
 Faisal Karimi
Lecturer, Online Journalism and New Media, School of 
Journalism and  MCOM, Herat University

بنام خداوند قلن



ِ ّای چاپی بَدًذ ،ظاّزشذُ در تاریخ  ّایاٍلیي گًَِ ی رساًِ  ۺرساً
اختزاع دستگاُ چاپ تَسط یَّاًس گَتٌبزگ 

(م ۱۳۹۸-۱۴۶۸)
  

تحَل در ارتباطات سٌتی

ِ ّا،  ِ ّا، کتابچ ِ ّا، رسال ِ ّای چاپی شاهل رٍسًاه ُ ّارساً ، هجالت ٍ جشٍ
.دیگز اس ًشزیات هی شذًذ  بسیاری

  



ِ ّا بِ دٍراى استفادُ اس کذ هَرس ٍ  .هی رسذتلگزاف پیشیٌِ ی ایي رساً

ِ ّا رادیَ ٍ تلَیشیَى  ٍ ٌَّس ّن بَدًذ بزخی اس هحبَب تزیي اًَاع ایي رساً
.ّستٌذ

ّا ٍ بسیاری   اعالهیِّا،  اس ایي ًَع رساًِ بزای اًتقال اخبار، اطالعات، بیاًیِ

ُ ّا در سطح گستزدُ ٍ بِ دیگز  .پخش عوَهی استفادُ هی شَدقصذ اس داد



ِ ّای چاپی ٍ یا حتی پخش )بسیار سزیع  (.سزاسزیبز خالف رساً
رساًِایٌتزًت بِ عٌَاى ابز 

سزٍیس ّای بَک، تَئیتز ٍ  عوَم هزدم توایل دارًذ کِ در فیس)پزطزفذار 
یا ٍقایع ٍ حَادث  بٌَیسٌذ حساب کاربزی داشتِ باشٌذ ٍ داستاى ٍبالگی 

(.بزای دیگزاى شزح دٌّذرا 

ّویشِ در حال تکاهل ٍ تحَل



ۺ  هسیحقبل اس هیالد 
.  قبل اس هیالد اختزاع ٍ تَسعِ الفبا تَسط فیٌقی ّا 2۵00تا  ۳۵00

...ٍ تَسعِ خط هیخی تَسط سَهزیاى
پیش اس هیالد استفادُ یًَاًیاى اس الفبای صَتی یا اٍایی کِ اس   ۱۷۷۵

.چپ بِ راست ًَشتِ شذُ است
قبل اس هیالد اٍلیي سزٍیس پستی بسیار ابتذایی بزای استفادُ   ۹00

.دٍلت در چیي

سال قبل اس هیالد اٍلیي استفادُ ثبت شذُ اس کبَتزّای خاًگی   ۷۷۶
.هَرد استفادُ بزای ارسال خبز بزًذُ باسی ّای الوپیک بِ آتي



.سال قبل اس هیالد یًَاًیاى شزٍع بِ ساخت اٍلیي کتابخاًِ کزدًذ ۵۳0

اس ًی شذُ قبل اس هیالد استفادُ اس کاغذ پاپیزٍس ساختِ  ۱۷0تا  ۵00
.بزای ًَشتيسبک استفادُ اساٍلیي سطَح قابل حول ٍ  --خشک 

اختزاع  را چیٌی کاغذ ( تسی لَآى) Tsai LUNسال قبل اس هیالد  ۱0۵
.کزد



سال قبل اس هیالد یًَاًیاى شزٍع بِ ساخت اٍلیي کتابخاًِ  ۵۳0
.کزدًذ

قبل اس هیالد استفادُ اس کاغذ پاپیزٍس ساختِ شذُ اس  ۱۷0تا  ۵00
استفادُ اساٍلیي سطَح قابل حول ٍ سبک بزای   --خشک ًی 

.ًَشتي

چیٌی کاغذ را  ( تسی لَآى) Tsai LUNسال قبل اس هیالد  ۱0۵
.کزداختزاع 



.هیالدی ایجاد خذهات پستی پیشزفتِ تز تَسط رٍهیاى ۱۴

اٍلیي استفادُ   --هیالدی استفادُ اس ًَر خَرشیذ بزای ارسال پیام ۳۷
.ثبت شذُ اس آیٌِ بزای ارسال پیام تَسط اهپزاتَر رٍم

هیالدی اٍلیي کتاب ّای شبِ اهزٍسی دست ًَیس ۱00

ًوادّای   --هیالدی اٍلیي چاپخاًِ چَبی اختزاع شذُ در چیي  ۳0۵
.شذُ بز رٍی یک بلَک چَبیحک 



.هیالدی رٍزًاهِ در ارٍپا ظاّر هی شَد 1450

هیالدی یَّاًس گَتٌبرگ هاشیي چاپ را با استفادُ از   1455
.فلسی اختراع کردحرٍف هتحرک 

تصَیر –هیالدی اختراع تاریکخاًِ ٍ دٍربیي عکاسی اٍلیِ  1560
.اٍلیيساز 

.الیپسیگ --هیالدی اًتشاراٍلیي رٍزًاهِ  1650



بصری )میالدی کلود چاپ اختراع وسیله مخابره کردن از راه دور  1793
.خط تلگراف( یا نوری

میالدی ژوزف نیسه فور نیپس اولین تصویر عکاسی را با دستگاه  1814
.فتوگراف خود ثبت کرد

میالدی چارلز ویت ستون توانست صدا را در یک جعبه تبدیل  1821
ساخت اولین  --امواج صوتی به صدا بصورت آزمایشی به انجام رساند 

.میکروفون

.میالدی اختراع اولین تلگراف الکتریکی توسط جوزف هنری 1831



هیالدی ساهَئل هَرس اٍلیي خط تلگزاف الکتزیکی راُ دٍر را   ۱۸۴۳
در ّویي سال الکساًذر بایي حق اًحصاری اختزاع اٍلیي  . اختزاع کزد

.دستگاُ فکس را دریافت کزد

شَلش اهزیکایی هَفق بِ ساخت اٍلیي هاشیي   ۱۸۶۷هیالدی 
.تحزیز ٍ هذرى شذ

–هیالدی ثبت اختزاعات تَهاس ادیسَى هاًذد دستگاُ تکثیز  ۱۸۷۶
الکساًذر گزاّام بل اختزاع تلفي الکتزیکی را بِ ًام خَد  . هاشیي کپی

.ثبت کزدُ است



.بْبَد هی بخشذرا سین هیالدی گَگلیلوَ هارکًَی تلگزاف بی  ۱۸۹۴

اس کزى رادیَیی هیالدی گَگلیلوَ هارکًَی، اًتقال سیگٌال ّای  ۱۹02
سزاسز اقیاًَس  در اٍلیي سیگٌال ّای رادیَیی  --ًیَفاًذلٌذ بِ 

.ارسال شذاطلس 

.هیالدی اٍلیي تلفي قارُ پیوا راُ اًذاسی شذ ۱۹۱۴



.ایستگاُ ّای هختلف --هیالدی راُ اًذاسی رادیَّای ًسل اٍل  ۱۹۱۶
ٍالدیویز سٍریکیي اٍلیي دٍربیي تلَیشیَى را  هیالدی  ۱۹2۳

.اختزاع کزد

هیالدی جاى لَجی بیزد، اًتقال اٍلیي سیگٌال ّای آسهایشی  ۱۹2۵
.صَرت گزفتتلَیشیًَی 



.  شزٍع بِ کار کزدًذ NBCهیالدی دٍ شبکِ رادیَیی  ۱۹2۷
CBS پخش بزًاهِ ّای تلَیشیًَی بزای اٍلیي بار در  . تاسیس شذ

بزادراى   "خَاًٌذُ جاس"اًتشار هَفقیت آهیش . اًگلستاى آغاس شذ
.ٍارًز، اًتشار اٍلیي فیلن ًاطق

در ّویي  . رادیَ  "عصز طالیی"هیالدی هحبَبیت پخش رادیَیی یا 
.  سال بزًاهِ ّای تلَیشیًَی در ایاالت هتحذُ بزای بار اٍل پخش شذ



هیالدی پخش بزًاهِ ّای تلَیشیًَی با قابلیت ضبط ٍ ٍیزایش  ۱۹۳۸
ٍ ًِ فقط بِ صَرت سًذُ --

.هیالدی پخش بزًاهِ ّای تلَیشیًَی بزًاهِ ریشی شذُ آغاس شذ ۱۹۳۹

هیالدی ٍرٍد کاهپیَتز ّای داًشگاُ ّارٍارد بِ عزصِ خذهات   ۱۹۴۴
.آغاس عوز علَم اطالعات ٍ ارتباطات --دٍلتی  --عوَهی قزار 



هیالدی شَرٍیْا ًخستیي سفیٌِ را بٌام اسپَتٌیک بِ فضا پزتاب   ۱۹۵۷
.  کزدًذ

هیالدی چستز کارلسَى، اختزاع دستگاُ فتَکپی ٍ یا دستگاُ   ۱۹۵۸
.  سیزاکس

.ایٌتزًت اٍلیي بار آغاس شذُ است -- ARPANETهیالدی پزٍصُ  ۱۹۶۹

.هیالدی کاهپیَتز خاًگی تَسط شزکت اپل آی اختزاع شذ۱۹۷۶ 



.آغاز شذ جاپاى در هبایل هیالدی اٍلیي شبکِ ّای ارتباطی  1979

هَس . لپ تاپ اٍل بار برای عوَم هردم بِ فرٍش هی رسذ 1981
.بِ طَر هٌظن بخشی از کاهپیَتر هی شَدکاهپیَتر 



. گشیٌذ هیهیالدی هجلِ تاین کاهپیَتز را بعٌَاى هزد سال بز  ۱۹۸۳
.کٌذهی شبکِ تلفي ّوزاُ در ایاالت هتحذُ آغاس بِ کار اٍلیي 

کزدُ ٍ  رّا هیالدی دٍلت ایالت هتحذُ اهزیکا کٌتزل ایٌتزًت را  ۱۹۹۴
–هی شَد هتَلذ   WWWٍارد حَسُ عوَهی هی شَد ٍ ایٌتزًت 

.ی شَدههجاسی هتَلذ ارتباطات 



fslkarimi@gmail.com

www.Faisalkarimi.com
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