
تاریخچه رسانه در چهار عصر 

دکتر حسن نجفی سوالری

بهار 1397-1396زمستان 

www.najafisoulari.com



:کارهاراه
دراالنکهمجازیفضایوهارایانه

ادیرااینهابتوانیدشماست،اگراختیار
ستدرحرفکلمهیکتوانیدبگیرید،می

هاآنشماکهمستمعیهزارانبهراخودتان
.برسانیدشناسید،نمیرا

نایاست،مباداایالعادهفوقفرصتاین

خدایشودضایعاگر.شودضایعفرصت
دخواهسوالقیامتروزشماومنازمتعال

.کرد
2





Time Line of Life – Mile stone))

3
(ق.س)ميليارد

3/8
(ق.س)ميليارد 

4
(ق.س)ميليارد 

4/5
(  ق.س)ميليارد

5
(  ق.س)ميليارد

13
(ق.س)ميليارد 

13/8
(ق.س)ميليارد 

13/9
(  ق.س)ميليارد

14
(ق.س)ميليارد 

سيلنخستين ف
جانداران 

تک سلولی
روی زمين 

شکل
.می گيرد

نخستين 
گونه های 

حيات روی 
زمين در آب

پدید
.می آید

سيارک ها و 
ه دنباله دارها ب

زمين برخورد 
می کنند و آب
و مواد آلی به 

زمين
.آورندمی

زمين کروی
شکل و 

ل گدازان شک
متولد

.می شود

لد خورشيد متو
می شود و به 
مرور سيارات 

شکل
.می گيرد

اه کهکشان ر
ل شيری شک
.می گيرد

نخستين 
ساختارهای 

کهکشانی
شکل

.  می گيرد

جهان روشن 
مهبانگمی شود 

(ق.س)ميليون800(ق.س)ميليون200(ق.س)ميليون65(ق.س)ميليون3(ق.س)هزار300(ق.س)5000
اوج شکوفایی

تمدن مصر
های نخستين گونه

انسان روی زمين 
.پدیدار می شود

نخستين گونه های 
(  نماانسان)پستاندار دو پا 

روی زمين پدیدار می 
.شود

با برخورد دنباله
داری 

مين کيلومتری با ز6
نسل دایناسورها 
.  منقرض می شود

دایناسورها زمين را در
اختيار 

.می گيرند

نی با یک انفجار کيها
حيات روی زمين % 80

.نابود می شود
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از جزء به کل و بالعکس در شناخت سیر نظام فناوری 



.

POWER OF 10

FROM MICRO TO 

MACROCOSMOS



This is a trip at high speed, 

jumping distances by factor of 10.

Start with 100 equivalent  to 1 meter, and increasing sizes by factor of 10s ,or 101 (10 meters), 

102 (10x10 = 100 meters,  103 (10x10x10 = 1.000 meters), 104 (10x10x10x10 = 10.000 

meters), so on, until the limit of our imagination in direction to the macrocosmos.

Later let’s return, a little faster, up to the point where we started and continue our trip in the 

opposite direction reducing distances of travel by factors of 10 into the microcosmos.

Observe the constancy of the laws of the universe and think about how much the human race 

still needs to learn...



10اين سفري است با سرعت زياد به سمت باال با ضريب 

ز به توان صفر كه هم ارز با يك متر است شروع كرده، و تا مضاربي ا10با 

يعني صد )2بتوان 10، (ده متر)1بتوان 10افزايش مي دهيم، مثل 10

، و (يعني ده هزارمتر)4بتوان 10، (يعني هزار متر)3بتوان 10، (متر

همينطور الي آخر، تا محدوده تصورمان  در جهت عالم بي نهايت 

(.مايكروسكوپي)بزرگ

سپس ديگر بيائيم برگرديم، يك كمي سريعتر، تا نقطه اي كه شروع كرديم و

به 10سفرمان را در جهت مخالف با كاهش فواصل سفر از طريق عوامل 

.ادامه دهيم( ميكروسكوپي)دنياي بي نهايت ريز

وز يكنواختي قوانين را در جهان مشاهده كنيد و در اينباره كه تا چه اندازه هن

...  نژاد بشر نياز به يادگيري دارد، بينديشيد



BON VOYAGE!

سفر بخير



Distance 

to a bunch of 

leaves, 

in the garden

100

1 meter

يك متر

ا در فاصله يك متري ب

شاخه اي از برگها، در 

باغ



Start our trip upwards 

....  

We could see the 

foliage.

101

10 meters

ده متر

سفرمان را به باال 

....آغاز مي كنيم

ما مي توانيم شاخ و 

.يمبرگ درختان را ببين



At this distance we can 

see the limits of the 

forest and the 

edifications

102

100 meters

صد متر

در اين فاصله ميتوانيم 

محدوده جنگل و ساختمانها 

.را ببينم



We will pass from 

meters to kilometers..

Now it is possible to 

jump with a parachute 

...

103

1 km

يك كيلومتر

از مترها به كيلومترها 

...گذر ميكنيم

حاال پريدن با چتر نجات

...امكانپذير است



The city could be 

observed but we really 

can not see the houses

104

10 km

ده كيلومتر

در اين فاصله شهر 

مشاهده مي شود اما واقعاً 

نمنمي توانيم خانه ها را ببي



At this height, the 

state  of Flórida -

USA, can be seen..

105

100 km

صد كيلومتر

در اين ارتفاع، ايالت

ل آمريكا قاب-فلوريدا 

...رويت مي باشد



Typical sight from a 

satellite

106

1.000 km

يك هزار كيلومتر

منظره نوعي از ماهواره



The north hemisphere of 

Earth, and part of South 

America

107

10.000 km

ده هزار كيلومتر

نيمكره شمالي زمين، 

و قسمتي از آمريكاي 

جنوبي



The Earth starts 

looking small...

108

100.000 km

صد هزار كيلومتر

زمين شروع به كوچك 

...شدن مي كند



The Earth and the 

Moon’s órbit in 

white.... 

109

1 millón de km

يك ميليون كيلومتر

زمين و مدار ماه 

بصورت حلقه سفيد



Part of the Earth’s 

Orbit in blue

1010 

10 Millons de km

ده ميليون كيلومتر

قسمتي از مدار زمين 

بصورت آبي



1011

100 millons de km

Órbits of: Venus and 

Earth... 

صد ميليون 

كيلومتر

:مدارهاي

ونوس و زمين



Órbits of: Mercury, 

Venus, Earth, Mars and 

Júpiter.

1012

1 billón de km

يك بيليون كيلومتر

:مدارهاي

، ناهيد (عطارد)زهره 

، زمين، بهرام (ونوس)

(ژوپيتر)و مشتري( مريخ)



At this height of our 

trip, we could 

observe the Solar 

System and the 

orbits of the planets

1013

10 billons de km

ده بيليون كيلومتر

، در اين ارتفاع از سفرمان

قادريم منظومه شمسي و 

مدارات سياره ها را 

مشاهده كنيم



1014

100 Billons de km

The Solar System starts 

looking small...

صد بيليون كيلومتر

منظومه شمسي شروع به 

...كوچك شدن مي كند



The Sun now is a small 

star in the middle of 

thousands of stars...

1015

1 trillón de km

يك تريليون كيلومتر

هم اكنون خورشيد 

ستاره اي كوچك در ميان 

...ساير ستارگان است



At one light-year the little 

Sun star is very small

1016

1 light-year

يك سال نوري

در فاصله يك سال نوري 

ستاره خورشيد خيلي 

كوچك است



Here we will see nothing 

in the infinity....

1017

10 light-year

ده سال نوري

در اينجا ما چيزي در 

...بي نهايت نخواهيم ديد



“Nothing” 

Only stars and 

Nebulae...

1018

100 light-years

صد سال نوري

ا فقط ستاره ه« هيچ چيز»

و سحابيها



1019

1,000 light-years

At this distance we 

started travelling the 

Via-Láctea (Milky Way), 

our galaxy.

هزار سال نوري

ه در اين فاصله ما سفر را

شيري كهكشان خود را 

.شروع كرده ايم



We continued our travel 

inside the Via-Láctea.

1020

10,000 light-years

ده هزار سال نوري

سفرمان را درون راه 

.شيري ادامه مي دهيم



We started reaching 

the periphery of the 

Via-Láctea

1021

100,000 light-years

صد هزار سال نوري

شروع به رسيدن به 

پيرامون راه شيري 

مي كنيم



At this tremendous 

distance we could see all 

the 

Via-Láctea & other 

galáxies too...

1022

1 millión light-years

يك ميليون سال نوري

در اين فاصله عظيم 

-مي توانيم كهكشان راه

ي شيري و ساير كهكشانها

ديگر را نيز ببينيم



From this distance, all the galaxies look small with 

immense empty spaces in between.

The same laws are ruling in all bodies of the Universe. 

We could continue traveling upwards with our 

imagination, but now we will return home quickly

1023 - 10 million light-years

ده ميليون سال نوري

از اين فاصله، همه كهكشانها با فضاهاهاي 

بي شمار خالي في ما بينشان كوچك به نظر 

.مي رسند

قوانين يكسان در تمام اجرام 

.عالم هستي حاكمند

وه مي توانيم سفرمان را به طرف باال با ق

تصورمان ادادمه دهيم، اما بسرعت به 

.خانه باز خواهيم گشت



1022



1021



1020



1019



1018



1017



1016



1015



1014



1013



1012



1011



1010



109



108



107



106



105



104

Questions that come to our 

minds ...

Who are we? 

Where  are we going? 

From where did we come 

from?

سواالتي كه به ذهنمان 

...مي رسد

ما كه هستيم؟
به كجا مي رويم؟

و از كجا آمده ايم؟



103

Or... What do we  represent in 

the  Universe?

در عالم چيزيچه ... يا

و عنوان كردههستي 

دهيم؟مي نمايش 



102

In this trip 

“upwards” we went to 

the power of 23 of 10

به سمت »در اين سفر 

23به توان 10به « باال

رفتيم



101

Now we are going to 

dig inside of the matter 

in an inverse trip... 

حاال قصد داريم به درون 

ماده در سفري معكوس 

...كاوش نمائيم



We arrived at our starting 

point. 

We could reach it with our 

arms...

100

ما به نقطه آغاز سفر خود

.رسيديم

ان مي توانيم بكمك دستهايم

...به آن برسيم



Getting closer at  10 cm 

...We can delineate the 

leaves.

10-1

10 Centímeters

ده سانتيمتر

به فاصله ده سانتيمتري

...  نزديكتر مي شويم

م مي توانيم برگها را ترسي

.كنيم



At this distance it is  

possible to observe the  

structure 

of the leaf.

10-2

1 Centímeter

يك سانتيمتر

در اين فاصله مشاهده 

ساختار برگ امكانپذير 

.است



The cellular 

structures start 

showing...

10-3

1 Millímeter

يك ميليمتر

ساختارهاي سلولي شروع

...به نمايش مي كنند



The cells can be 

defined. 

You could see the 

union between them.

10-4

100 microns

صد ميكرون

.سلولها مشخص مي شوند

ي شما مي توانيد پيوستگ

.مابين آنها را ببينيد



Start our trip inside 

the cell...

10-5

10 microns

ده ميكرون

سفرمان را به درون سلول

...آغاز مي كنيم



The nucleus of the 

cell is visible.

10-6

1 micrón

يك ميكرون

هسته سلول قابل رؤيت 

.است



Again we changed the 

messuring unit to adapt to the 

minúscule size. 

You could see the 

chromosomes.

10-7

1.000 

Angstroms

هزار آنگستروم

دوباره واحد اندازه گيري خود

را براي سازگاري با سايز  

.خرد تغيير مي دهيم

شما مي توانيد كروموزومها 

.را ببينيد



In this  micro universe 

the DNA chain is 

visible. 

10-8

100 Angstroms

صد آنگستروم

در اين عالم بي نهايت ريز

اي قابل .ان.زنجيره دي

.رؤيت است



...the chromosómes blocks 

can be studied.

10-9

10 Angstroms

ده آنگستروم

قطعات كروموزومي را ... 

مي توان مورد مطالعه قرار 

.داد



It appears like clouds of 
electrons... These are carbon 
átoms that formed our world. 

You could notice the 
resemblance of the 
microcosmos with the 
macrocosmos...

10-10

1 Angstrom

يك آنگستروم

بشكل ابرهاي الكتروني پديدار
اينها اتمهاي كربني .... مي شود

هستند كه دنياي ما را تشكيل 
.مي دهند

شما مي توانيد متوجه شباهت 
الم مابين عالم ميكروسكوپي با ع

.مايكروسكوپي شويد



In this miniature world we 

could observe the electrons 

orbiting the atoms.

10-11

10 picómeters

ده پيكومتر

در اين دنياي مينياتوري 

مي توانيم مدار الكترونهاي 

.اتمها را مشاهده نمائيم
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5500
(ق.س)

6000
(ق.س)

8000
(ق.س)

10000
(ق.س)

20000
(ق.س)

40000
(ق.س)

60000
(ق.س)

90000
(ق.س)

..............

انالفبا سومری
خط چينی با 

عالمت5000

خط 
هيراگليف

قواعد 
زبان

بط تنهاامکان ض
حافظه

یعالئم فيزیک
نماد غيرشفاهی

نقاشی
دیواره غارها

یفيزیکاطالعات
پوست درخت

سنگ
رس

آوا

800
(ق.س)

1300
(ق.س)

1800
(ق.س)

2000
(ق.س)

2500
(ق.س)

2600
(ق.س)

3000
(ق.س)

3000
(ق.س)

5000
(ق.س)

ابن هيثم 
یقوانين عدس
قوانين اتاق
ط تاریک توس

ابن هيثم

کتاب و 
ط کتابت توس
ه مسلمانان ب

چين رفت

چاپ روی 
کاغذ با 

قالب های 
چوبی توسط

چينی ها 
دومين محمل

مکتوب 

کاغذ دورو
اب شيرازه کت

توسط 
روميان

حروف 
صدادار 

توسط 
یونانی ها

آیينه
ا عدسی همگر

برای اشعه 
آفتاب

چرتکه یک 
بهوسيله محاس

يانتوسط بابل

نی 
کاغذ 

پاپيروس
توسط 

مصریان

صفحات گلی 
سومریان

سی الفبای انگلي
التين توسط 

روميان
محمل مکتوب

(قالرسانه قابل انت)
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(ق.س)350
م1659

1643
م

1621
م

(ق.س)400
م1609

1592
م

450
(ق.س)

1562
م

550
(ق.س)

650
(ق.س)

چاپ مجله 
المخزن

(Magazine)

-اولين ماشين

يکیمحاسبه مکان
التوسط پاسک

(الپاسکماشين)

کش خط
محاسبه

انی  کریشنر آلم
ی و نمایش نقاش
یدبه شکل اسال

اولين مجله
آلمانی

ه اولين مجلچاپ روزنامه
ماهانه در 

(مر)ایتاليا

گوتنبرگ 
+  آلياژ فلزی 

جوهر روغن کتان
+  و دود چراغ 

شرابدستگاه 
سازی

زی حکاکی فل
روی کاغذ 

(چاپ فلزی)

سال قبل=ق   .س
ميالدی=م         

Time Line of ICT & Multimedia))

1833
م

1827
م

(ق.س)185
م1824

(ق.س)200
م1809

1789
م

(ق.س)240
م1780–1770

(ق.س)250
م1759

1700
م

1666
م

ماشين 
محاسبه 

اتوماتيک
(باباگ)

چاپ عکس
روی 

صفحات 
فلزی

دکتر روگت
لختی چشم

عکاسی روی
صفحات مسی

نقره اندود 
توسط نيس

آلمانی

اورستد 
ا بتلگراف 

+  سيم مسی
مغناطيس

تلگراف جوانی
ئی  ایتالياکارلی 

ين قطب)آهنربایی
سنگ -آهنربا

(مغناطيس

ی شيمی عکاس
ه توسط داگر

فرانسوی

اولين ماشين
مکانيکی 

سخنگو در 
کپنهاک توسط

Kratzen

ن اولين ماشي
حساب 

ه مکانيکی ک
ق جمع و تفری

دميدارا انجام 

Time Line of ICT & Multimedia))
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ميالدی=م         

م1835م1843م1844م1856م1857م1873م1876م1877م1879
ساخت 
دستگاه 

کوپ تلکرتروس
توسط کری

(آینه گردان)

و اختراع فون
ط گراف توس

ادیسون 
) (گرامافون)

(صداضبط

اختراع تلفن
اندر توسط الکس

بلگراهام

کشف فلز
م که سيلينيو
انرژی 

ه نورانی را ب
انرژی 
ی الکتریک

-تبدیل می

کرد

راف انتقال تلگ
باسيم

وسط پانتگراف ت
جوان کارلی 

یر به انتقال تصو
راه دور

ف اعالم تلگرا
ل سا موئتوسط

ل مورس تکمي
موج ) شد

طيس الکترومغنا
روی سيم 

و ثبت( مسی
–روی کاغذ 

نوشتن از راه 
دور

اولين برنامه 
کامپيوتر

(  نویسیبرنامه)
های یادداشت) 

(سالولی
LoveLace

جاروزدن عکس 
توسط 

نالکساندربای

تلگراف

م1884م1887م1888م1894م1895م1897م 1906م1907م1911
تينتوليد نخس

المپ اشعه 
ط کاتدی توس

روسلينگ 
روسی در 

سوئد

ارسال عالئم
ن تصویری بي
ن و برلين آلما

ط پاریس توس
-لوله-آرتور

ده کننتقویت
ییونگرمایی

اولين پخش
رسمی رادیو 
در نيویورک

ه المپ خالء س
الکترودی 

گيرنده 
رادیوئی 

تتوسط فارس

نوسان نگار
کاتدی کارن
-براون آلمانی

امواج 
رادیویی 

توسط 
مارکونی و 

ارسال آن از 
عرض اقيانوس

اطلس

توسعه رادیو
توسط 

مارکونی 
رادیویی با )

-قطع وصل

(امواج هرتزی
اختراع + 

دوربين با 
کتصویر متحر

,  ادیسون
دوربين 

و فيلمبرداری
پرژکتور 
پخش را 

ساخت

رادیو با 
امواج 

هتعریف شد

ساخت امواج هرتزی
یصفحه

گرد سوراخ
دار توسط

پاول 
نيپکوف
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م1912م1915م1917م1919م1920م1922م1925م1927م1928

ه ضبط صفح
3/33

+  دوردقيقه 
اولين ارائه 
+ تلویزیونی

اولين نمایش
افيلم با صد

کوپ توليد ایکونوس
ی یا دوربين عکاس

ط الکتریکی توس
-کين روسی زوری

اولين فرستنده 
رج تلویزیونی در ب

ایفل

اختراع 
ون ویزیتله

رد توسط بي
ی با انگليس

جاروب 
یمکانيک

ساخت 
دوربين 

اورتيکن و 
ر المپ تصوی

الکتریکی

جنگ جهانی 
اوج –اول 
ز گيری ابهره

امواج 
رادیویی

اختراع 
جاروب 
ی الکتریک
توسط 
کينزوری

ساخت 
کس دستگاه فا

ط ایميل توس
اوژن بلن 
فرانسوی

دور 78ضبط 
در دقيقه روی

ه صفحه ساخت
اولين+ شده 

ارسال راه دور 
سکوسانفرانسي

تصویر 
متحرک 

بعنوان یک
تجارت

(هالی وود)

م1930م1931م1932م1933م1937م1939م1941م1946م1947
توليد 

نوارهای 
+ مغناطيسی

اختراع 
ورترانزیست

یون ارائه تلویز
رنگی

شکست 
صنعت 

Broadcast

بدليل جنگ
جهانی دوم

تلویزیون 
تجاری در 

+ آمریکا 
ن اولين ماشي
الکتریکی

سخنگو

پخش اولين
ر برنامه زنده د
آلمان توسط

هيتلر
مسابقات )

(المپيک

پذیرش سيستم
خط در 405
BBCيک با تکن

جاروب 
الکتریکی

خط 40بجای 
مکانيکی

ساخت یک 
استودیو 

تلویزیونی توسط
RCA( پذیرش

برتری جاروب 
جای الکتریکی ب

(یجاروب مکانيک

اندازی راه
رج فرستنده ب

نيویورک 
ت توسط شرک

بل

12ارتقاء از 
خط در ثانيه

خط249به 
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It was the coronation in 1953 

that first created the UK 

consumer demand for  

television in the home.



1962 saw the first television 

pictures beamed across the 

Atlantic via the Telstar satellite.

1964 BBC2 was launched on 625 lines UHF

1966 First direct television transmission from 

Australia to Britain via Indian Ocean Intelsat



Colour was first introduced by BBC2 in 
1967

Followed by BBC1 and ITV London in 
1969



1972 the Teletext services 
were introduced (Ceefax and 
Oracle)

1979 Teletext subtitles



The early 1970s saw the start of 

Home Video Cassette Recorders

The universally accepted VHS 

system was invented by JVC in 

the late 1970’s



January 1985 marked the 

closure of the last 405-line 

transmitter. (UHF from 1964)



The 1980s saw the “lift-off” 
of Satellite TV (1970-1980)

The beginning  of domestic satellite 

services by Sky in 1989

The opening and merging of British 

Satellite Broadcasting (BSB) to form 

BSkyB in 1990



The 1990s marked the arrival of Digital technology

Oct 1998 Digital satellite service began



Nov 1998 Digital terrestrial 

service started, including 

widescreen broadcasts



This led  to the current Digital widescreen TV distributed by

•Cable

•Satellite

•Terrestrial



•Display technology

•Current home viewing is by larger and larger sized screens

•Home Cinema requires a larger screen size

•Digital Cinema an even larger screen

•To be effective the resolution must increase  
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م1948م1949م1950م1953م1956م1957م1958م1959م1963
سيستم پال
لم توسط ویله
بروش در 
مانیتلفنکن آل

کام سيستم س
ط رنگی توس

هنری 
دوفرانس

ن پرتاب اوليریوضبط است
ماهواره 

توسط روسها

اه اختراع دستگ
ی و ضبط مغناطيس
ایجاد تصویر 

مضاعف تروکاژ
ریکیميکساژ الکت

پذیرش سيستم رنگی
NTSC در آمریکا

(National 

Television System 

Commiteec)

ون تلویزی
کابلی

ضبط صفحه
دور در 45

دقيقه

ضبط ریل
یمغناطيس

م1965م1968م1969م1974م1977م1979م1980م1981م1982
های دیسک
+  فشرده 

کنسرسيوم
ا مشترک اروپ

ارتباطات 
+  ای ماهوراه

ای کامپيوتره
+  پرتابل 

عمومی شدن 
ا اینترنت ب

استاندارد 
TCP/IP

معرفی 
ای کامپيوتره

)  IBMشخصی 
طرح آقای 
( +  بيل گيتس
-زبان برنامه

يه نویسی شب
+  پاسکال 

معرفی چيپ
موتوراال

اولين بانک
اطالعات برای

ای کامپيوتره
+  شخصی 

وسيله 
موزیکال 
)یالکترونيک
(  یزرسينتی سا

  +
سور ميکروپروس

نتلبيتی ای16

ون ارائه تلویزی
3-Dسه بعدی

لين تشکيل او+ 
گروههای 

نتیخبری اینتر

تلویزیون 
املی کابلی تع

فروش + 
کامپيوتر 
شخصی 
Apple  +

ک فالپی دیس
اپل برای 
امه نوشتن برن

افزارینرم

افزایش توان 
امواج ماهواره 

اج با کاربرد امو
متریسانتی

CDطرح ایده 

توسط 
Klasscompaan

ویدئو 
کاست 
پرتابل

اولين ماهواره
تلویزیونی

کامستار 
(Comstar  )

–آمریکایی 

ارائه کاست
(نوار)صدا
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م1983م1984م1985م1986م1987م1988م1989
W.W.Wرنزر توسط تيم ب
(   ژنو سوئيس)در اروپا 

فالپی تأسيس شد 
دوبخشی و دوها دیسک

ت حساسيتی با ظرفي
1/2MB +اینتل چيپ

توری ميليون ترانزیس2/1
خود را معرفی کرد

واال موتور
32ر ميکروپرسسو

بيتی را معرفی
کرد

نویسی زبان برنامه
HyPercard مربوط

Hyper Textبه 

-تمسيس+ تاش مکين

5و 4عامل 
MacExcel

مایکروسافت

ستون فقرات 
BackBone اصلی

رت علوم ملی به صو
NSFNETای شبکه

اندازی شد راه
(National 

Scianle 

Foudation 
Network  + )

سيستم عامل 
3تاش مکين

معرفی 
32ر ميکروپرسسو

+ بيتی اینتل
يزی کامپيوتر روم

برای 
نویسیبرنامه

تر اولين پرین
ليزری کمپانی 

Macintosh 
Apple + زبان

نویسی  برنامه
TurboPascol

فضای + 
مجازی 

CyberSpace

ام توسط ویلي
+  گيبسون 

-CDمعرفی 

ROM توسط
يپسسونی و فيل

معرفی چيپ+ 
اینتل

-تماولين سيس

عامل ویندوز 
توسط بيل 

+  گيتس 
افزایش 

ی ظرفيت فالپ
 360دیسک به 

KB+ معرفی
CD به بازار  +

پروتکل 
ای استاندارد بر

ارسال فاکس

Time Line of ICT & Multimedia))

www.najafisoulari.comميالدی=م         



م1990م1991م1992م1993م1994م1995م1996م1997م1998
ذخيره 

و سازی ویدئ
+  DVDبا 

آغاز پخش 
HDدیجيتال 

 +Win 98

رنتیتلفن اینت
  +

های شبکه
+ ی کامپيوتر

ربات 
مسيریاب 

روی کره 
+ مریخ 

2پنتيوم 
نتلکمپانی ای

Internet 
Explorer

فمایکروسا
ت 

WebTvt

تجاری شدن 
+ اینترنت 

Win 95   +
يوم اینتل پنت

Proرا معرفی
اولين+ کرد

د فيلم تولي
شده کامل 

توسط 
 Toyکامپيوتر 

Story

توسعه 
ای کامپيوتره
شخصی با 

Full –

Motion 
Video +

قال سيم انتبی
+  اطالعات 

NetScape
Navigator(

(  سکان هدایت
انتخاب + 

استاندارد 
HDTVتوسط

ورهابعضی کش

کامپيوترهای 
ه روميزی چندرسان

يلم ف-تصویر-صدا)
( +متن–و عکس 

 Graphicalاولين 

Web Browser  +
جایگيزینی 

NAPS(Network

Access 
Protection  )

بجای 
NSFNET(Nation

al Scionce 

Foundation 
Network  + )

يپ معرفی اولين چ
پنتيوم اینتل

گشت و 
گذار در 

اینترنت
-بنام جين

آرمور 
مطرح شد 

برنامه + 
بانک 

اطالعات 
Access 
افمایکروس

ت

CD-
ROM

بازی 
Sega

 Visualهای برنامه

Basic& Aelphi & 

HTML& VRML & 

XML& JAVA & 
NET + اولينWeb 

Browser ( جاروب
گر شبکه جهانی 

به صورت ( تارنما
Online( فعال

توسط ( برخط
+  برنزرلی ایجاد شد

سرویس ) ISPاولين 
(  دهنده اینترنتی

ویندوز+ بوجود آمد 
-تمدر رقابت با سيس3

Macهای عامل

دا تشخيص صبرنامه+
کلمه30000با 
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تا كنون1980سير تكاملي گوشي هاي تلفن همراه از دهه 



م1999م2000م2001م2002م2003م2010م2047

تمامی اطالعات 
درفضای سایبر

شودمیمبادله 

های زیادیبرنامه
ه شود کنوشته می

نيست بوسيله انسان
وليد بلکه ماشين ت
تری برنامه کامپيو

کندمی

اینتل Mپنتيوم 
برای موبایل 

کامپيوتر با 
بيتی64پردازش 

Pentium 4

(( 3.06 GHz 

م سيسرویس بی
2.5G + ویندوز

XPمایکروسافت +
Mac Os X 

ships  +
Pentium 4 – 2 

GHz

ا فروش محصول ب
( +  برخط)اینترنت

Napster عمومی
NETشبکه + 

الم مایکروسافت اع
Win 2000+ شد 

 +Mac System 

4پنتيوم + 9.0
CPU 1GHzt

CPU+ 3پنتيوم 

مگاهرتزی 800
آمد
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ميدوني اينترنت چه جوري تا خونت مياد؟؟ 

!!داستان لنگر کشتي که به کابل اينترنت کشور گير کرده بود رو که شنيدي؟

بهم در اينجا اين کابلهاي قوي که اينترنت بسيار پر سرعت را در ميان کشورها  

:ارتباط ميدن را با هم مي بينيم
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آینده تعامل مجازی حقیقی در مشاغل 



2کارگاه شماره  

هر یک از تیم های دانشجویی یک دانش فعلی بشری مرتبط با فناوری اطالعات•
:وارتباطات را انتخاب و

هجری شمسی تحقیق1414جهانی آنرا تا  سیر تحوالت 1)

نمودار آنرا مطابق سیر تحول فناوری رسانه که در کالس ارائه شد ترسیم ) 2

ودر کالس ارائه نمایید ) 3

توجه شود•

.I نقاط عطف مهم تاریخی فقط در نظر گرفته شود

.IIود حتی المقدور از فیلم وعکس موجود در منابع اینترنتی برای  ارائه استفاده ش.

.III لطفا با نماینده کالس هماهنگ کنید که موضوعات تکراری نشود.


