
المرحلة االولى الكٌمٌاء                                                                     الحاسوب  اتمحاضر

 اعداد :م.د. ابتسام خلٌل

  Computerتعرٌف الحاسوب :  -ٔ

على استقبال  البٌانات  ومعالجتها   هو جهاز كهربائً الكترونً  له القدره

اخراج المعلومات   بواسطة ماٌسمى )البرامج(  .وٌجب توفر ثالث ٓوخزنها و

 عناصر  مهمه حتى ٌكون  هناك جهاز كمبٌوتر  ٌؤدي المهام  المصممة ألجلها :

 المستخدم   -ٖالمكونات البرمجٌه     -ٕالمكونات المادٌه   -ٔ

حاسوب  هو  جعل الحاسوب  أسرع و أقل ثمنا و كان الهدف من تطور ال   

قابلٌتها لتخزٌن البٌانات أكثر و اداءه مهام أكبر وأكثر تعقٌدا. قبل ظهور  

الحاسبات كان اإلنسان ٌقوم بالعملٌات الحسابٌة بنفسه وفق معادالت  رٌاضٌه مر 

الحاسوب بمراحل كثٌرة و تطورات كبٌرة حتى أصبح ٌستخدم فً مجاالت عدة 

 ل التعلٌم االتصاالت و غٌره.نتٌجه التطور العلمً والتكنولوجً مث

م   اخترع باباج أول حاسبة و سمٌت "اآللة التحلٌلٌة" كانت أجزاؤها 3ٖ٘ٔعام 

 كثٌرة و كان من الصعب بناؤها بدقة و لم تعمل هذه اآللة أبدا.

ن" م حٌث اخترع المهندس "أٌك 4ٗٗٔبدأ عصر الكمبٌوتر الحدٌث عام        

أول كمبٌوتر حدٌث كان اسمه "مارك" كان هذا الكمبٌوتر كهربائٌا مٌكانٌكٌا و 

لٌس إلكترونٌا كان ٌقوم بعدة وظائف مثل تخزٌن البٌانات ٌطبع المعلومات بالة 

كهربائٌة كان حجمه كبٌر كحجم صالة كبٌرة ثم تطور لحاسوب وظهرت   أجٌال 

 الحاسوب 

 تطور الحاسوب :  -ٕ 

  

 لً و أنواعها:الحاسب اآل

 اجٌال الحاسوب:-ٖ

( UNIVAC] .فً الخمسٌنات تم إنتاج حاسوب )4٘ٗٔـ4ٕٗٔالجٌل األول  - ٔ

كان ٌستخدم لجدولة اإلحصاءات السكانٌة استخدم هذا الجٌل الصمامات المفرغة 

التً هً أنابٌب زجاجٌة مفرغة ٌمكن أن توقف أو تمرر التٌار الكهربائً دون 

كانٌكً. كانت كبٌرة الحجم ثقٌلة الوزن  الستخدامها اعداد الحاجة إلى محول مٌ



كبٌره من الصمامات سرعتها بطٌئة تحتاج  لتسخٌن قبل عملها "تستهلك مقدار 

كبٌر من الطاقة   الكهربائٌة  لذا  تحتاج الى تبرٌد و  كانت تستخدم لغة اآللة حٌث 

معقدة" وتتكون تكون التعلٌمات للحاسب على شكل سلسلة من األرقام "كانت 

 حاسبات هذا الجٌل 

 

 تتكون وحدة المعالجة المركزٌة فً حواسٌب هذا الجٌل من: •

 .وحدة تحكم مبرمجةٕوحدة معالجة البٌانات     .ٔ

 الوحدات الرئٌسة التً ٌتألف منها هذا الجٌل : •

 -. ٗ.الذاكرة الرئٌسٌة . ٖ. وحدة التحكم . ٕوحدة الحساب والمنطق .  .ٔ

 خراجوحدة اإل

. مسجل 2. (AC:.المركم ) ٔمجموعة من المسجالت العامة )ٌتكون من(  .ٕ

 (MQحاصل الضرب والقسمة )

 (PC.عداد البرنامج )5  (AR.مسجل العنوان )4  (DRمسجل البٌانات ) .ٖ

  5.IBR  6.IR 

. 

 ( 4ٕ٘ٔ-4ٙٗٔالجٌل الثانً )-ٕ

 اعتمد فً تصمٌمه على الترانزستور •

 وأقل تكلفة وأكثر سرعة. واقل درجات الحراره حاسبات أصغر حجما  •

 . Cobol, Fortranظهور لغات البرمجة مثل  •

 استخدمت األقراص الممغنطة كوحدات تخزٌن. •

 ) Triadicحاسوب   -من حاسبات هذا الجٌل:  •

حٌث استبدلت فً هذا الجٌل الصمامات المفرغة بالترانزستورات التً هً أصغر 

عمرا و تستهلك طاقة و حرارة أقل كثٌرا من الصمامات فً الحجم و أطول 

 المفرغة.



الترانستور: هو عبارة عن عنصر ٌسمح بمرور الطاقة الكهربائٌة فً اتجاه 

معٌن، بٌنما ٌعمل فً الوقت نفسه على وقف تدفق الطاقة الكهربائٌة فً االتجاه 

 اآلخر.

استخدمت أٌضا ذاكرة األقراص الممغنطة كوسٌلة للتخزٌن و هً ذات قدرة 

تخزٌنٌة عالٌةواستخدمت فً هذا الجٌل لغات البرمجة ذات المستوى العالً بدالً 

من اللغات الرمزٌة ولغة اآللة فً برمجة الحواسٌب . هذا وتم تخصٌص معالجات 

 I/Oخاصة لألشراف على عملٌات اإلدخال واإلخراج سمٌت )

Processors إضافًة لذلك تمت إضافة بعض المسجالت التً تقوم بالعملٌات،)

 الحسابٌة على األرقام الممثلة بالفاصلة العشرٌة .

اقتصر استخدام الحاسب اآللً فً هذه الفترة على الجامعات و المنظمات 

ور الحكومٌة و األعمال التجارٌة و لم ٌكن شائع االستخدام. وباستعمال الترانزست

دخل بناء الحواسٌب جٌله الثانً. وأضحى تصنٌف الحواسٌب فً أجٌال ٌعتمد على 

ٌَّز كل جٌل من غٌره بزٌادة سرعة عملٌاته وسعة  ٌُم تقانة العتاد األساسٌة. و

ذاكرته وصغر حجمه. طرأت على صناعة الحواسٌب تغٌرات أخرى، فقد شهد 

كم أكثر تعقٌداً واستعمال الجٌل الثانــً إنتاج وحدات حساب ومنطق ووحدات تح

مع  System Softwareلغات برمجة عالٌة المستوى، وتقدٌم برمجٌات نظام 

 الحاسوب.

 (49ٓٔ-4ٙ٘ٔالجٌــل الثــالث ) -ٖ

عتمد فً تصمٌمه على الدوائر المتكاملة أصبحت أصغر حجما وأكثر سرعة 

ل: وأٌسر برمجة.إنتاج أجهزة إدخال وإخراج سرٌعة.من حاسبات هذا الجٌ

IBM360 . 

إنجاز أطلق ثورة فً اإللكترونٌات، فابتدأ عصر اإللكترونٌات  4٘3ٔحدث فً عام 

ٌَّة، باختراع الدارة المتكاملة  ْغر . إنها الدارة Integrated Circuitالصِّ

ف الجٌل الثالث للحواسٌب. األجٌال األخٌرة: ال ٌوجد اتفاق  المتكاملة التــً تعرِّ

حواسٌب التــً تلت الجٌل الثالث.  هو مجرد اقتراح عام حول تعرٌف أجٌال ال

لتحدٌد الجٌلٌن الرابع والخامس اعتماداً على التطورات فً تقانة الدارات 

، غدا من الممكن وضع ما ٌزٌد LSIالمتكاملة. ومع ظهور التكامل الواسع النطاق 

ن على رقاقة دارة متكاملة واحدة.  ٓٓٓٔعلى   مكوِّ



سرٌع، وارتفاع معدل ظهور منتجات جدٌدة، وازدٌاد أهمٌة ومع تقدم التقانة ال

البرمجٌات واالتصاالت وتطوٌر العتاد، أصبح التصنٌف وفق األجٌال أقل وضوحاً 

 وداللًة. وٌمكن القول إن التطبٌق التجاري للتطورات الجدٌدة أحدث تغٌراً رئٌس

 43ٓٔإلى49ٓٔالجٌل الرابع: من --ٗ

الكمبٌوتر وعلى البرمجٌات فً نفس حصلت ثورة كبٌرة على معدات 

.تمٌزت حواسٌب هذا الجٌل بصغر LSIالوقت.استخدمت الدوائر المتكاملة الكبٌرة 

الحجم وزٌادة السرعة والدقة والوثوقٌة وسعة الذاكرة وقلة التكلفة.أصبحت 

السرعة تقاس بمالٌٌن العملٌات فً الثانٌة الواحدة.ظهرت الذاكرة العشوائٌة 

RAM الدائمة  والذاكرةROM أصبحت أجهزة اإلدخال واإلخراج أكثر تطورا.

وأسهل استخداما.طورت نظام التشغٌل،مما ادى إلى ظهور الحاسبات 

الشخصٌة.ظهرت لغات ذات المستوى الراقً والراقً جدا.ظهرت األقراص الصلبة 

 المصغرة واألقراص المرنة والراسمات.

 

 الجٌل الخامس:--٘

 

زٌادة فً اإلنتاجٌة حٌث سٌتعامل معها اإلنسان مباشرة  توفر حاسبات هذا الجٌل

ألن بإمكانها فهم المدخالت المحكٌة،المكتوبة والمرسومة.زٌادة هائلة فً 

السرعات وسعات التخزٌن.ظهور الذكاء االصطناعً ولغات متطورة جدا.حواسٌب 

 عمالقة ذات قدرات كبٌرة جدا،وتمتاز بدرجة عالٌة جدا من الدقة.

 

 

 

 نٌف  لحاسباتتص -ٗ

 صنفت الحاسوب الى اقسام حسب  

 اوال:حسب الغرض من االستخدام 

 حاسبات االغراض العامه  -ٔ



 حاسبات االغراض الخاصه  -ٕ

 ثانٌا :حسب البٌانات  التً ٌعالجها :

 الحسبات  التناضرٌه -ٔ

 الحاسبات الرقمٌه -ٕ

 الحاسبات الهجٌنه  -ٖ

 ثالثا : حسب الحجم واالداء 

 اسبات الدقٌقه الح  -ٔ

 الحاسبات الصغٌره  -ٕ

 الحاسبات الرئٌسٌه  -ٖ

 الحاسبات الفائقه  -ٗ

 

 المكونات األساسٌة للحاسب االلً :

 Hardwareاوال : الكٌان المادي  

 ، الماٌك(CDوحدات االدخال ) الماوس ،الكٌبورد ، ا -ٔ

 وحدات االخراج )الطابعه ، الشاشه . السماعه        ( -ٕ

 

 حدة المعالجه المركزي-و -ٖ

 وحدة الحساب والمنطق  -ا

 وحدة التحكم  -ب

 ذاكره  العشوائٌه ( - ٕذاكرة القراءه فقط -ٔوحدة الذاكره الرئٌسٌه )-ج

 

 وحدة الخزن  المساعده-ٗ-



 لقرص المرن   -اقراص اللٌزر  ج -القرص الصلب   ،ب-ا

 

 

 المكّونات البرمجٌة  –ثانٌا 

رمجٌة هً تلك األوامر والتعلٌمات التً ُتّسهل تواصل المستخدم المكّونات الب       

مع جهاز الحاسوب، وهً ما تعرف أٌضاً بالعناصر غٌر المرئٌة لجهاز الحاسوب، 

 وتقسم هذه البرمجٌات إلى قسمٌن:

برامج النظام: خٌر مثال على هذا النوع من البرمجٌات هو نظام التشغٌل  -ٔ

برامج ال ٌمكنك تشغٌل جهاز الحاسوب الخاص بك، وٌندوز، وبدون تثبٌت هذه ال

 وتكون هذه البرامج مثبتة مسبقاً على جهاز الحاسوب. 

برامج التطبٌقات: ُتعنى هذه التطبٌقات بالمستخدم نفسه، وهً تلك البرامج التً -ٕ

نستخدمها للقٌام بأعمالنا وممارسة ألعابنا المفضلة على جهاز الحاسوب أو قد 

 غانً أو محرراً للصور.تكون مشغالً لأل

 

 لغات الكمبٌوتر -ثالثا

ٌمكن تعرٌف لغة برمجة الكمبٌوتر على أّنها مجموعة من األوامر والتعلٌمات  

 المفصلة لتشغٌل الكمبٌوتر، فمنها 

ٌُسمى بلغة اآللة والذي ٌتم تنفٌذه مباشرة خالل ٔ] [  لغات المستوي االدنى:ما 

ٌتم بعد ذلك استبدال تلك اللغة بلغة تناسب عملٌة تصنٌع الكمبٌوتر فً شركته ل

مرحلة التجمٌع لمكونات الكمبٌوتر وهً لغة ذات مستوى أعلى من سابقتها، 

لغة كمبٌوتر إال أّن القلٌل منها ٌعتبر أكثر  0ٕٓٓٓوبالرغم من وجود أكثر من 

ٌع شٌوعاً، وفٌما ٌلً نذكر انواع لغات الكمبٌوتر ابتداًء من مرحلة التصنٌع والتجم

 وانتهاًء بمرحلة االستخدام المباشر:

ط :سلغات التصنٌع والتجمٌع هذه اللغات تشتمل على س[   لغات المستوي المتوٕ]

كودات رقمٌة تستخدم فً المرى حلة التشغٌلٌة والغرض منها جعل الكمبٌوتر ٌنفذ 

ت مهام محدودة فً تلك المرحلة االبتدائٌة من عمر الكمبٌوتر، وتأتً صٌغة الكودا

، ومن المهام التً تنفذها تلك ٔو ٓالرقمٌة على هٌئة مصفوفات مكّونة من 



الكودات بعض العملٌات الحسابٌة كالجمع والطرح والبعض منها ٌقوم بتوجٌه 

الكمبٌوتر للمرحلة التالٌة من عملٌة التصنٌع، ومن المعلوم أّن لغة اآللة هً لغة 

 من نوع كمبٌوتر آلخر. صعبة وغٌر مفهومة للبشر وتتباٌن فً صعوبتها

[) لغات المستوى العالً : اللغات الحسابٌة أو الرٌاضٌة  ُوجدت هذه اللغات ٖ]

لتعبر عن الحسابات الرٌاضٌة التً تكون باألساس عبارة عن عملٌات جبرٌة ومنه 

ٌتم السماح لبرامج فرعٌة باستخدام تلك المعادالت، وٌعد هذا النوع من اللغات هو 

اللغات المتقدمة، ومن أبرز اللغات الجبرٌة )فورتران، آلجول،  األول فً مجال

[ لغات األعمال من أبرز لغاتها ما ٌسمى بـ كوبول، وهذا النظام ٔلٌسب، سً(.]

 ٌستخدم اللغة اإلنجلٌزٌة، 

 

 مالحظه الشرح مفصلفً كتاب اساسٌات الحاسبات

 

 شبكات الحاسوب وانواعها 

ات الحتمٌة فً عالم االّتصاالت الّسرٌعة  ٌّ تعتبر شبكات الحاسوب من الَضرور ُُ

 الٌوم، وتتنّوع الّشبكات وفقاً لحجمها إلى ثالثة أنواع رئٌسة 

ة الّصغٌرة: ) -ٔ ٌّ ( وهً التً تكون ُمقتصرة على عدد من األجهزة LANالمنزل

 الُموجودة فً أماكن قرٌبة جّداً من بعضها البعض. 

( وهً التً تكون بٌن مدٌنتٌن أو دولتٌن بل WANبكات بعٌدة المدى: )الشّ -ٕ

نة، أو تكون شركة  ٌّ تٌن أحٌاناً، وتكون فً بعض األحٌان شبكة لشركة ُمع وقارَّ

ة التً تنقل اإلنترنت  ٌّ ُتزّود خدمة الّشبكات لشركة أُخرى، كشركات اإلنترنت العالم

ببعضه البعض لقاء رسوم خدمة ما بٌن دولة وأُخرى، وتعمل على ربط العالم 

ٌّة تتلّقاها من كلّ ُمستخِدم.  رمز

ة: )-ٖ ٌّ ( وهً شبكة تكون لشخص واحد فقط تربط بٌن RANالّشبكة الشخص

؛  ًّ ًّ والفلك أجهزته الُمختلفة، كالذٌن ٌعملون فً مجال الّتصمٌم أو البحث الفٌزٌائ

على وجهه الّصحٌح. هذه فهم ٌحتاجون عدداً من األجهزة الُمترابطة للقٌام بعملهم 

األنواع الثالثة من أشهر األنواع التً ُتصّنف على أساسها شبكات الحاسوب وفقاً 

ٌُعتبر اعتمادها على  لحجم الّشبكة، وعدد األجهزة الُمرتبطة بالّشبكة، وأٌضاً قد 

 المسافة بٌن األجهزة الُمرتبطة على تلك الّشبكة.



ٌّة )  -ٗ ٌّة أو الَحَضر (: وهً الّشبكة التً ٌكون حجمها MANالشبكة المدن

ة وأصغر من الّشبكة واسعة المدى، وُتغّطً عادًة مدٌنًة أو  ٌّ أكبر من الّشبكة المنزل

جزءاً منها، وقد ُصمّمت هذه الّشبكة لجعل الُمستخدمٌن الذٌن ٌستخدمون أجهزة 

د الذ ٌّ ٌّة واألداء الج ي تمتلكه موجودة فً مدٌنة واحدة ٌستفٌدون من الّسرعة العال

هذه الّشبكة. أشكال الشبكات تكون الّشبكات ُمصّممة بأشكاٍل ُمختلفة لتؤّدي وظائف 

د، وهذه األشكال تختلف فً الوظائف  ٌّ نة لٌستفٌد الُمستخِدم منها بشكل ج ٌّ ُمع

ة، وهذه األشكال هً: ٌّ ًّ ألجهزة الّشبكة وتكلفتها المال  والّشكل التوزٌع

ة، ففً الُمنتصف ٌتواجد [ الّنجمة: وهذا الّشكل ٌُ ٔ] ٌّ شبه رسم الّنجمة الُخماس

جهاز َمركزّي تستخدمه األجهزة األخرى فً الّشبكة وٌقوم بتنظٌم االّتصال فٌما 

بٌنها، وإذا حصل له عطلٌ تتوّقف الّشبكة بشكٍل كامل عن العمل. تكلفتها عالٌة 

اصفات عالٌة نوعاً ما؛ نظراً للجهاز المركزّي فٌها الذي ٌتطلّب أن ٌكون بمو

دة جّداً لتحّمل الّضغط والقٌام بالَمهام بكفاءة عالٌة.  ٌّ  وج

: وهً شبكة ٌكون شكلها تماماً مثل الّدائرة، كلّ جهاز ُمّتصل بالجهاز ٕا] ًّ [لَحلَق

ٌُعتبر هذا  الذي بعده والذي قبله، وُتشّكل األجهزة فً هذا الّشكل حلقًة ُمغلقًة. و

داماً نظراً لعدم جودة األداء فً هذا الّشكل، والّتكلفة الّشكل من أقلّ األنواع استخ

اً.  ٌّ  الُمتوّسطة نسب

ٌُعتبر هذا الّشكل من أكثر األنواع وأوسعها انتشاراً نظراً لتكلفته ٖ]  : ًّ [الَخط

الُمنخفضة نوعاً ما، وتكون األجهزة فً هذا الّشكل ُمّتصلة مع بعضها عن طرٌق 

اً ألّن الّشكل خط اّتصال واحد فقط، لكن ٌبقى األ ٌّ داء فٌها غٌر مرغوب به حال

ًّ ال ٌسمح لجهازٌن بإرسال المعلومات فً نفس الوقت، بل ٌسمح لجهاٍز  الخط

، وبعد انتهاءه ٌبدأ الجهاز الذي ٌلٌه، وهكذا.  ًّ واحٍد فقط باستخدام الخط الرئٌس

ًّ )باإلنجلٌزٌة: ٗ] ودة (: وهو أفضل أشكال الّشبكات، وأكثرها جMesh[الَشبك

وكفاءة فً األداء. ٌكون كلّ جهاز ُمّتصل بجمٌع األجهزة األخرى الموجودة فً 

الّشبكة، فإذا تعّطل خط اّتصال فإّن هناك طرق أخرى للوصول إلى الجهاز الُمرَسل 

إلٌه، لكن تكلفة تصمٌم هذا الّشكل باهظة جداً نظراً لعدد الكٌبالت الكبٌر جّداً 

 ٌع األجهزة األُخرى فً الّشبكة.الُمستخَدم لوصل كل جهاز بجم

 

 بروتوكوالت الشبكات

بروتوكوالت الشبكات لكً تعمل الّشبكات بشكل ُمنتظم ودقٌق ٌجب          

ٌُسّمى بالبروتوكوالت )باإلنجلٌزٌة:  ( لتبادل البٌانات Protocolsاستخدام ما 



ٌُعرف البروتوكول بأّنه عبارة عن قوانٌن  تحكم طرٌقة فٌما بٌنها بشكل دقٌق. 

ٌّة وشكل تبادل البٌانات بٌن الّشبكات واألجهزة بشكٍل عاّم، فلٌست كل  ونوع

األجهزة تعمل بنظام تشغٌل واحد، وال كل الّشبكات تستخدم نفس البروتوكول بٌن 

أجهزتها لالّتصال. تعمل البروتوكوالت كمترجم بٌن جهات االّتصال الُمختلفة التً 

عن باقً جهات االّتصال. هذا وتعتمد الّشبكات بشكٍل  َتستخدم نظام تشغٌل ُمختلف

ٌٌّن هما: ) ًّ على بروتوكولٌن أساس  Transmission Controlأساس

Protocol (TCP(و ،IP (Internet Protocol][. 


