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الفصل االول
1.1

تطور اجيال الحاسوب Evolution of computer generations

نتيجة لحاجة املجتمع لجهاز يقوم مبعالجة وتحليل البيانات وباالعتامد عىل نظريات االعداد الثنائية )
 Binaryوالرياضيات املتقطع  Discrete Mathematicsواملنطق ( Logicفقد تم ابتكار اول جهاز
حاسوب رقمي الكرتوين لالغراض العامة وذلك يف سنة  1091تحت اسم  ENIACوالذي كان عبارة
الة حاسبة  Calculatorباملفهوم الحايل ليس له ذاكرة  ,وخالل طور التطور حدثت ثورة هائلة
ورسيعة يف التقنيات االلكرتونية التي تستخدم يف تصميم الحاسوب  ,والتي ادت ال ظهور
العديد من اجيال الحاسوب وهي :

1.1.1

الجيل االول ( )1958 -1951جيل الصاممات املفرغة Vacuum Tubes

يف الخمسينات تم إنتاج حاسوب  UNIVACكان يستخدم لجدولة اإلحصاءات السكانية استخدم هذا
الجيل الصاممات املفرغة التي هي أنابيب زجاجية مفرغة ميكن أن توقف أو مترر التيار الكهربايئ دون
الحاجة إل محول ميكانييك .ومن مميزات الحاسبات يف هذا الجيل ,كانت كبرية الحجم ثقيلة الوزن
رسعتها بطيئة تحتاج لتسخني قبل عملها "تستهلك مقدار كبري من الطاقة الكهربائية كانت تستخدم
لغة اآللة حيث تكون التعليامت للحاسب عىل شكل سلسلة من األرقام "كانت معقدة.

1.1.2

الجيل الثاين ( )1964—1959جيل الرتانزستور Transistor

حيث استبدلت يف هذا الجيل الصاممات املفرغة بالرتانزستورات التي هي أصغر يف الحجم و
أطول عمرا و تستهلك طاقة و حرارة أقل كثريا من الصاممات املفرغة .
الرتانزستور :مكون يحتوي عىل ثالثة طبقات من اشباه املوصالت يستعمل لتعديل او تصغري او
تكبري االشارات االلكرتونية.
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من مزايا هذا الجيل :
 عدم احتيام الرتانزستور زمنا للتسخني. اكرث كفاءة استهالك للطاقة اقل اكرث رسعة يف تنفيذ العمليات حجم الحواسيب اصغر من الحيل االول استخدام لغة التجميع بدال من لغة االلة استخدمت أيضا ذاكرة األقراص املمغنطة كوسيلة للتخزين و هي ذات قدرة تخزينية عالية-

استخدمت يف هذا الجيل لغات الربمجة ذات املستوى العايل مثل  Fortranو Cobol

1.1.3

الجيل الثالث ( )1970- 1965جيل الدائرة املتكاملة Integrated Circuit

تطورت الحاسبات يف هذا الجيل حيث تم استخدام الدوائر الكهربائية املتكاملة املصنوعة من رقائق
السيلكون .
مميزات هذا الجيل :
 الرسعة يف تنفيذ العمليات حاسبات خفيفة الوزن و صغرية الحجم انخفاض تكلفتها اصبحت رسعة الحواسيب تقاس بالنانو ثانية وهي تساوي واحد من مليار من الثانية انتاج الشاشات امللونة واحهزة القراءة الضوئية انتاج سلسلة حواسيب IBM 360 انتاج اجهزة ادخال واخراج رسيعة ظهرت الحواسيب املنوسطة  Minicomputer Systemوالتي تشرتك مجموعة طرفياتبحاسوب مركزي
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1.1.4

الجيل الرابع )  ( 1971 -1989جيل املعالج الدقيق Micropressor

زادت قدرة الحواسيب يف السعة التخزينية والرسعة واالداء خالل السبعينات ولقد كان الجيل الرابع
هو االمتداد الطبيعي لتطور حواسيب الجيل الثالث اذ ظهرت دوائر الكرتونية ذات تكامل واسع مام
ادى ال ظهور ( رقائق املعالج الدقيق ) املستخدمة يف بناء الحواسيب الكبرية والصغرية
من مميزات هذا الجيل :
 ظهور حواسيب متعددة االغراض مع نظم تشغيل متطورة ومتخصصة  ,مام ادى ال ظهورالحواسيب الشخصية PC
 -ظهرت االقراص الصلبة املصغرة واالقراص املرنة .

1.1.5

الجيل الخامس ( – 1989الوقت الحايل ) جيل الذكاء االصطناعي Artificial

Intelligence
هو جيل الذكاء االصطناعي  Artificial Intelligence ,يعتمد عىل رقائق صغرية جدا يف حجمها وذات
سعة تخزين هائلة ورسعة تنفيذ فائقة وتستخدم اساليب متقدمة يف معالجة البيانات ويكون
التعامل معها اسهل واذىك .
ومن مميزات هذا الجيل :
-

زيادة هائلة يف الرسعات وسعات التخزين .

-

ظهور الذكاء االصطناعي ولغات متطورة جدا.
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1.2

الحاسوب االلكرتوين " الكمبيوتر "Computer

كلمة " كمبيوتر" مشتقة من  computeمبعنى " يحسب "  calculateوالتي تعني ايضا " يعد "
اي count
ويعرف يأنه جهاز له القدرة عىل معالجة البيانات برسعة ودقة عالية وفقا لعدد من التعليامت واالوامر
تعرف بالربنامج )  ( Programللوصول للنتائج املطلوبة ثم بعد ذلك تخزينها واسرتجاعها أو اخراج
النتائج املتمثلة باملعلومات .
الشكل التايل يوضح معالجة البيانات باستخدام الحاسوب للحصول عىل املعلومات.

استقبال البيانات

معالجة البيانات حسب اوامر الربنامج

خزن املعلومات

اخراج املعلومات

