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  Computerتعرٌف الحاسوب :  -1

على استقبال  البٌانات  ومعالجتها   هو جهاز كهربائً الكترونً  له القدره

اخراج المعلومات   بواسطة ماٌسمى )البرامج(  .وٌجب توفر ثالث 0وخزنها و

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

 المستخدم   -3المكونات البرمجٌه     -2المكونات المادٌه   -1

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 1335عام 

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

ن" م حٌث اخترع المهندس "أٌك 1444بدأ 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 :  -2 

  

 لً و أنواعها:الحاسب اآل

 اجٌال الحاسوب:-3

( UNIVAC] .فً الخمسٌنات تم إنتاج حاسوب )1454ـ1442الجٌل األول  - 1

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 مبرمجة2وحدة معالجة البٌانات     .1

 الوحدات الرئٌسة التً ٌتألف منها هذا الجٌل : •

 -. 4.الذاكرة الرئٌسٌة . 3. وحدة التحكم . 2وحدة الحساب والمنطق .  .1

 خراجوحدة اإل

. مسجل 2. (AC:.المركم ) 1مجموعة من المسجالت العامة )ٌتكون من(  .2

 (MQحاصل الضرب والقسمة )

 (PC.عداد البرنامج )5  (AR.مسجل العنوان )4  (DRمسجل البٌانات ) .3

  5.IBR  6.IR 

. 

 ( 1452-1464الجٌل الثانً )-2

 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.
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