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عتمد فً تصمٌمه على الدوائر المتكاملة أصبحت أصغر حجما وأكثر سرعة 

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

IBM360 . 

إنجاز أطلق ثورة فً اإللكترونٌات، فابتدأ عصر اإللكترونٌات  5651حدث فً عام 

ٌَّة، باختراع الدارة المتكاملة  ْغر . إنها الدارة Integrated Circuitالصِّ

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

ً تلت الجٌل الثالث.  هو مجرد اقتراح عام حول تعرٌف أجٌال الحواسٌب التــ

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.  5111على   مكوِّ

ع معدل ظهور منتجات جدٌدة، وازدٌاد أهمٌة ومع تقدم التقانة السرٌع، وارتفا

البرمجٌات واالتصاالت وتطوٌر العتاد، أصبح التصنٌف وفق األجٌال أقل وضوحاً 

 وداللًة. وٌمكن القول إن التطبٌق التجاري للتطورات الجدٌدة أحدث تغٌراً رئٌس
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لى البرمجٌات فً نفس حصلت ثورة كبٌرة على معدات الكمبٌوتر وع

.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  والذاكرة الدائمةROM 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:--5

 

نتاجٌة حٌث سٌتعامل معها اإلنسان مباشرة توفر حاسبات هذا الجٌل زٌادة فً اإل

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.
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