى أنظمة الهاتف، في كل غرفة. وبصورة عامة، 

.proAV فهي مصممة لتشكل تحدًيا مثيًرا لالهتمام لشركة

التحدي

المكونات: 
Vocia: 3 VA-8600, 1 MS-1, 6 WR-1, 1 DS-10

وقد اشتمل تصميم proAV على سماعات للحجرات واألسقف، والتي تم تركيبها في جميع المناطق العامة في 
الفندق، باإلضافة إلى سماعات Bose® التي تعد أفضل األنواع في فئتها والتي يتم تثبيتها في جدران قاعات 

 Vocia االجتماعات المتعددة. ويتم ربط كل الغرف ببعضها باستخدام ثالثة مكبرات صوت شبكية متعددة القنوات
VA-8600، حيث يستوعب كل منها ما يصل إلى ثماني بطاقات مكبرة للصوت بقدرة 600 وات، باإلضافة 

 Vocia WR-1 كما تضمنت عملية التركيب وحدات التحكم عن بعد الجدارية .Vocia MS-1 إلى خادم رسائل
في جميع غرف االجتماعات الست والبهو الرئيسي والحانات ومجمع المنتجعات المعدنية، باإلضافة إلى الميكروفون 

المكتبي Vocia DS-10 في مكان االستقبال الرئيسي. وقد استفاد النظام الجديد من بنية Vocia الالمركزية 
لتوفير شبكة من مكبرات الصوت والسماعات والمحطات المكتبية المتصلة بكبالت Cat5 الرئيسية ومبدالت 

الطاقة عبر إيثرنت )PoE( من Cisco. وهذا يوفر حالً صوتًيا موثوًقا به، وهو حل يتميز بالموثوقية والمرونة 
الكافية للتطور لتلبية احتياجات الفندق في الوقت الحالي والمستقبل.

مواصفات النظام
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من خالل العمل مع شركة Polar Audio المختصة بالتوزيع في المملكة المتحدة، قام فريق proAV بتصميم 
وتنفيذ نظام صوت شبكي مبتكر للفندق بأكمله - يشمل نظاًما شبكًيا لإلذاعة الداخلية ورسائل اإلخالء الصوتية باستخدام 
نظام الصوت األساسي الشبكي Vocia® الذي توفره شركة Biamp. وباستخدام Vocia، قامت proAV بتركيب 
نظام موسيقى خلفية واستدعاء اتسم بالقوة والقابلية للترقية، وهو ما ضمن إمكانية إرسال الرسائل الرئيسية بغض 
النظر عن الحالة، حتى خالل حاالت الطوارئ. وقد تميزت الطبيعة الالمركزية لمنتج Biamp بأنه بغض النظر عما 

كان يحدث في الفندق، فإن النظام قد استمر في العمل. 

تام  بشكل   Vocia لـ  الشبكية  البنية  التزمت  وقد 
التجديد  عملية  تحكم  التي  الصارمة  البناء  بلوائح 
بالكامل. وكانت األسالك الوحيدة المطلوبة هي كبالت 
Cat5 ذات المرونة الفائقة، والتي يمكن استخدامها 
داخل  الضيقة  والفراغات  الشقوق  عبر  بسهولة 
الجدران. وبفضل Vocia، يتميز الفندق اآلن بنظام 
الخلفية  للموسيقى  التكيف  سهل  مرن  صوتي 
وجودة  المرونة  يوفر  نظام  وهو  واالستدعاء، 
الصورة التي يحتاجها الفندق، باإلضافة إلى تصميم 
الفائقة  الحماية  حالة  ل  ُيكمِّ اإلدارة ال مركزي  سهل 

للمبنى.

في هذا اإلطار، يقول ريك بيردج المدير الفني لشركة 
proAV “لقد أجبرتنا القيود المفروضة على حفر 
األمر  الكبالت في حقيقة  لوضع  الجدران  في  ثقوب 
التصميم  مقترح  في  مختلفة  بطريقة  نفكر  أن  على 
الخاص بنا. إن البنية المستندة إلى شبكة Vocia والمرونة المتأصلة بها جعلها الخيار الواضح لهذه المهمة. وفي 
بعض المناطق، كنا ندفع الكبالت داخل الشقوق واألسمنت الرخو - فإذا كنا قد وجدنا ما يدعو إلى القلق بشأن أكثر من 

كبل واحد في كل غرفة، فإن هذا كان سيتسبب في وجود صعوبة حقيقية في التركيب!”

وأضاف بيردج قائالً: “إن أفضل ما يتميز به الطراز الشبكي الخاص بـ Vocia هو البساطة. فما عليك إال أن تقوم 
بتوصيل جميع المكونات مًعا باستخدام كبالت Cat5، وتكوين برامج الخادم، وبذلك يمكنك بدء العمل. فهو لم يجعل 
عملية التركيب أكثر سهولة فحسب، ولكن نظًرا للقيود المتعلقة بحفر الثقوب لتمديد الكبالت، فإنه أمكننا أيًضا إتمام 

عملية التكوين بشكل كامل من خالل موقع مركزي واحد، دون الحاجة إلى التمديد من غرفة إلى أخرى”.

وقد ترتب على متطلبات البناء الصارمة استغراق عملية وضع الكبالت وحدها أكثر من شهرين. وأثناء تركيب الكبالت، 
قام فريق proAV ببناء وتهيئة واختبار نظام Vocia بعيًدا عن الموقع، وذلك قبل تركيب النظام الكامل والسماعات. 

وبعد اختبارات مكثفة، تم التصديق على النظام أخيًرا في يوليو 2011.

الحل

فندق  في   )GRAND STAIRCASE( الرائع  السلم  هذا  ترميم   تم 
رونقه  إلى  كامل  بشكل  وإعادته   ST. PANCRAS RENAISSANCE HOTEL 

عشر التاسع  القرن  في  عليه  كان  الذي  السابق 

 ،)Ric Burdge( ريك بيردج —
 proAV ،المدير الفني 

إن البنية المستندة إلى شبكة Vocia والمرونة المتأصلة 
بها جعلها الخيار الواضح لهذه المهمة.
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بفضل Vocia، أصبح فندق Marriott Renaissance Hotel يتميز اآلن بنظام صوت يتماشى مع القرن 21، 
والذي يعمل بشكل تام على استكمال التراث الفيكتوري لهذا المبنى ووضع الحماية الخاص به. وهو يتيح للفندق تزويد نزالئه 
بتجربة بصرية وسمعية فريدة من نوعها، باإلضافة إلى منح فريق الموظفين إمكانية التحكم والمرونة فيما يتعلق بنقل رسائل 

االستدعاء إلى أماكن محددة حسب الحاجة.

الخاتمة

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.

الرقمية,  الصوتية  للشبكات  وسائط  نظام   the Tesira® الجوائز  على  الحائزة   Biamp منتجات مجموعة  تتضمن 
Audia® برنامج الصوت الرقمي, ®Nexia معالجات اإلشارة الرقمية, Sona™ AEC لوغاريتم و ®Vocia العنوان 
العام الشبكي ونظام اإلخالء 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 المقر الرئيسي لها في بيفيرتون، أوريغون، الواليات المتحدة األمريكية، باإلضافة 
إلى وحدات العمليات الهندسية اإلضافية في بريزبن، أستراليا. للحصول على مزيد من المعلومات حول Biamp، ُيرجى 

.www.biamp.com زيارة
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