
 

 

 

 

 

 

 المرحلة/ االولى –مادة / الحاسبات  

 اعداد

 م.م. تغريد خضير هذال

 

بأنه أحد األجهزة اإللكترونٌة التً تتواجد بأنواع وأحجام  :  عريف الحاسوبي

مختلفة، والتً تمتلك القدرة على تخزٌن البٌانات ومعالجتها أو حتى استرجاعها، 

وٌقوم  مكونة معاً جهاز الحاسوبوالمعدات حٌث تجمع بٌن ما ُتعرف بالبرمجٌات 

جهاز الحاسوب بإجراء الحسابات والعملٌات وتنفٌذ التطبٌقات المختلفة من خبلل 

 ت.من ِقبل هذه البرمجٌات أو المعدامجموعة من األوامر التً ُتعطى له 

  ماذا يعمل الحاسوب؟

 ٌمكن للحاسوب ان ٌؤدي الى اربع عملٌات عامة والتً تشمل دوره تشغٌل البٌانات:

 الدخبلت -

 المعالجة -

 المخرجات -

 التخزٌن -

 هً: للحاسوب عدة تطبٌقات

 البنوك -4الترفٌه   -3التسوٌق   -2التعلٌم   -1

 

م، حٌث تّم 1251 - 1243ن عام تمتّد فترة الجٌل األول م  :الجيل األول -1

تقدٌم أول نموذج من الحواسٌب لبلستخدام التجارّي فً هذه الفترة، التً 

ٌّز باستخدام األنابٌب المفّرغة  ٌّة، ٌبلغ طولها حوالً تتم  - 5كمكّونات داخل



 

 

 سنتٌمترات، لكنها جعلت أجهزة الحاسوب كبٌرة الحجم، ومرتفعة 11

ٌُونً فاك  م 1251الُمقّدم عام التكلفة، وتتعطل بسرعة، وكان الحاسوب 

 .لمكتب الوالٌات المتحدة للتعداد أول حاسوب تجاريّ 

 

 هذا واستخدم م،1264 -م1252 عام من الثانً الجٌل فترة تمتدّ  الثانً الجٌل -2

ٌّة حواسٌبال من الجٌل ٌّة هً جدٌدة تقن  قادرة كانت التً الترانزٌستور تقن

 وأكثر وأسرع، حجماً، أصغر كانت ولكنها المفرغة، األنابٌب مهام أداء على

ٌّة،  حاسوب جهاز أول إنتاج وتمّ  الكهرباء، من أقل كمٌة واستهلكت فعال

ٌّة  لغات تطوٌر تمّ  أٌضاً  الفترة هذه وفً م1252 عام ترانزٌستور بتفن

 ُمشفّرة كلمات شكل على التعلٌمات بجعل للمبرمجٌن سمحت التً البرمجة

 .فهمه لآلالت ٌمكن شكل إلى ذلك بعد ترجمتها ٌُمكن

 

م، حٌث 1201 - 1265تمتّد فترة الجٌل الثالث من عام : الجٌل الثالث   -3

ٌّة الدارات المتكاملة  ٌّة َحلّت فٌها أجهزة الحاسوب ذات تقن مكان حواسٌب تقن

الترانزٌستور، ألّنها كانت أصغر حجماً، وأكثر قّوة، وأرخص، مما جعلها 

فً متناول أكبر عدد من الناس، حٌث مّكنت هذه التقنٌة من وضع دائرة 

 3 - 2تكاملة ذات المئات من المكّونات على رقاقة سٌلٌكون واحدة بحجم م

 .2مم

 

 الوقت إلى م1201 عام من الرابع الجٌل فترة تمتدّ :  الرابع الجيل -4

ٌّة المكّونات تصغٌر عملٌة خبللها واستمّرت الحاضر،  بشكل للحاسوب الداخل

 سٌلٌكون شرٌحة على المتكاملة الدارات من اآلالف تكدٌس تمّ  حٌث واسع،

ٌّة السرعة، حٌث من الحاسوب أداء تحسٌن إلى أّدى ما واحدة،  مع والفعال

 وفً واحدة، شرٌحة على دقٌق معالِج وضع أمكن كما والّتكلفة، الحجم، تقلٌل

ٌّة ظهرت م1205 عام  معالجات بناء أتاحت التً النطاق واسعة التكامل تقن

 الصغٌرة الحواسٌب والدة إلى إضافة واحدة، شرٌحة فً كاملة مركزٌة

 .لئلنسان الطبٌعٌة اللغة تشبه لغة تستخدم التً الرابع الجٌل لغات وظهور

 

ًّ  الجٌل الخامس الجٌل ٌُعد   :الخامس الجيل -5  حٌث الحاسوب، ألجهزة المستقبل

 مع الطبٌعٌة واللغة الخبٌرة، واألنظمة االصطناعً، الذكاء خصائص سُتدَمج

 وإعطائها البشر، ٌشبه بشكل بالمهام تقوم جعلها بهدف الحاسوب، أجهزة

 .طبٌعٌة بلغة البشر مع والتفاعل التعلّم، على القدرة



 

 

 

 الحجم من حيث الحاسبات فتصن

 

 : الحاسبات العمالقة -1

تقوم جمٌعا فً وقت واحد وتتكون من عدد من المعالجات ترتبط ببعضها وتعمل 

فهً مكلفة  الكبٌرة الحاسبات العملٌات الحسابٌة بسرعة هائلة تفوق سرعة بمبلٌٌن

وتستخدم فً مراكز  جدا حٌث ٌمكن ربطها بالمئات من اجهزة الوحدات الطرفٌة

  . األبحاث

 

 : الحاسبات الكبيرة  -2

هائل من المعلومات وتستخدم فً الدوائر  إمكانٌاتها كبٌره وقادرة على تخزٌن كم

والشركات الضخمة والبنوك الكبٌرة المركزٌة ومراكز األبحاث وٌرتبط  الحكومٌة

 . من النهاٌات الطرفٌة وتتكون هذه النهاٌات من شاشه ولوحه مفاتٌحبها عدد كبٌر

 

 : المتوسطة اسباتالح -3

والبنوك الصغٌرة والمعاهد  الحجم فً الشركات المتوسطة الحاسبات وتستخدم هذه

 .لها قدرة تخزٌن محدود والجامعات

 

 :الحاسبات الدقيقة  .4

من اكثر الحواسٌب شٌوعا واصغر االنواع حجما وذو قدرة تخزٌنٌة محدودة حٌث 

هً اصغر االنواع حجما وتعتبر ارخص الحاسبات وال ٌمكن ان تستخدم من قبل 

 : منهـــــا وتأتً بأشكال عدةً نفس الوقت اكثر من شخص واحد ف

 

   PC :الحاسبات الشخصية - أ

 من قبل األشخاص ولؤلغراض الشخصٌة أو المنزلٌة الحاسبات تستخدم هذه

 وقد تطورت هذه األجهزة من حٌث السرعة وسعة التخزٌن وإمكانٌة ربطها

من اكثر الحاسبات انتشارا حٌث ٌمكن  فهوبشبكة لتبادل ومشاركة المعلومات 

 استخدامه فً كل مكان.
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 : المحمولةالحاسبات  - ب

 تتصف بعدة صفات وهً:

  .لها قوة الحواسٌب الشخصٌة -1

 خفٌفة الوزن ٌمكن نقلها بسهولة. -2

 لها بطارٌة قابلة للشحن. -3

 تستخدم نوع خاص من الشاشات. -4

 صغٌر الحجم. -5

الذٌن ٌتنقلون بكثرة ، االعمال  رجال االعمال، االشخاص :)استخداماته

 التعلٌمٌة والعروض التقدٌمٌة (.

وهً : وتسمى اٌضا الحاسبات الكفٌة PDAالمساعدات الرقمٌة الشخصٌة  -جـ

واالتصال  الوثائق الهامة والمواعٌد وجداول االعماللحفظ تستخدم اجهزة صغٌرة 

نً، حٌث ٌتمٌز بأمكانٌة ادخال النصوص واالوامر عبر قلم عبر البرٌد االلكترو

خاص كما ٌمكن وصل االجهزة الكفٌة عن بعد السلكٌا بالحاسوب الشخصً او 

 بالشبكة المحلٌة.

 بٌن الحاسبات الشخصٌة والمحمولة؟ ماالفرق

 الحاسبات المحمولة الحاسبات الشخصية

 ٌمكن حمله ونقله بسهولة-1 ثابت الحركة -1

ٌعمل بواسطة بطارٌة قابلة -2 ٌعمل بواسطة التٌار الكهربائً -2
 للشحن

 اقل قدرة على تحمل الصدمات-3 اكثر قدرة على تحمل الصدمات -3

 صعب التحدٌث وتصلٌح االعطال-4 وتصلٌح االعطالسهل التحدٌث  -4

 

 مالفرق بٌن الحاسبات العمبلقة والكبٌرة؟

 الحاسبات الكبيرة الحاسبات العمالقة

 مكلفة-1 مكلفة جدا -1

 احجام كبٌرة مختلفة-2 احجام ضخمة -2

عملٌات حسابٌة معقدة تتطلب  -3
 ذاكرة ضخمة

عملٌات حسابٌه بسٌطة على بٌانات -3
 خمة.ض

 متعددة االستخدامات.-4 متخصصة االستخدام -4

 


