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  والخدمات الوسائط متعدد التبادل نظام

  MENOS-ASBU باالتحاد الساتل عبر
 

تبادل متعدد الوسائط والخدمات عبر الساتل للتحاد إذاعات الدول العربیة ا ةمونظمتعرف 
 2009ذ إطالقھا الرسمي في العام من MENOS-ASBU المعروفة أكثر باسم المینوس

والتطویر لجعلھا تواكب ما یشھده العالم في مجال النقل  والتحییناتدات عدید المستج
التلفزیوني باستعمال الوسائل الحدیثة من تطورات متسارعة وإمكانیات عریضة توفرھا 

، عرفت ھذه المنظومة تغییرات ھامة 2016ومطلع عام  2015 خالل عام ف. التكنولوجیا
لتتنوع خدماتھا ویسھل التعامل معھا إلى جعلتھا تتجاوز بكثیر ما كانت علیھ عند انطالقتھا 

 :ومن بین ھذه التحدیثات یمكن ذكر اآلتي. درجة غیر مسبوقة
 

  استخدام التقنیات الجدیدة بإدخال تقنیة)ACM ( في مقر في تجھیز المحطة الرئیسیة
والتي تزامنت مع تركیب المركز العربي للتبادالت اإلذاعیة واإلخباریة بالجزائر، 

محطة طرفیة  86 ھي تحتوي علىقدیریة لمؤسسة البث الجزائریة والشبكة الت
 .FNGتلفزیونیة وإذاعیة وتراسل بیانات وتجمیع األخبار السریعة 

 
  االنتقال إلى نظامMENOS+  وذلك للمیزات التي یوفرھا من خالل استخدام التقنیات

من السعة   % 49والتي تؤدي إلى توفیر أكثر من ) HRCو  MX-DMA( الجدیدة 
 :الساتلیة المستخدمة 

یمكن إعادة استخدام ھذا الوفر في السعات في إضافة قنوات جدیدة للتبادالت  •
وھذا یتماشى  MESHبالنظام الشبكي  ) HDTV( بنظام التلفزیون عالي الدقة 

 .مع متطلبات الھیئات األعضاء للمادة التلفزیونیة عالیة الدقة
). FNG( زیادة السعات و الجودة المخصصة لتجمیع األخبار السریع   كذلك •

وتتمیز ھذه الوحدة بسھولة الحمل والنقل والتركیب مما یسرع من عملیة نقل 
 .الخبر

والذي من شأنھ نقل المواد التي ال تحتاج إلى ) FT(زیادة فعالیة تحویل الملفات  •
 .السعة القمریة صیغة استعجالیة، كما أنھ یخفف أعباء استخدام 

للتقلیل من التشویش على  CIDالتطویر الجدید یساند معرَف الھویة الساتلیة  •
  .الساتل



 
   البدء في تنفیذ االتفاقیة الموقعة بین االتحاد و شركة میدیا كاست العالمیة لتوفیر بوابة

) (MENOS Global Connectivity Gateway(الربط لنظام المینوس العالمي 
حیث یمّكن ھذا . ة الرئیسیة لنظام المینوس مع مركز الشركة بمدینة لندنبین المحط

مدینة حول العالم مرتبطة مع لندن عبر وصالت  700الربط االتحاد من التبادل مع 
 .األلیاف البصریة واألقمار الصناعیة

 
 
 تجارب میدانیة بوابة المینوس العالمیة من خالل إجراء عدة  تم تطویر وتفعیل آلیات

إلرسال واستقبال مع اإلدارة الھندسیة ومركز تشغیل المینوس  أجرتھا الشركة
المحطة  إلى المحطات الطرفیة لشبكة المینوس عبر/المحتویات التلفزیونیة من

األلیاف البصریة  بلندن باستخدام وصالت  Telenorالمركزیة في الجزائر ومركز 
 4Gو 3G(ستخدام شرائح الموبایل واالنترنیت والسواتل وتقنیات تجمیع األخبار با

الجمعیة العامة لألمم المتحدة و (، حیث تم بنجاح تغطیة أحداث إخباریة كبري )وغیرھا
 .باستخدام ھذا الربط) الخ..قمة العشرین و قمة المناخ والقمة اإلفریقیة 

  
 العالمیة في استخدام التقنیات الحدیثة  سیشرع االتحاد وبالشراكة مع شركة میدیاكاست

وإمكانیة تبادل ھذا ) Servers(في مجال شبكات توزیع وتخزین المحتوى في خدوم 
المحتوى من خالل استخدام خطوط االنترنت وشرائح الموبایل من الجیل الثالث 

 : وذلك من خالل ) 4Gو  3G(والرابع 
 )ASBU MENOS Cloud(شبكة المینوس السحابیة  -1
 )CDN(شبكة توزیع المحتوى  -2

 
في مركز التبادل بالجزائر واالدارة العامة بتونس ) Servers(حیث سیتم تركیز خدوم 

بمدینة لندن تعمل بصورة شبكة سحابیة وربطھا بخطوط انترنت سریعة  Telenorومركز 
)1 Gbit/s ( تمكن من تحمیل)Upload ( وتنزیل)Download ( المحتوى بسرعات كبیرة

في المركز مع توفر سعة تخزینیة كبیرة لحفظ المحتوى ) Servers(لى الخدوم من وإ
في ھذه الخوادم یمكن استعادتھا في األوقات المطلوبة وذلك من ) البرامجي واالخباري (

 .خالل استخدام شبكات المینوس السحابیة والتي تعتبر مكملة ومتكاملة مع شبكة المینوس
 

 :الخصائص التالیة) CDN(س السحابیة وشبكة توزیع المحتوى أھم ممیزات شبكة المینوومن 
 

 استخدامھا ألحدث التقنیات العالمیة  التي تعتمد تقنیة المعلومات واالنترنت  -1
تربط بشبكة المینوس للتبادل البرامجي واالخباري حتى تتمكن الھیئات األعضاء  -2

البرامجیة واالخباریة من الغیر مرتبطة بنظام المینوس من االستفادة من التبادالت 
باستخدام ) NOC(خالل مدھا باألجھزة المطلوبة لربطھا بمركز تشغیل المینوس 

ھیئات فلسطین والصومال وجزر القمر وجیبوتي والتي : مثال . (خطوط االنترنت
 )أوصى المجلس التنفیذي في اجتماعھ األخیر بمدھم بھذه التجھیزات 



واستعادتھا  Serversفي الخدوم ) البرامجي واالخباري(تخزین المحتوى  إمكانیة -3
 وقت الحاجة من خالل االنترنت

وسعات كبیرة على  Fileأو ملف  Streamingیمّكن من تبادل المحتوى في شكل  -4
ومستقبال الفائق الدقة ) HDTV(والعالي الدقة ) SDTV(نظام التلفزیون القیاسي 

)UHD( 
بكة المینوس لتسھیل التعامل مع الملفات مع ش) News Room(ربط غرف األخبار  -5

وتبادلھا بكل یسر وفعالیة داخل غرف األخبار وتبادلھا من خالل نظام المینوس 
 .والمینوس السحابیة

میجابت في الثانیة  20إلى  6تحتاج إلى سعات لالنترنت لدى الھیئات تتراوح ما بین  -6
 .حتى تتمكن من استقبال وإرسال المادة بجودة جیدة

 
ط المراسلین والمكاتب الخارجیة لدى الھیئات خارج المنطقة العربیة وبالتالي رب -7

 .خارج منطقة تغطیة المینوس
استخدام البرمجیات الحاسوبیة مضمنة التعرفات للخدمات لتسھیل استخدام ھذه  -8

 ).الحجز والتنفیذ والفوترة(الشبكات وربطھا بنظام المینوس 
 

یة لتطویر المنظومة، فإن طبیعتھا المفتوحة تسمح باستمرار أما بالنسبة إلى اآلفاق المستقبل
إدخال التجدید والتحدیث علیھا حسب حاجیات المستعملین المعروفة منھا والتي ستظھر في 

ومن ھذا المنطلق، عرضت . ما بعد، وذلك بفضل ما توفره من مرونة واتساع مجال خدماتھا
نظام المینوس خیر عدة توصیات تتعلق باجتماعھا األفي الدائمة للشؤون الھندسیة اللجنة على 

 :ویتعلق أبرزھا بالنقاط التالیة
 

  تثمین التطور الجدید لنظامMENOS+  باستخدام التقنیات الحدیثة)MX-DMA 
الذي یوفر سعات إضافیة دون اللّجوء إلى االستئجار لمقابلة الطلبات ) HRCو 

) HDTV( بنظام التلفزیون عالي الدقة  المتزایدة للھیئات األعضاء لسعات التبادل
إضافة إلى زیادة جودة ) MESH(مباشرة دون المرور على المحطة الرئیسیة 

 .وسرعة تحویل الملفات FNGالتبادل لمحطات ال 
  التأكید على الھیئات األعضاء بأھمیة سرعة اقتنائھا للمحطات الطرفیة التلفزیونیة

ومواكبة األنظمة  FNGو)  HDTV(مثل الجدیدة لما توفره من خدمات شاملة 
خاصة وان المحطات ) DIALOG(و ) ACM(المتطورة في نظام المینوس 

 .سنوات بتشغیل مستمر على مدار الساعة 7الطرفیة القدیمة مضى علیھا أكثر من 
 

 الشراكة بین االتحاد وشركة میدیاكاست العالمیة لتوفیر بوابة الربط لنظام  تطویر
العالمي والبدء في استخدامھا في تغطیات األحداث خارج المنطقة العربیة  المینوس

 ).الخ....، القمة اإلفریقیة، قمة المناخ G20الجمعیة العامة لألمم المتحدة، (
 لخدمات واإلجراءات التي افات یاإلسراع من االنتھاء من البرمجیات ووضع تعر

بوابة العالمیة للمینوس وتسھیل تساعد الھیئات األعضاء في االستفادة من ھذه ال
 .الحجز والتنفیذ من خالل ھذا الربط مع شبكة نظام المینوس



 
لك��ن منظوم��ة التب��ادالت اإلذاعی��ة والتلفزیونی��ة المین��وس، ال تتوق��ف ف��ي اس��تعماالتھا عن��د ت��وفیر 

العربی�ة  الوسیلة التكنولوجیة المیس�رة ومح�دودة الكلف�ة لت�أمین التب�ادالت التلفزیونی�ة داخ�ل المنطق�ة
وخارجھا، ولكن االستفادة منھا تشمل أیضا مجاالت ھامة أخرى على غرار التدریب عن بعد عبر 

ف��ي إط��ار االس��تمرار بتط��ویر ف. 2016نظ��ام المین��وس، وھ��و م��ا ت��م االس��تفادة من��ھ خ��الل ع��ام 
 :تم تنفیذ الدورات التالیة النشاطات التدریبیة عن بعد بواسطة نظام المینوس 

 
 27/01/2016ولغایة  25األستودیو االفتراضي من دورة   – 1

–تونس  -شارك في الدورة تسعة وأربعون متدرباً من خمس ھیئات عربیة ھي األردن 
 .سوریة  -السودان -المغرب 

، وقد نفذت الدورة بمعدل محاضرتین یومیاً لمدة ثالثة المھندس أسامة المصرينفذ الدورة 
أیام وقد تضمنت شرحا نظریا في مجال الحفر على الكروما وتقنیة األستودیو االفتراضي 

 باستخدام تقنیة األستودیو االفتراضيوكذلك عروض لكیفیة تصمیم بعض المشاھد 
ھذا واضحاً من خالل  لقد حققت الدورة نتائج جیدة من حیث المواضیع والمدرب وكان

 .آراء المشاركین في األستودیو والرسائل الواردة بھذا الشأن 
 
 17/02/2016-15دورة الموسیقى التصویریة بین الفن والھندسة من  – 2

 -البحرین  -شارك في الدورة اثنان وأربعون متدرباً من أربع ھیئات عربیة ھي األردن 
 .سوریة –السودان 

وقد نفذت الدورة بمعدل محاضرتین یومیاً لمدة محمد إیھاب المرادني ، المھندسنفذ الدورة 
ثالثة أیام وقد تضمنت الدورة قواعد تألیف الموسیقى التصویریة وأدواتھا باستخدام 

 الحواسیب والبرمجیات ذات الصلة
لقد حققت الدورة نتائج جیدة من حیث المواضیع والمدرب وكان ھذا واضحاً من خالل 

 .لتزام المشاركین في األستودیو أو بعض المشاركین عن بعد في بعض الھیئات اھتمام وا
 

 30/03/2016-28من  FMدورة تقنیة البث اإلذاعي .  3
 -البحرین -شارك في الدورة تسعة وثالثون متدرب من ثالث ھیئات عربیة ھي األردن 

 .السودان 
نفذ الدورة المھندس نبیل الدبس ، وقد نفذت الدورة بمعدل محاضرتین یومیاً لمدة ثالثة أیام 

, والتجھیزات المستخدمة  FMوقد تضمنت شرحا نظریا في مجال ھندسة البث اإلذاعي 
إضافة إلى تقدیم مجموعة كبیرة من الخبرات العملیة قدمھا المدرب من تجاربھ في المیدان 

 .في ھذا المجال 
لقد حققت الدورة نتائج جیدة من حیث المواضیع والمدرب وكان ھذا واضحاً من خالل 

 .آراء المشاركین في االستودیو والرسائل الواردة من السعودیة والسودان بھذا الشأن
 
 20/04/2016-18دورة التلفزیون عبر شبكة االنترنت من .  4

  -الجزائر  -ھي األردن  شارك في الدورة خمسون متدرب من أربع ھیئات عربیة
 .سوریة  -السودان

، وقد نفذت الدورة بمعدل محاضرتین یومیاً لمدة ثالثة المھندس رؤوف حمدان نفذ الدورة 
أیام وقد تضمنت الدورة معلومات ھامة عن التوجھ الجدید الستخدام الشبكات إلرسال 



أنواع مختلفة من ھذه األنظمة البرامج التلفزیونیة باستخدام بروتوكوالت االنترنیت وتناول 
 .مقدما مجموعة من التجارب العالمیة في ھذا المجال 

لقد حققت الدورة نتائج جیدة من حیث المواضیع والمدرب وكان ھذا واضحاً من خالل 
  .آراء المشاركین في االستودیو والرسائل الواردة من السعودیة والسودان بھذا الشأن


