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االتصال جزء من االعالم حيث االعالم يشمل االتصال كمرحمة من مراحل العممية االعالمية.
في المدار الجغرافي المتزامن" "Geosynchronous Orbitيستطيع القمر تغطية مساحة شاسعة تصل حتي
 %42من مساحة األرض والواقع أن ثالثة أقمار فقط يمكنيا تغطية سطح الكرة األرضية .
االتصال ىو عممية مشاركة ) (Participationبين المرسل والمستقبل ،وليس عممية نقل ) (Transmission
األقمار الفعالة  Active Satellitesعبارة عن محطات تقوية  ،تقوم باستقبال اشارة من محطات ارضية معينة
وتكبرىا ثم تعيد ارساليا باتجاه محطات أرضية اخري
تتكون وحدة المعالجة المركزية من وحدتين جزئيتين ىما وحدة الحاسب والمنطق والمسئولة عن تنفيذ العمميات

الحسابية والمنطقية ووحدة التحكم والمسئولة عن تنسيق جميع العمميات في وحدة المعالجة المركزية

الذاكرة الرئيسية  RAMىي عبارة ذاكرة تستخدم لتقميل الوقت الذي تحتاجو وحدة المعالجة لمحصول عمى
المعمومات من الذاكرة الوسيطة .
تتكون لغات البرمجة ذات المستوى العالي عادة من مجموعة من الرموز بالنظام الثنائي يستخدميا المبرمج في
البرمجة وتختمف ىذه الكممات تبعاً لمغة البرمجة .
البريد االلكتروني أثر في العممية االعالمية في مرحمة معرفة الخبر بينما لم يأثر في مرحمة النشر.
طريقة" ، "FDMA" " Frequency Division Multiple Accessالتي تخصص ترددات معينة لكل مستخدم
عمى حدة  .و تستخدم عادة في خدمة بث قنوات التمفزيون الفضائية و البث الفضائي بشكل عام.
األقمار الصناعية ىي مركبات مصنوعة تطمق من األرض إلى الفضاء الخارجي لتدور مع األرض أو حوليا

من أجل إيصال معمومات تمتقطيا مراكز االستقبال األرضية

يرى ماكموىان أن الوسيمة غير مرتبطة بالرسالة ويوضح أن مضمون وسائل األعالم يمكن النظر إلية مستقالً
عن تقنيات الوسائل اإلعالمية

الحاسب  computerىو عبارة عن جياز إلكتروني يقوم باستقبال البيانات ومن ثم معالجتيا ومن ثم تخزينيا
أو إظيارىا لممستخدم بصورة أخرى.
َي ْستخدم القمر الصناعي الموجات متناىية القصر ذات التردد العالي جدا "الميكروويف Microwavesالتي
كماً ىائالً من المعمومات و تستطيع اخت ارق الغالف الجوي لتصل الي القمر الصناعي.
يمكنيا أن تحمل ّ

يرى ريتشارد بالك أن ( القرية العالمية ) التي زعم ماكموىان وجودىا ،لم يعد ليا وجود حقيقي في المجتمع
المعاصر حيث طغي عمييا العولمة.
حاسبات خاصة االستعمال ( Special Purpose Computersتصمم من أجل أداء وظيفة محددة ,مثل
أجيزة اإلنذار المبكر
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بدأت تقنية اتصاالت األقمار الصناعية عندما نجح الغرب بعد الحرب العالمية الثانية بإطالق قمر انتمسات1
محطات التحكم وظيفتيا متابعة موقف القمر الصناعي متابعةً مستمرة ،وضبط أجيزتو ،وتصحيح مداره حول

أداء صحيحاً.
األرض ،والتأكد من أداء ميامو ً
عوائق االتصال بالقمر الصناعي اقل بكثير من عوائق االتصاالت الالسمكية بسبب وجود طبقة اآليونوسفير

واستخدام موجات خاصة .
الكمبيوتر نتيجة من نتائج التكنولوجيا لذا فان المفيوم الشائع لمصطمح التكنولوجيا و ربطو باستعمال الكمبيوتر
صحيح و شمولي.
نموذج (ديفيد برلو) يرى أن ىناك أربعة عناصر تكون العممية االتصالية وتشمل  :المرسل والرسالة والوسيمة
والمستقبل.

( 10درجة)

السؤال الثاني:

أنتجت ثورت املعلومات اليت يعيشها العامل يف الوقت الراهن ما يسمى باالعالم اجلديد ،اشرح بالتفصيل ما يلى -:
 -1تعريف االعالم اجلديد
 -2خصائص االعالم اجلديد
 -3الظواهر الىت صاحبت االعالم اجلديد

السؤال الثالث:

اشرح بالتفصيل ما يمى -:
 -1تعريف وخصائص التويتر

 -2مفيوم االذاعة الدولية وخصائصيا
 -3سمبيات الصحافة االلكترونية

انتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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