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  الفصل األول
  تأریخ وأجیال الحاسبات

العقل البشري في  إليهاالحاسوب الحديث من أهم المنجزات العلمية التي توصل  يعتبر  
ما هو عليه االن من  إلىوقد بدأ تطوره منذ عدة قرون واستمر إلى ان وصل . هذا العصر

تطور الحاسب إلى ثالثة  تقسيم وتم. االنتشار الكبير واالستخدام الواسع في كل مجاالت الحياة
  : أقسام

       

  الحاسوبتطور  مراحل

 :المرحلة األولى .1      

  ) اليدويةظهور االجهزة  (

والتي تمتد حتى منتصف القرن السابع عشر وتمتاز بتطوير أجهزة حساب  المبكرةالمرحلة  هي  
. والفيزيائيةالرياضية  العلمي الذي توصل إليه العديد من العلماء في مجال العلوم وباالنتاجيدوية 

 : وتقسم إلى ثالثة دوريات

المعداد ويعد وسيلة  تسمىطور الصينيون آلة تساعد في التعامل مع األعداد : م .ق2000*  
  .والرومان واليونانيينواستعمل من قبل المصريين  .يدوية جيدة للعد والحساب

                  

 Abacusالمعداد ) : 1-1(شكل 

محمد بن موسى الخوارزمي  جعفرقبل العالم أبو  من" الجبر والمقابلة"تأليف كتاب : م825*
لتنفيذ العمليات ) الخوارزميات ( وهوصاحب فكرة الطرق والخطوات المكتوبة 

  .للحصول على النتائج المطلوبة الحسابية

والتي امتازت ، والعربية الهنديةدام أنظمة العد خانتشر است: الميالدي الثاني عشر القرن*
داخل ) Position(بتأكيدها على قيمة كل رقم حسب موضعة 

ويمتاز نظام العد العربي بوجود الصفر بعكس نظام العد . العدد
  .علىالصفرحتوي  يالالذي الروماني 
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  :المرحلة الثانية .2       

 )والكهروميكانيكيةنيكية ظهور الحاسبات الميكا(

الفرنسي بليز باسكال استعملها لجمع  العالمآلة ميكانيكية نصف آلية من قبل  اختراع :م1642
عللى محيط كل منها وعلى مسافات  نقشتاالعداد وكانت تتكون من دواليب معدنية 

  .منتظمة االرقام العشرية

                                

  لويز باسكال و آلته الميكانيكية) :  2-1( شكل 

 عمليةالعالم ليبيز بإجراء إضافات إلى آلة باسكال لتصبح قادرة على تنفيذ  قام : م1692 
    .الضرب ولكن دقة هذه اآلله لم تكن كافية

                                                                                    

  آلة باسكال بعد التطوير) :  3-1( شكل 

 آالتالعالم الفرنسي جوزيف جاكوارد إدخال تحسين على فكـرة اسـتعمال    استطاع: م1806  
  .نسيج مبرمجة بوساطة شريط ورقي مثقب

                                  

  ستخدمه جاكوارد الورق المثقب الذي أ) :  4-1( شكل 
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قادرة على ) آلة الفرق(آلة حاسبة ميكانيكية  بتصميمالعالم اإلنجليزي شالرز باباج  قام: م1832   
والنسب المثلثية ، اللوغاريتمات(اآلخرى  العملياتإجراء العمليات الحسابية وبعض 

   ).االعدادلزوايا باستخدام فرق مربعات 

               

  ) Difference Engineآلة الفرق ( شارلز باباج  وآلتھ المیكانیكیة  ) : 5- 1( شكل 

العالية حيث  بالدقةشارلز باباج بتصميم آلة حاسبة جديدة هي اآللة التحليلية وامتازت  بدأ: م1833 
الحديث فهو  حاسبللويعد باباج االب الحقيقي . خانة 50وصل طول الرقم المستعمل 

تشبه فكرة  وظيفيةأول من أوجد فكرة البرنامج المخزون وقسم حاسبته إلى وحدات 
  .التقسيم المستخدمة في الحواسيب الحديثة 

الذي وضع " استقراء قوانين التفكير"كتابة  بنشرالرياضي االنجليزي جورج بوول  قام :م1854
لذي يعد لبنة هامة في تصميم العمليات ا المنطقيفيه وفي أعماله الالحقة أسس الجبر 

 .المنطقية للحاسوب الحديث 

 

               

   

 1800أدواة الحساب والقياس المستخدمة بعد عام ) :  6-1( شكل 

وآلة تبويب  البطاقاتالعالم االمريكي هيرمان هوليرث من صنع آلة لتثقيب  تمكن: م1887
  .المتحدةواليات استعملت في إجراء إحصاء السكان في ال

هذه الشركة واتحدت مع شركات  توسعتشركة النتاج آالت التبويب حيث  تأسيس: م1890
  ).IBM(أخرى وأدت الى ظهور 

آيكن من جامعة هافارد بتصميم آلة حاسبة لحل  بدأهوارد: م1939
  .ورياضيةمسائل عملية 

 منIBM  شركةآيكن وجريس هوبر بمساعدة من  تمكن: م1944
                                                                    Mark-1ول آلة حاسبة كهروميكانيكية سميت إنتاج أ

 sectorالقاطع  slide ruleالمسطرة المنزلقة 

  Mark-1أول حاسبة كھرومیكانیكیة :  ) 7- 1( شكل 
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  :المرحلة الثالثة .3     

   )االلكترونية اتظهور الحاسب( 

بنسلفانيا بقيادة جون موشلي وإيكيرت بإنتاج  جامعةقام فريق من المهندسين في : م1945  
   وسمي الكهربائيةة مور للهندسة في كلي حاسوب

( ENIAC : Electronic Numerical Integrator And Calculation ) 
  .الجهاز أول حاسب إلكترونيحيث يعتبر هذا 

         

 ENIACحاسبة ) :  8- 1( شكل 
  
  : ز يسمىإنتاج جها: م1946  

( EDVAC : Electronic Discrete Variable Automatic Computer ) 
فون نيومان الذي ركز جهوده على  جونقبل نفس االشخاص باالضافة إلى العالم  من  

البيانات داخل ذاكرة الحاسب  والمنطق والبرمجة وتوصل إلى فكرة تخزين البرنامج 
  ).Binary System(على شكل أرقام في نظام العد الثنائي

                                                                                                             

                                                                                                             
 EDVACحاسبة ) :  9- 1( كل ش

 
  يسمىأنتاج جهاز : م 1949

( EDSAC : Electronic Delay Storage Automatic Calculator ) 
 

حيث استعملت فيه خطوط التأخير ، مجموعة من الباحثين في جامعة كمبردج قبل من 
 االلكترونيةمركبة من الصمامات )Flip-Flops(وكذلك مراجيح كذاكرةالزئبقية 

 داخلرغة ويعتبر الجهاز أول حاسوب يعمل على أساس فكرة البرنامج المخزون المف
 .الذاكرة
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  يسمى إنتاج جهاز: م1952  

)UNIVersal Automatic Computer(  

وهو أول جهاز يتم إنتاجه )UNIVAC(قبل موشلي وايكيرت بعد التحاقهما بشركة  من 
 .ريوتسويقة على أساس تجا

  

 UNIVACحاسبة ) :  11-1( شكل 

   EDSACحاسبة )  10 – 1( شكل 
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 أجیال الحاسبات
   
   

م وحتى يومنا هذا تقدما سريعا 1946منذ عام  الحاسبالتطورات في عالم  شهدت
بعينهم، بل إلى شركلت متخصصة ومؤسسات  ألشخاصبحيث أصبحت اإلنجازات ال تنسب 

أن  حيث أجيالأواخر االربعينات وحتى اآلن إلى  ذمنالتي ظهرت  اتوقد قسمت الحاسب. علمية
إلى جيل معين تمتلك فيما بينها خواص وصفات متشابهة واستعمل في  تنسبالتي  اتالحاسب

  .وظهرت كذلك ضمن فترات زمنية محددة، التكنولوجي األساستركيبها نفس 
  : أجيال يقسم الحاسب إلى خمسة   

  
  الجيل االول .1   
  الجيل الثاني .2   
  الجيل الثالث. 3   
  الجيل الرابع. 4   
    الجيل الخامس .5   
 

  ) 1958 -1946(  الجيل األول
  : أجهزة هذا الجيل علىاالمثلة  من

 IBM 700  .أ 
 ) 11شكل (  UNIVAC  .ب 
  SAGE  .ج 
   CRC  .د 

  : الجيل االول اتحاسب خصائص  
  .وكان أهمها الصمام اإللكتروني المفرغ المفردةاستعمال العناصر  اعتمد انتاج اآلالت على.  1  
  كبيركان كبيرا وذات وزن  لحاسباتحجم ا. 2  
  ثانية/عمليةألف  20إلى  10لم تتجاوز تنفيذها للعمليات من  حيث، تتميز بالبطيء. 3  
من  داخليةذاكرة )  10شكل  EDSAC(استعملت في االجهزة المبكرة لهذا الجيل مثل .4  

الحديد  حلقاتاستبدلت بذاكرة القلب المغناطيسي المصنوع من  ثم خطوط التأخير الزئبقية
واستطاعت تخزين  )IBM/701,IBM/702,UNIVAC-1(المطاوع كما هو الحال في 

  .بايتحرف  )1000-32000(مايقارب
 .البرامج الالزمة لعملفي مجال البرمجيات استخدمت لغة اآللة ولغة االختصارات .5  
  
 

     
  
  )1954(  JOHNNIACحاسبة  )UNIVAC-1 )1952حاسبة   IBM- 700حاسبة     
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  حاسبات الجیل األول) :  12 -1(شكل 
  

  )1964 -  1959( الجیل الثاني

  :أجهزة هذا الجيل علىاالمثلة  من   
 CDC 1604  .أ 
 UNIVAC 1107  .ب 
 Borroughs B5500  .ج 
 IBM 1401  .د 
 IBM 7090  .ه 

 :لثانيالجيل ا اتحاسب خصائص   
حجمه وطول عمره وأنه  بصغرحل الترانزيستور محل الصمام المفرغ حيث أنه يتميز .1  

  .العاليةباإلضافة إلى وثوقيته  اليحتاج إلى طاقة عالية لتشغيلة
  بالميكروثانيةسرعتها  تقاس الثانية \العمليات منمئات اآلالف  قاربتسرعة تنفيذ العمليات .2  
إلى أن وصلت في بعض  الذاكرةلمغناطيسي وأمكن تحسين سعة استعملت ذاكرة القلب ا.3  

  ).حرف(بايتألف  32األجهزة إلى 
  وغيرها وكوبولاستعملت لغات برمجة عالية المستوى مثل فورتران والجول .4  
  
  

                       
  
  
  
  
  
  

  صمام الكتروني مفرغ )SAGE-usaf )1954حاسبة 

  نماذج من الترانسستور  لوحة الكتونیة مثبت علیھا الترانسستورات  )IBM-1620   )1959حاسبة 

  )WISC  )1955حاسبة 
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  حاسبات الجیل الثاني)   13- 1( شكل 
  
 

  1970 -1964 الجيل الثالث

  : الجيلاالمثلة على أجهزة هذا  من  
 IBM 360  .أ 
  SECTRA 70  .ب 
 CDC 6600  .ج 

  : الجيل الثالث اتحاسب خصائص   
   تم استعمال الدوائر المتكاملة.1  
  .قليلةتكلفة بأصغر بكثير من السابق و الحاسبات حجم.2  
  .مليون بايت 8 إلىوصلت سعة الذاكرة الرئيسية في بعض االجهزة .3  
فكرة الذاكرة االفتراضية وكذلك نظام تعدد البرامج  استعمالتم تحديث نظم التشغيل فقد تم .4  

  .وغيرهاونظام تعدد المعالجات 

        

             

  

  )1962(  CDC-106Aحاسبة    ) 1961(  IBM-7030حاسبة   )Z23-Germany   )1961حاسبة 
  

IBM 360-40 IBM 360-67 IBM 360-91 IBM 360 

CDC 6600  )1964 (  
IBM 360-COMPUTER SYSTEM Sigm-5 Mainframe  )1967(  
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  حاسبات الجيل الثالث)  14-1( شكل 
 )منتصف التسعینات  -1970( الجیل الرابع 

  
   :االمثلة على االجھزة  من 

  IBM Models  148/158/168  .أ 
  ICL 29000  .ب 

  
  :الجیل الرابع اتحاسب خصائص 
  

 ).VLSI(والكبیرة جدا  )LSI(استعملت الدوائر المتكاملة الكبیرة  .1
 ةتكلف وأقلالحجم أكثر صغرا من الجیل السابق  .2
لتخزین البیانات )   Hard Disk( القرص الصلب جھازاستخدام تم  .3

Data 
 .ثانیة/مئات المالیین عملیة إلىسرعة إجراء العملیات بلغت من عشرات  .4

  :الذاكرة الرئیسیة تقسم إلى 
والكتابة  راءةالقذاكرة  )RAM: Random Access Memory(لذاكرة العشوائیةا  .أ 

 ).Mb512-32(ن تتراوح سعتھا م واستعملت لحفظ البرنامج ونتائج المعالجة
استعملت لتسجیل لبرمجیات  )ROM: Read Only Memory( فقطذاكرة القراءة   .ب 

 .دائمية والبرامج الثابتة بشكل المعیار
 .الحقيقياصة نظام الوقت ختطوير وتحسين أنظمة التشغيل و تم .5
 قطعة على التي المركزية المعالجة وحدة أي( Processor الدقيقة تالمعالجا مرحلة  .6

 تطوير فى كبيرة مرحلة به قطعت والذى Intel إنتل شركة انتجتها التيو  )واحدة
 وموتوروال Zilog زيلوج مثل السباق حلبة اخرى شركات دخلت ثم الحاسبات

Motorola   وآبل Apple  وأتاري Atari  . 
صورة غالف ( شخصي جهاز أول  I.B.M إم بي آي كةشر أنتجت 1981 سنة .7

 ،  I.B.M Personal Computer الشخصي لحاسبا جهاز عليه أطلقت) المحاضرات
 . صغير حاسب جهاز كل على أطلقت أنها حتى التسمية هذه استخدام وشاع

 مليون على يحتوي والذي ، 80486 معالجات ظهور عن أنتل أعلنت 1989 سنة في .8
 . الثانية في عملية مليون 15 تنفيذ على ادرق ترانزستور

 بطرازات 80586 أو ،"  Pentium"  بنتيوم طراز معالجات ظهرت 1993 عام فى .9
 عمليات إجراء على وقادرة ، الثانية في ذبذبة مليون 300 من تقترب مختلفة وسرعات

  . ثنائي رقم 64 لـ

                        

  
CDC7600-super comp.   )1971(  CRAY-1A super comp.  )1976(  VAX 11-780 mini comp.  )1978(  
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  حاسبات الجیل الرابع)  15- 1( شكل 

  الجیل الخامس

التي )  ULSI:Ultra Large si (المتكاملة فوق الكبیرة جدا الدوائرظھور   .1
) Chip( من العناصر االلكترونیة في الرقاقة الواحدة  مالیینتحتوي على 

وسعة ، السرعة أدى إلى تحسین مواصفات األجھزة من حیث مما
 .التكلفةوإلى تخفیض  والوثوقیة الحجموالذاكرة

 
حیث  )Optical Disk Storage( أقراص التخزین الضوئیةأجھزة وتطویر   .2

  تسجیل البیانات علیھا بأشعة اللیزر وقد أدى ھذا إلى ظھور أقراص یتم
 وكذلكتمتاز بسعة عالیة  )Secondary Memory(  كذاكرة مساعدة تستعمل

الوسائط  وتقنیات )CD: Compact Disk(ظھور االقراص المدمجة 
  ).Multi-Media(المتعددة 

                    

  

  ص التخزین المتطورةأجھزة أقرا)  16- 1( شكل 

TSR-80 PC )1977(  RMU-FAGG )1981(  IBM  5110 Work station)1975(  

IBM-PC )1981(  Osborne 1-Portable)1981(  IBM RT PC)1986(  IBM  PC Junior )1983(  

 Zip Driveجھاز أقراص مضغوطة جھاز أقراص مدمجة   جھاز أقراص ضوئیة
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الحاسب  استعمالالتطور في مجال الذكاء االصطناعي وھو فرع من علم الحاسب یبحث في  .3
 .لمحاكاة التفكیر البشري

       

  

 أجھزة الذكاء األصطناعي) :  17- 1( شكل 

 .بطاقات الصوت وظھور  الحاسبالتطور في مجال معالجة اللغات الطبیعیة واستنطاق  .4
 .معالجاتالتي تستخدم عدة  اتظھور الحاسب .5

        

  

                           

  

  حاسبات الجیل الخامس)  18- 1( شكل 

  .نطاق عالمي المختلفةعلىالتطور في مجال الشبكات مما أدى إلى استعمال قواعد البیانات  .6

Robot-Hand Robot 2000 Robot - Legs Virtual 3D View 

Bill-Air Vista ( 1993 ) 
Be Bebox ( 1996 ) 

Apple Power Mac G4 ( 2000 ) Giga Booster Super Computer ( 1992 ) 

IBM Portable Pc 
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  )Server( مع حاسبة رئیسیة ) Client( نموذج ربط شبكة من الحاسبات ) :  19- 1( شكل 

  :ھناك نوعان رئیسیان من شبكات الحاسب 

) LAN( وتختص ) Local Area Networks( النوع األول یسمى الشبكات المحلیة  .أ 
 .وفیھ یتم ربط الحاسبات بطریقة مباشرة باستخدام نوع معین من الكابالت

وھو ) WAN(وتختصر ) Wide Area Networks(مى الشبكة الواسعة النوع الثاني یس .ب 
ببعضعھا من خالل خطوط التلفون أو القمر ) LAN(ینتج عادة من ربط شبكات محلیة 

 .الصناعي أو المیكروویف

على ) 1990- 1988( التطور في تقنیات األتصاالت، حیث أعتمدت تكنولوجیا الجیل األول  .7
ى تراسل الصوت فقط في شكل خط ھاتفي للھاتف النقال التي أعتمدت عل Analogنظام 

Mobile مع مالحظة عدم وضوح الصوت. 
 

 Digitalللھواتف النقالة والتي تعتمد على نظام ) 2000-1991( ظھور تقنیة الجیل الثاني 
والتي ترتكز على نقل الصوت من دون أسالك مع حل  GSMالرقمیة المرتبطة بأجھزة 
  . Binaryوت بأالعتماد  على النظام الثنائي مشكالت عدم وضوح الص

  
للھواتف النقالة من )   -Third Generation-G3  )  (2001( أطالق تقنیة الجیل الثالث 

من  Packet Personal Computerوظھور الحاسبات الجیبیة  Motorolaقبل شركة 
"   GPRS  "General Packet Radio Serviceوالتي تعتمد على  MicroSoftشركة 

وفیھا یتم تجمیع المعلومات والصوت والصورة معًا   -خدمة التراسل بالحزم العامة للرادیو –
لیرسال حزمة واحدة یتم توزیعھا عند استالمھا في الجھاز المتلقي كل على حدة صوت أو 

كیلوبایت  171صورة أو رسم بیاني، مما یعني توفیر صوت نقي جدًا وبث البیانات بسرعة 
للجیل الثاني، مما یفتح المجال  GSMنیة تزید كثیرًا على نقل البیانات بطریقة شبكة في الثا

       - Internet -لتبادل الملفات السمعیة والمرئیة ویسھل الوصول المباشر الى األنترنیت  
 )International Net (-  الشبكة الدولیة للمعلومات من نوع شبكةWAN -  والبرید

أینما كنت وبسرعة تفوق عشرة مرات سرعة "  Email "Electronic Mailاأللكتروني 
یتمكن المستخدم من متابعة الفیدیو وصورة  GPRSوبوساطة تقنیة . الجیل الثاني وبكلفة أقل
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الشخص الذي یحادثھ وتحمیل المحطات االذاعیة والتلفازیة ومتابعة مؤتمرات الفیدیو، أضافة 
ص مسموعة وتوفیر میزة األتصال بخدمات الحكومة الى تحویل النصوص المكتوبة الى نصو

األلكترونیة ألنجاز معامالت الدفع والتحویل بسرعة وسھولة أنجاز معامالت السفر والحجز 
وتداول أالعمال في بورصة االسھم مع توفیر تطبیقات برمجیة للعمل المكتبي من طباعة 

ستھا والبرامج الثقافیة والتعلیمیة وتنفیذ الرسومات وجداول الحسابات وتنظیم المواعید وفھر
  .من كافة األنواع واالختصاصات وبرامج الترجمة الفوریة وبرامج الترفیھ واأللعاب

       

                             
  

               

 Packet PCسبات الجیب أجھزة حا)  20- 1( شكل 
 

التي تستخدم لتناقل المعلومات بین الحاسب  Infra Redو  Bluetoothظھور تقنیة  .8
مثل لوحة المفاتیح والماوس والطابعة والماسح الصوري والكامیرا ( واألجھزة الملحقة 

بمدى یتراوح من    بدون وجود أسالك تربط الحاسب مع تلك األجھزة.... ) والھاتف النقال 
 .متر   100 - 10

       
  المستخدم لتناقل البیانات بین الحاسب واألجھزة وتقنیة Bluetoothجھاز )  21- 1( شكل 

Infrared جیبي من كامیرا ھاتف الى حاسب محمول والى حاسب لتناقل البیانات  


