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رسالة معممة 

CR/235 
  

  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد
  

) اخلدمات الفضائية (لية للترددات  اإلعالمية األسبوعية والنشرة اإلعالمية الدو  ةالنشر اإلصدار السنوي ألعداد   : املوضوع 
 DVD-ROMعلى أقراص املسجلة 

  .1999 ديسمرب  22 الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية واملؤرخة    CR/134الرسالة املعممة   : املرجع

  
  إىل املدير العام

  السيدات/حضرات السادة
، عن إعداد  1999 ديسمرب   22 املؤرخة  CR/134أبلغ مكتب االتصاالت الراديوية اإلدارات مبوجب رسالته املعممة   1

وهذه املطبوعة ).  اخلدمات الفضائية(، وهي النشرة اإلعالمية الدولية للترددات     CD-ROMمطبوعة جديدة على قرص مدمج  
األسبوعية اإلعالمية   حلت حمل املطبوعة السابقة وهي النشرة 30 (WRC-97)للقرار  اجلديدة اليت استحدثها املكتب طبقاً 

  . سام اخلاصة واليت كانت تنشر بنسخة على الورق ويف شرحية صغرية  واألق
ويسر املكتب أن حييطكم علماً بأنه بعد فحص دقيق جلميع النسخ الورقية السابقة للنشرة اإلعالمية األسبوعية، ومع      2

  املسجلة على أقراص   ) ئيةاخلدمات الفضا(مراعاة الردود اإلجيابية جداً من مستعملي النشرة اإلعالمية الدولية للترددات       
CD-ROM  اليت ) اخلدمات الفضائية (، تقرر إتاحة النشرات اإلعالمية األسبوعية والنشرات اإلعالمية الدولية للترددات

 12وتتألف هذه اموعة التارخيية من  . (DVD-ROM)املاضية على قرص فيديوي رقمي للقراءة فقط صدرت يف السنوات 
،   1991 – 1995 و1981 – 1990 و1965 – 1980: لفترات الثالث التاليةلكل فترة من اقرص : تايل على النحو الDVDقرصاً 

القرص الفيديوي عادة  فصاعداً، سيصدر 2005وابتداًء من . 2004 إىل 1996وبعد ذلك قرص لكل سنة عن الفترة املمتدة من 
  . بعد شهرين من انقضاء كل سنة) ئيةاخلدمات الفضا(الرقمي السنوي للنشرة اإلعالمية الدولية للترددات  

يف   ) اخلدمات الفضائية(النشرة اإلعالمية الدولية للترددات  /سيصدر هذا القرص السنوي للنشرة اإلعالمية األسبوعية  3
مدعوماً مبختلف أنظمة تشغيل املعدات والربجميات اليت   (®Acrobat® Adobe نسخة جمانية من قارئ باستخدام PDFالنسق 

 على أي من النشرات تنصباملستعملني من وستشتمل املشاورات استفسارات مقدمة ). 1 انظر امللحق – اإلدارات  تستعملها
وستعطى كل نتيجة لالستفسار . النشرة اإلعالمية الدولية للترددات أو مراجع منشورات القسم اخلاص /اإلعالمية األسبوعية

، ) وسيطلب حساب خدمة تبادل معلومات االتصاالت   (ية على اخلط مع وصلة إىل املدخل املعين يف نظام الشبكة الفضائ  
  .وسيكون باإلمكان استجالا حاسوبياً ملزيد من التحليل  

 

  حتــاد  الــدويل  لالتصــاالت     الا

  مكتب االتصاالت الراديوية 
 85 57 730 22 41+): رقم الفاكس املباشر(
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  النشرة اإلعالمية الدولية للترددات،    /وقد حيتوي القرص الفيديوي الرقمي السنوي للنشرة اإلعالمية األسبوعية   4
، مما    )Mb 35 إىل 5من  ( من املعطيات ةكمية كبري  عض األقسام اخلاصة، على  أو يف بIII-S وII-S وI-Sاألجزاء  يف ال سيما 

 يستغرق الوثائقويالحظ املكتب يف هذا الصدد أن طبع مثل هذه  . املئاتيؤدي إىل وثائق يصل عدد صفحاا املطبوعة إىل    
ويوصي كذلك باستعمال طابعة  . ذلك إذا اقتضى األمر  رتكماالكثري من الوقت، ويوصي من مث بطبع األجزاء ذات األمهية إلد

  . ليزر ذات كفاءة عالية  
وميكن إيالء مزيد من االهتمام إىل النفاذ على اخلط إىل منشورات أو أجزاء القسم اخلاص داخل نشرة إعالمية   5

ب ممتناً إذا  وسيكون املكت . نشرة إعالمية دولية للترددات معينة عن طريق خدمة التجارة اإللكترونية عرب اإلنترنت        /أسبوعية
  . تعليقات أو مالحظات عن هذه اإلمكانية لكم من  نما قد يعتلقى 

 كاملة أو بعض أقراص منها تتعلق بالفترات    DVDللحصول على مزيد من املعلومات عن شراء جمموعة أقراص    و  6
:    أو الربيد اإللكتروين +5194 730 22 41املشار إليها أعاله، يرجى االتصال خبدمة املبيعات باالحتاد عن طريق الفاكس            

int.itu@sales         ذا املنتج اجلديد واليت ستتضمن قائمة كاملة باألسعار أو عن طريق اإلشارة إىل مذكرة النشر اخلاصة ،
  .واستمارة الطلب

 Attila Matasيرجى االتصال بالسيد  (واملكتب على أمت استعداد لتقدمي أي إيضاحات إضافية قد حتتاجها إدارتكم   7
  . )matas@itu.int:  الربيد اإللكتروين أو 5785 730 22 41+الفاكس أو  6105 730 22 41+عن طريق اهلاتف  

  
  . وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

  
  

  فالريي تيموفيف
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  
  1: امللحقات

  :التوزيع
  االحتادبعضاء إدارات الدول األ  -
  أعضاء جلنة لوائح الراديو  -
   اخلدمات الفضائية–املشتركون يف النشرة اإلعالمية الدولية للترددات   -
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  1امللحق 
  السمات البارزة ملنشورة القرص الفيديوي الرقمي السنوي 

  )اخلدمات الفضائية (النشرة اإلعالمية الدولية للترددات/للنشرة اإلعالمية األسبوعية
  
وثيقة خدمية تباع على ) اخلدمات الفضائية(تعترب النشرة اإلعالمية األسبوعية أو النشرة اإلعالمية الدولية للترددات       1.

  .  مرة كل عام ، ويصدرها مكتب االتصاالت الراديوية   (PDF)قرص فيديوي رقمي يف نسق الوثيقة احملمولة 
علومات عن ختصيصات  املىل إالقسم اخلاص، باإلضافة   ومنشورات III-S وII-S وI-Sوحيتوي القرص على األجزاء   2.

املقدمة من اإلدارات إىل مكتب و أو حمطات علم الفلك الراديوي، يةطات األرضاحملىل احملطات الفضائية أو إالترددات 
ى األحكام  للترددات، باإلضافة إىل التخصيصات اليت تقدم مبقتض  الدويل االتصاالت الراديوية لتسجيلها يف السجل األساسي   

  . 30B و30A و30ذات الصلة يف لوائح الرديو أو مبقتضى خطة يف التذييالت 
  2005سنوياً اعتباراً من       :تاريخ النشر   3.
  )سبانية إلاإلنكليزية والفرنسية وا (تصدر هذه املطبوعة بعدة لغات        :اللغات  4.

  اخلدمات(ت للترددا الدولية ، تصدر النشرة اإلعالمية 2005.01.01واعتباراً من 
  .بالعربية والصينية والروسية  )الفضائية

  ) قرص فيديوي رقمي بذاكرة قراءة فقط (DVD-ROM      :النسق  5.

  املتطلبات من الربجميات والعتاد    6.
، يف   )اخلدمات الفضائية (النشرة اإلعالمية الدولية للترددات    /حتتوي األقراص السنوية للنشرة اإلعالمية األسبوعية     1.6

 ويف األقسام اخلاصة III-S وII-S وI-S، على املعلومات اخلاصة بالتبليغات اليت نشرت حىت اآلن يف األجزاء      PDFالنسق 
 (Menu) صفحة قائمة اخليارات   تفتح ، DVD قارئ يف الDVD-ROM القرص   إدخالوعند. املتعلقة باخلدمات الفضائية
  مت إيقافقد كن يبطريقة أوتوماتية إذا مل  ،  )اخلدمات الفضائية(رددات  النشرة اإلعالمية الدولية للت /للنشرة اإلعالمية األسبوعية 

  . DVD-ROM يف الدليل الرئيسي للقرص start32.exeينبغي النقر على ملف وبالنسبة للفتح اآليل   .خيار الفتح األوتومايت
 PDFيف النسق  ) ت الفضائيةاخلدما(النشرة اإلعالمية الدولية للترددات /وقد صممت النشرة اإلعالمية األسبوعية   2.6

 وطابعة من طراز ليزر أو طابعة DVD قارئة ب د ، املزوMicrosoft WindowsTM9x/NT/XPلكي تستعمل على حواسيب 
، DVD-ROM على PDF وما فوقها، ملشاهدة ملفات  4.0، النسخة ®Adobe® Acrobat قارئمبنفث حربي، باستعمال 

  . والتجوال فيها وطباعتها 
 على اآللة حىت ميكن Search   الزر من أن يركب  Acrobat  قارئ، ال بد ل  Unix وMacintoshملستعملي  وبالنسبة   3.6

  .DVD-ROM يف الدليل الرئيسي للقرص menu.pdfفتح ملف 
 Acrobat قارئ متطلبات النظام األساسي ل 7.

1.7 Windows 
    ®Pentium أوi486TMحاسوب شخصي قائم على معاجل   •
•  Microsoft® Windows® 95 أو Windows 98أو  Windows NT® أو4.0 النسخة  Windows XP®  
  ت  ي ميغاب64 املتيسرة بقدرة تبلغ    RAMذاكرة     •
  ت ي ميغاب24مساحة القرص الصلب املتيسرة بقدرة تبلغ     •

2.7  Macintosh  
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•  Apple Power Macintosh أو حاسوب موائم له   
  لتالية أو النسخ ا9.0.4 من النسخة Mac OSبرجميات     •
   ميغابيت 64 املتيسرة بقدرة تبلغ    RAMذاكرة     •
   ميغابيت 24مساحة القرص الصلب املتيسرة بقدرة تبلغ     •

3.7  LINUX  
  X86 على احلاسوب Linux 2.2 kernelالربنامج األساسي   •
  غابيت ي م64 املتيسرة بقدرة تبلغ    RAMذاكرة     •
   ميغابيت 24املتيسرة بقدرة تبلغ   الصلب مساحة القرص   •

 ®Adobe® Acrobatقائمة أنظمة التشغيل واملنصات الداعمة لقارئات      8.
 ) com.adobe.www://httpملزيد من املعلومات التفصيلية يرجى زيارة املوقع التايل   ( 

  :5.0، النسخة  Acrobat قارئأنظمة التشغيل واملنصات الداعمة ل 1.8

· Windows (9x/NT/XP) · LINUX 
· Macintosh · Sun 

  
  4.0، النسخة  Acrobat قارئأنظمة التشغيل واملنصات الداعمة ل 2.8

· Windows 9x · UNIX 
· Windows NT/XP ·  حمطةSun SPARC 

  3.1 Windowsالعمل  حمطة ·   ألفرقة العمل3.11 وHP Series 9000  700، النموذج 

· Macintoshو Power Macintosh ·  حمطة العملIBM® RS/6000 

  الرقميةUNIXعمل الحمطة  · Silicon Graphicsمل حمطة الع ·

 Linux · OS/2حمطة العمل  ·
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