
سامانه پخش اذان 
هوشمند



ارتباط مستقیم با انواع آمپلی فایر و سیستم صوتی•

(بستگی به مدل دستگاه)مختلف  4Zoneتا •

آپدیت ساالیانه اوقات شرعی بر اساس اوقات رسمی مرکز تقویم دانشگاه تهران•

قابلیت تعریف زمانبندی پخش ادعیه و یا هر مدیای دیگری به تعداد نامحدود•

گیگ بایت16حافظه داخلی تا •



اذان گو هوشمند

شدهانواع مدیا به صورت زمان بندی پخش . 1

به تنهایی و یا گروهی از آن ها زمان ها Zoneاین حالت می توان به هر یک از در •
می بندی پخش داده شود و در بازه زمانی مشخص به  پخش فایل های چند رسانه ای

پردازد

:منابع پخش صوت 

فایل ذخیره شده در دستگاه .FM 3رادیو. 2نالین رادیو آ•

(STREAM)صدا زنده پخش . 4•



زمان بندی 

هر تعداد زمان بندی اجرا را می توان 
کرددر سامانه آنالین تعریف 

پخشهرزمان بندی، دارای نام، ساعت شروع و پایان، حجم صدای در حال 
(Volume ) ،اولویت پخش و  منبع پخش صوت می باشد



ONLINE MONITORING

مانیتورینگ آنالین

:می توان وضعیت تمامی دستگاه ها را زیر نظر داشت 

نصب موقیعت •
پخش ضعیت و•
مدیای در حال پخش•
آمپلی فایر وضعیت •



PAGING 

( :  بستگی به مدل دستگاه ) پیجینگ تحت شبکه . 2

ریق در صورت نیاز به پخش پیام خاصی در سالن و یا محوطه نصب شده می توان از ط
و یا نرم افزار نصب شده در گوشی هوشمند با ( VoIP)سامانه تلفن های تحت شبکه 

.ها ارتباط برقرار کرد و اقدام پیج در محوطه دلخواه نمود Zoneهر یک از 

گیری می شود و قابلیت بررسی تماس و  Logدر این حالت تماس های گرفته شده 
.شخص تماس گیرنده در آینده وجود خواهد داشت



PAGING 

:پخش اذان 

قویم دستگاه با توجه به افق هر شهر اطالعات اوقات شرعی را از سایت رسمی مرکز ت
.دانشگاه تهران دریافت می کند

:  تنظیمات در دسترس برای هر یک از سه اوقات شرعی فوق

قاری اذان.1

برای هریک از اذان سه گانه( Volume) تنظیم جداگانه حجم صدا.2

3.Zone  شود و تنظیم صدا بر از آن اذان پخش هایی کهZoneجداگانه.



ویژگی های انحصاری

سابقآنالوگدستگاهبافوقسامانهاصلیتفاوت

تهراندانشگاهتقویممرکزرسمیاوقاتاساسبراذانپخش•
نصبازعدبحتیشرکتمجربکارشناسانتوسطپشتیبانیوآپدیتقابلیت•

دورهایشهردر
•ZoneهربرایجداگانهصدایحجموبندیZoneبهکارگیریبهقابلیت

یجرپمیکروفونعنوانبهنگهبانهوشمندگوشیوپیجینگسامانهعنوان



:و اماکن مقدس کاربرد در حرم ها 

وادعیهاذان،یکپارچهپخشسامانهعنوانبهفوق،سامانهازمساجد،مقدساماکنوهاحرمدر
نموداستفادهتوانمیهاسخنرانی

پخشنظرموردمحوطهدرراپیامیاسخنرانیونمودهبندیگروهراهاZoneتوانمیهمچنین
نمود


