Dunden Bugune Iletisim Araclari

" M.Ö 3000 civarinda Misirda HIYOROGLIF adi verilen yazi sistemi bulundu. Bu yazilar insan hayvan ve esya
sekillerinden ve bazi sembollerden olusmaktaydi
" M.Ö 1300 Civarinda Mezopotamyada ( Bugünkü Suriye ve Irak topraklari) ilk alfabenin kullanildigi
bilinmektedir
" M.S 1045 Misirlilar tarafindan bulunan papirus adli kagidi gelistiren çinde ilk kez Pi CHENG adli mucid
matbaa harflerini icad etmis ve kitap basmistir. Daha sonralari 1645Avrupada Guttenberg adli mucit matbaa
makinasini icad etmistir.
" 1820 yilinda Danimarkali OERSTED adindaki bilim adaminin elektromanyetik akimi kesfetmesiyle
günümüzde kullanilan modern iletisim araçlarinin temel çalisma prensipleri dogmustur
" 1826 da günümüzde en yaygin iletisim araçlarindan biri olan Fotografi Fransiz NIEPCE tarafindan
bulmustur.
" 1936 da Ingiliz Cooke ve arkadasi elektrikli telegrafi icad ettiler.
" 1843 de Amerikali li bilim adami kendi adi olan ve (.) ve (-) lerden olusan MORS alfabesini icad etmistir.
Böylece Fransizcada Uzaktan yazma denilen Tele-Graph : Telgraf aleti herkes tarafindan kolay kullanilir hale
gelmistir.
" 1867 yilinda Amerikali politikaci ve mucit SHOLES ilk daktilo makinasini icad etmistir. Bu makina yaziyla
iletisimde devrim yaratmistir.
" 1876 Yilinda Amerikada sagirlar okulunda ögretmenlik yapmakta olan ve bu arada ses üzerine arastirmalar
yapan Iskoçya asilli arastirici A.Graham BELL elektrik telleri üzerinden ilk insan sesini iletmeyi basarmis ve bu
aletin adina Tele-Phone : Telefon yani uzaktan konusma adini vermistir. BELL ile yardimcisi Watson arasinda
10Mart 1876 da odadan odaya gerçeklesen bu bulus modern iletisimin baslangici sayilmaktadir.
" 1877 yilinda Amerikali arastirmaci EDISON FonoGraf denilen ve ses kaydetmeye yarayan ilk aleti icad
etmistir. Ilk kez köpeginin sesini kaydettigi bu cihaz günümüzde kasetçalarlarin ve CD çalarlarin temelini
yaratan bulus olmustur.
" 1894 de Fransiz LIMUERE kardesler Ilk sinama makinasini icad etmislerdir. Böylece görüntünün kayit
edilmesi, saklanmasi ve yeniden gösterilmesi imkanli hale gelmistir. Bu bulus iletisimde devrim sayilmaktadir.
" 1896 yilinda Italyan MARCONI ilk mors alfabesiyle yaptigi Radyo yayinini basarmistir. ( daha sonra 1901 de
ilk okyanus asiri radyo yayini yapilmistir . 1907 Yilinda ise kanadali FESSENDEN adindaki bilim adami insan
sesiyle ilk radyo yayinini yapmistir.)
" 1922 yilinda KORN adli Alman bilim adami elektrik tellerinden fotograf gönderebilen ilk fax makinasini icad
etmistir.
" 1926 yilinda Logie BAIRD adindaki iskoçyali bilim adami insan yüzünün görüntüsünü radyo dalgalariyla çok
uzaklara gönderebilen ve Tele-Vision: Televizyon denen ve uzaktan görme anlamina gelen aleti icad etmistir.
" 1936 yilinda Ingilterede Ilk kez siyah beyaz TV yayinlari BBC tarafindan baslatilmistir.
" 1938 yilinda CARLSON adindaki Amerikali bilim adami PhotoCopy :Fotokopi cihazini icad etmistir.
" 1946 yilinda Amerikali J.ECKERT ve arkadasi MAUCHLY adli bilim adamlari askeri amaçli hesaplar
yapmak için dünyanin ilk bilgisayarini icad etmislerdir. ENIAC adini verdikleri bu bilgisayar 30 ton agirliginda
ve 4 apartman dairesi büyüklügünde olup içinde 18 000 elektronik tüp (Lamba) bulunmaktaydi. Bu alet
günümüzde kullanilan modern bilgisayarlarin babasi sayilmaktadir.
" 1962 yilinda Amerikalilar dünyanin ilk iletisim uydusu olan TELSTAR'i uzaya firlatmislardir. Bu uyduyla
kitalar arasi Telefon konusmalari Telefax Telex haberlesmeleri ve TV -Radyo yayinlari yapilmasi olanakli hale
gelmeistir
" 1970 li yillarda Amerikada üniversiteler arasi bilgi iletisiminde kullanilmak üzere ARPA denilen yeni bir
iletisim sistemi gerçeklestirilmistir. Bu sistemle ayri sehirlerdeki bilgisayarlarin birbirlerine baglanabilmeleri
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mümkün olmustur. 1974 de bu iletisime standart getirilmis ve adina TCP/IP protokolu denmistir. Ayni yillarda
Amerikada IBM sirketi bilgi depolamada ve bunun farkli makinalarda kullanilmasini saglayan ve Floppy
denilen disketleri acad etmistir.
" 1981 Amerikada IBM sirketi Ilk kisisel bilgisayar denilen ve bugün iletisimde devrim sayilan ve PC adini
verdigi bilgisayari üretmeye besladi
" 1982 de Hollandali PHILIPS ve Japon SONY sirketleri Compact Disk ( CD ) denilen aleti üretmislerdir Bu
cihazlar çok düsük seviyeli LAZER ile çalismaktadirlar
" 1983 de Amerikali MikroSoft firmasi günümüzdede hala kullanilmakta olan ve iletisimde çigir açan Windows
adini verdigi yazilim sistemini icad etmistir.
" 1985 yilinda amerikada kullanilmakta olan ARPA iletisim sisteminin adi INTERNET adiyla degistirilmistir.
Internet bilgi otobani anlamina gelmektedir.
" 1990 yilinda yasadigimiz çaga adini veren ve iletisimde bu gün son nokta olan WWW yani world Wide Web
icad edilmistir.
" 1986 ABD National Instruments firmasi LabVIEW adi altinda GUI tabanli bir endüstri yazilimi yaratildi
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