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Evoluţia telefonului mobil
cca. 50 000–
20 000 î.H.

Cifrele: degetele oamenilor
sunt (probabil) primele
dispozitive folosite pentru
realizarea calculelor.

1843

Inventatorul englez Michael
Faraday face experimente
pentru a observa dacă un
spaţiu vid poate conduce
electricitatea.

cca. 1492

1895

Inventatorul italian Guglielmo
Marconi trimite primul mesaj
folosind undele radio.

Leonardo da Vinci
proiectează primul
calculator mecanic.

cca. 724 d.H.

1876

Inginerul chinez Liang
Lingzan construieşte
primul ceas care anunță
minutele și ora.

Alexander Graham Bell
inventează primul telefon
din lume.

1834

Inginerul englez Charles
Babbage inventează
prima mașină de calcul
din lume.

1921

Poliţia din Detroit
instalează stații radio
mobile în maşinile
din dotare.

2007

1992

Este lansat primul telefon
cu tehnologie multitouch – un adevărat
computer mobil.

Inginerul englez Neil
Papworth trimite de pe
telefonul mobil primul mesaj.

1947

1997

Cercetătorii de la
Bell Labs dezvoltă
primul sistem de
telefonie mobilă.

Inventatorul francez
Philippe Kahn trimite
prima fotografie făcută
cu un telefon mobil.

1999

1983
Este comercializat
primul telefon mobil –
DynaTAC. Acesta costă
4 000 de dolari.

Sunt scoase la vânzare
primele telefoane dotate
cu MP3.

1993

Apare Simon, primul smartphone
din lume. Telefonul era dotat cu
ecran tactil și putea fi folosit pentru
a trimite sau a primi e-mailuri și
pentru a scrie diferite notițe.

2008

Este lansat primul
magazin pentru aplicaţii.
Până în 2011, au fost
descărcate 15 miliarde de
aplicaţii.
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T

elefoanele mobile sunt atât
de importante pentru viaţa
noastră din secolul XXI încât
nu ne imaginăm cum am putea
trăi fără ele. În doar câţiva
ani, aceste minicomputere
au transformat modul în care trăim,
lucrăm și ne jucăm, și ne-au ajutat să

NU EXISTĂ CEVA ce nu poate fi făcut
de ultimele modele de smartphone: de
la oferirea informațiilor legate de starea
vremii la hărţi şi indicarea direcţiilor
pentru a ajunge la destinaţia dorită.
Un studiu realizat de Naţiunile Unite
în 2013 a arătat că din 7 miliarde de
oameni (valoare aproximativă a
populaţiei lumii), 6 miliarde au
acces la telefoane mobile – în
timp ce numai 4,5 miliarde de
oameni au toalete funcţionale!

facem orice: cumpărături şi operaţiuni
bancare online, să descărcăm melodii,
să transmitem videoclipuri sau să ţinem
legătura cu prietenii noştri 24/7 folosind
texte sau SMS-uri. Există scenarii de
filme care au la bază un telefon mobil.
Acum, imaginează-ţi viaţa fără telefonul
mobil. Ar fi groaznic, nu-i aşa?
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Dispozitivul-minune

F

ără îndoială, telefonul mobil a
schimbat lumea mult mai repede
decât oricare altă invenţie. Poate
face atât de multe lucruri că alte
dispozitive au fost aruncate direct Muzică
la gunoi. Cântărind mai
puţin de 85 de grame, acesta
este îndeajuns de mic încât să
încapă în buzunarul cămășii și
este prezent oriunde mergem
noi. Nu-i de mirare că în 2013
au fost vândute 1,8 miliarde de
telefoane mobile. Dacă ai aranja
GPS
într-o coloană toate telefoanele
mobile, aceasta ar ajunge până la
mijlocul distanţei dintre Pământ şi
Lună! Acum, imaginează-ţi că trăieşti
cu 100 de ani în urmă sau chiar şi
Jocuri
mai în trecut, când telefoanele mobile
nu existau...
Calculator

DACĂ AI FI
ÎNCERCAT să
construieşti un
smartphone în secolul
XIX, acesta nu ar fi fost
prea mobil.
Aparat de
fotografiat

Telefon

V

N
S

E

Ceas

Nu va prinde
niciodată!
Lanternă
(Felinar)
TIC-TAC. Când ceasornicarul elveţian
Jost Bürgi a inventat minutarul în 1577,
lumea a început să fie obsedată să ştie
cât este ceasul. Ceasurile de buzunar au
devenit populare în anii 1700, iar ceasurile
de mână au fost create în anii 1920.
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SUNĂ-MĂ! În 1876,
Alexander Graham Bell a
strigat faimoasele cuvinte
„Domnule Watson, vino!
Vreau să te văd!” în
primul telefon din lume.
Până în 1914, în Europa
şi SUA existau milioane
de telefoane fixe.

Nu te aud!

Super-pont

Nici eu nu
te aud!

În trecut
,
bijuterii oamenii purtau
strălucit
oare pen
a arăta c
tr
â
Astăzi, p t de bogați sunt. u
oţi plăti
milioane
pentru u
n
carcasă d telefon mobil c
u
in aur în
cu diam
ante. Do crustată
ar
ai grijă s
ă
nu-l scap
i
în toalet
ă!

ZÂMBIȚI, VĂ ROG! În 1826, Joseph
Nicéphore Niépce a avut nevoie de
8 ore pentru a face prima fotografie
din lume (stânga). În anii 1900,
puteai să realizezi fotografii de calitate
folosind Kodak Brownie, un aparat de
fotografiat în care se introducea o rolă
de film ce costa 1 dolar.

M-AM RĂTĂCIT! Acum 100 de
ani, în lume încă existau locuri
neexplorate. În prezent, GPS-ul îi
permite telefonului să determine
locul în care te afli cu o precizie de
până la 15 metri – aproape oriunde
te-ai afla în lume.

Spune că
ne-am
pierdut!

O DISCOTECĂ MOBILĂ. În Evul
Mediu, menestrelii mergeau de la un
castel la altul pentru a cânta. Astăzi,
aplicaţiile pentru ascultat muzică pot
transforma pe oricine într-un DJ.
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