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مجمع كرة القدم Hatfield-Dowlin بجامعة أوريغون
إنشاء مرفق الرياضة الجامعية األكثر تقدًما على مستوى العالم

دراسة حالة: التعليم

في الوقت الذي بدأت فيه بيئات الرياضات الجامعية في الوصول إلى مستويات المنافسة المماثلة لتلك الفرق ذات الحرفية الفائقة 
في هذه األيام، بدأت البرامج الرياضية الجامعية لالستثمار في مجاالت جديدة تؤثر على الرياضيين وعلى النجاح األكبر للمنظمات 

الرياضية. ويجري اآلن استكمال بعض الممارسات الرياضية التقليدية مثل تدريب الالعبين، وهيئة التدريس، واستراتيجية اللعب 
من خالل مجموعة من األصول الجديدة مثل برامج الصحة المعاصرة، والمراكز الطبية الحديثة، وشغل األماكن الترفيهية الجذابة 
المصممة لخلق مجتمعات أكثر قرًبا، حيث يمكن أن يزدهر تعاون الالعبين. ونتيجة لهذا المنهج الشامل، كانت برامج الرياضات 

الجامعية بحاجة إلعادة النظر في البرامج واالستراتيجيات والمنشآت التي يتم فيها إعداد الالعبين وتدريبهم وتثقيفهم داخل وخارج 
الملعب. 

 
في وسط هذا التحول المتزايد، يظهر توفر التقنية الجديدة. تعمل المنشآت الرياضية على تحويل البرامج الرياضية إلى تجارب 
مجهزة بشكل مميز الستيعاب المنافسات الشديدة في األلعاب الرياضية على مستوى الجامعة. يعد التشييد الذكي للمباني وفيديو 

larger-than-life، وإمكانات الصوت الصاخب المتاحة عبر األنظمة المتكاملة هو العمود الفقري الجديد لهذه المنشآت الحديثة. 
 

ومن خالل قيادة مجمع Hatfield-Dowlin بجامعة أوريغون لهذه الموجه الجديدة من التفكير المتقدم لتطوير المنشأة - يمكن 
القول بأن هذه المنشأة الرياضية الجامعية هي األكثر تقدًما، من نوعها، على مستوى العالم. تم االنتهاء من تشييد المركز في خريف 

عام 2013، ويتميز المركز بالتقنيات الرائدة واإلمكانات التدريبية، التي تضاهي وسائل الراحة والترفيه التي يتم توفيرها للرياضيين 
المحترفين من ذوي الخبرات الرائدة. تم تصميم هذه المنشأة خصيًصا لبرنامج كرة القدم Ducks الجامعي، وتتضمن هذه المنشأة 
الجديدة التي تقدر مساحتها بـ 145000 متر مربع قاعة تسع 170 مقعًدا، وغرفة أثقال تصل إلى 5000 قدم مربع، وكافتيريا 

مخصصة، وغرف خلع المالبس، وصاالت، وقاعات اجتماعات، وغيرها الكثير. 



 Hatfield-Dowlin جامعة أوريغون - مجمع كرة القدم  |  BIAMP SYSTEMS2 صفحة

تأسست جامعة أوريغون في عام 1876، ومنذ ذلك الحين وهي تسعى لتوطيد هذا التراث الكبير باعتبارها مؤسسة تعليمية رائدة، 
باإلضافة إلى تحويل مركز الرياضات إلى قوة رياضية هائلة. ومن المنتظر أن يكون البرنامج الرياضي الرئيسي بالجامعة، فريق 

كرة القدم NCAA Oregon Ducks بالقسم األول، هو محور هذه الثورة من خالل تزويد الفريق بمركز جديد لممارسة كرة 
القدم من درجة دوري كرة القدم األمريكية )NFL(. تم التمويل بالكامل من قبل مؤسس ®Nike وPhil Knight خريج جامعة 

أوريغون، وتتيح هذه المنشأة العالمية للجامعة إمكانية مواصلة إيفاد الفرق المنتخبة، باإلضافة إلى دعم جهود البحث عن أعضاء جدد 
في المؤسسة من خالل استقطاب أفضل المواهب من جميع أنحاء الدولة والعالم. 

 
أما مجال االهتمام الرئيسي للجامعة فيتمثل في ضمان توفير اإلمكانات التعليمية المثلى. أما فيما يتعلق بالعبي كرة القدم الشباب الذين 

يدخلون إلى البرنامج بشكل مباشر من المدرسة الثانوية، فإن منظمة Ducks تسعى لضمان تحقيق االنتقال الناجح والسلس إلى 
الرياضات رفيعة المستوى، ذات المستوى NCAA. داخل المبنى، يشير هذا إلى اقتران التصميم بالتكنولوجيا لمنح المدربين وفريق 

الموظفين األدوات الالزمة لتحويل األهداف التعليمية الخاصة بهم إلى خطط واستراتيجيات ملموسة على أرض الواقع. وخارج 
المبنى، أرادت المنظمة أيًضا أن تستخدم التكنولوجيا لتحويل مالعب التدريب إلى معسكرات تدريبية، تحاكي بشكل وثيق البيئة التي 

تتسم بالعنف داخل مالعب كرة القدم، وبالتالي يتم استكمال تدريب كرة القدم من خالل توفير حاالت من نفس نوع اللعبة. 

التحدي

ليس هناك موفر آخر ألنظمة الصوت التجارية يستطيع تقديم هذا المزيج بين األداء 
رفيع المستوى والمرونة التي نحتاجها لكي نتمكن من مواكبة المستويات العالية مثل 

عمليات التركيب االستثنائية.
 -Eric Boyd، مدير تكامل النظام لدى شركة 

CompView للحلول الصوتية والمرئية والدعم 
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لتحويل الرؤية العالمية لجامعة أوريغون إلى واقع ملموس، قام فريق المشروع بتوظيف فريق قيادة يتألف من المهندسين المعماريين 
والمصممين وشركات التكامل. وعندما تعلق األمر ببعض األنظمة والمكونات الخاصة الالزمة لدعم التصميم الكبير لمنشأة كرة 

القدم، تم اختيار مكامل األنظمة CompView لتنفيذ الحلول السمعية والبصرية التي من شأنها أن تعيد إنعاش مجمع كرة القدم 
الجديد بشكل مميز. 

وكجزء من أهداف الفريق للحفاظ على الرياضيين في أفضل شكل ممكن، تم تجهيز غرفة رفع األثقال الجديدة - وهي عبارة عن 
مساحة مكونة من طابقين تصل إلى 25000 قدم مربع، وتطل على مالعب التدريب - بأفضل معدات التدريب على رفع األثقال 

ومعدات التقوية. ولتحفيز الالعبين وللوصول إلى مستوى فائق من التدريبات المكثفة، قامت CompView بتنفيذ النظام األساسي 
الصوتي الرقمي Biamp’s AudiaFLEX لتوفير الصوت العميق القوي الذي يلهم الالعبين خالل التدريبات الخاصة بهم. 

ولمساعدة الجهاز الفني لتدريب الالعبين على اللعبة وتحديد مستوى ممارستهم لها، تمتد شبكة من لوحات اإلشارات الرقمية، 
وجدران شاشات الفيديو، وأجهزة العرض عبر أماكن االجتماع المتعددة داخل المنشأة. ومن خالل دعم النظام بمجموعة من منتجات 
®Biamp’s Nexia الشبكية ووحدات AudiaFLEX، يعمل النظام على توفير إمكانيات إخراج الصوت المرنة وقوة معالجة 

اإلشارات الرقمية الالزمة لضمان توفير الصوت وموسيقى الخلفية بمنتهى الوضوح والقوة في جميع أنحاء المجمع - إلشراك 
الالعبين بشكل كامل في حاالت التعلم أو التدريب. وعالوة على ذلك، فإن الحل الصوتي من Biamp يسمح للمدربين بالتحدث إلى 

الالعبين عبر ميكروفونات السلكية الستيعاب االجتماعات االرتجالية في أي وقت، وفي أي مكان. 

بالنسبة لملعب التدريب الخارجي، وهو المكان الذي بدأ من خالله 
Oregon Ducks في وضع المحاضرات اإلستراتيجية وخطط 

التدريب في حيز التنفيذ، فقد كان الجهاز الفني يتطلع إلى تقليد 
نفس أجواء الملعب الصاخبة التي تمت تجربتها أثناء أوقات اللعب 
التي تتسم بالتوتر. وهذا يعني تكرار الضجيج الناتج عن الجماهير 

والذي يصل إلى 115 ديسيبل، وبشكل خاص مواجهة التحديات 
الهيكلية المحيطة بالملعب، وهو ما تسبب في حدوث انعكاسات 

بالصوت من المباني في المنطقة المجاورة. وللتغلب على هذه العقبة، 
قامت CompView مرة أخرى بالتحويل إلى النظام األساسي 

Biamp’s AudiaFLEX لتوفير اإلمكانيات الصوتية والمرونة 
الالزمة لضبط خصائص الصوت حتى تصبح جودة الصوت 
صحيحة بالفعل. كما يسمح التشغيل بنظام ®CobraNet و

AudiaFLEX أيًضا لفريق نظام الفيديو والصوت AV بإمكانية 
التحكم في خصائص الصوت وضبطها داخل ملعب التدريب وفي 

المنشأة بأكملها بشكل كامل من خالل عدة نقاط متعددة، بما في ذلك 
غرفة تحكم المركز الرئيسية الحديثة. 

الحل

مواصفات النظام

Nexia CS (14) 
AudiaEXPI (5) 

 AudiaFLEX (2)
 IP-2 بطاقات  

،OP-2e بطاقات 	
،VoIP-2 بطاقات 	

TI-2 بطاقات 	

المكونات:

تمتلك جامعة أوريغون الحرية الكاملة الختيار أفضل األنظمة والمعدات للمركز. 
.Biamp وعندما تعلق األمر بتحديد األجهزة الصوتية...توجهنا مباشرة إلى

 -Eric Boyd، مدير تكامل النظام لدى شركة 
CompView للحلول الصوتية والمرئية والدعم 
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لضمان البحث عن أعضاء جدد بطريقة فعالة والسماح للمدربين بالتواصل مع أعضاء الفريق الموجودين في أماكن أخرى، 
فقد تم تصميم غرفة مؤتمرات الفيديو المتطورة. وقد تم تطوير معالج اإلشارات الرقمية Biamp’s Nexia CS للسماح 

للمشاركين بربط ما يصل إلى عشرة مدخالت ميكروفون/خط وستة مخرجات ميكروفون/خط باإلضافة إلى مجموعة متنوعة 
من ميزات معالجة الصوت التي مكنت وحدة التكامل من مواجهة التحديات الصوتية التي تتعلق بأسطح الغرف الصلبة 

والمستوية. ونتيجة لذلك، يستمتع الجهاز الفني بالصوت الواضح تماًما عند التعاون مع الجامعات األخرى عن طريق المكالمات 
الجماعية أو المقابالت مع الطالب المحتملين، على الرغم من مواد تصميم الغرفة الرنانة للصوت. 

لخلق شعور أكبر بالمجتمع، فإنه يحق للالعبين والمدربين الوصول إلى المناطق المشتركة داخل المجمع حيث يمكنهم االجتماع هناك 
خالل فترة االستراحة. وهذا يشمل صالة الالعبين، حيث يمكن لزمالء الفرقة الراحة واالستلقاء واالسترخاء؛ من خالل االستمتاع 

بلعبة البلياردو، ولعبة football، أو ألعاب لوحة المفاتيح. والستكماال التجربة يتم الربط الكامل بالنظام الصوتي الرئيسي للمنشأة 
الذي يتم تشغيله من قبل Biamp، حيث يسمح لالعبين والضيوف باالستماع إلى موسيقى الخلفية واالطالع الدائم على اإلعالنات 

الخاصة من فريق الجهاز الفني دون التأثير على الصوت بسبب الجدران الزجاجية المحيطة. 

وقد صرح السيد Eric Boyd، مدير تكامل األنظمة لدى شركة CompView للحلول الصوتية والمرئية والدعم قائالً 
"لم يحدث من قبل أن يتم تصميم مثل هذه المنشاة التدريبية لكرة القدم بمثل هذا الحجم، وأن يجتمع بها مثل هذه المتطلبات 

من حيث الحجم والتكنولوجيا للرياضات الجماعية". "وقد تم تصميمه ليصبح التركيب األكثر إثارة لإلعجاب من اليوم األول 
إلنشائه، وقد كان لجامعة أوريغون الحرية الكاملة الختيار أفضل األنظمة والمعدات للمركز. وعندما تعلق األمر بتحديد 

للمنشأة،  الهيكلي  التصميم  متطلبات  لموازنة  الالزمة  الصوتية  األجهزة 
 .Biamp والمتطلبات القائمة على التطبيق، فقد توجهنا مباشرة إلى

ليس هناك موفر آخر ألنظمة الصوت التجارية يستطيع تقديم هذا 
المزيج بين األداء رفيع المستوى والمرونة التي نحتاجها لكي نتمكن 

االستثنائية".  التركيب  عمليات  مثل  العالية  المستويات  مواكبة  من 

 -Eric Boyd، مدير تكامل النظام لدى شركة 
CompView للحلول الصوتية والمرئية والدعم 

من خالل معدات Biamp التي تم اختيارها للمشروع، اتسمت عملية التركيب 
وتوقيت نظام الصوت بالسهولة وكانت النتائج النهائية مثالية.
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نموذًجا للنجاح: نتائج سريعة من منظور اإلستراتيجية الرائعة للبحث عن أعضاء جدد

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 ُيرجى زيارة ،Biamp المعلومات حول

BIAMP حول أنظمة

في بناء مجمع كرة القدم الجديد Hatfield-Dowlin، قامت جامعة أوريغون بتغيير طريقة جذب الكليات للمواهب إلى 
برامجها. فبدالً من االستثمار فقط في المناطق المعتمدة على الجماهير والمحبين مثل المالعب والتسويق، قررت جامعة أوريغون 

تحويل جهودها إلى الداخل من خالل استهداف كل من الطالب الحاليين وطالب المستقبل والرياضيين، والجهاز الفني. ومنذ افتتاح 
المجمع الجديد، حقق الطالب الرياضيون العديد من النتائج الرياضية واألكاديمية القوية.

إن نتائج هذه المنشأة العالمية الجديدة تتحدث عن نفسها. فقد أصبحت جامعة أوريغون، بشكل سريع، واحدة من الالعبين الرئيسيين 
في مجال البحث عن أعضاء جدد باإلضافة إلى التوقعات التي تشير إلى أن أكثر العبي Duck سينتقلون إلى دوري كرة القدم 

األميركي في السنوات القادمة.
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