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1900قبل سنة  :أوال 



سنة في فترة اإلمبراطور الصيني   3000قبل 

زيةالرمز الثماني ذي الخطوط الثالثة المتوا  :فوهي

L’Octogone à trigramme  الثنائيةو النظام.



L’Abaque ou le Boulierعدادة أباك

سنة، عرفت حضارات 2000قبل●

عدادةالبحر األبيض المتوسط

و هي أول آلة حاسبة في   "أباك"

إلى يومنا التاريخ مازالت تستعمل

   .هذا خاصة في دول شرق آسيا



الخوارزموالصفرمحمد بن موسى الخوارزمي، 

يكتشف األربيون، م820في عام 

لعالممشهورمخطوطفيالصفر

محمد بن موسى "الرياضيات

»تحت عنوان  "الخوارزمي La 

science de l’élimination et 

« de la réduction ثم يكتشفون .

أول بعد مرور ألفية من الزمن، أنه

ية من من كتب عن كيفية اتباع متتال

 .الهدفالتعليمات للوصول إلى

جديد فيما فيرجع اسمه للتداول من

بالخوارزميسمى اآلن 

Algorithme  
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، أول آلة حاسبة ميكانيكيةم 1623

إخترع،م1623في عام●

أول W.Schickardاأللماني

آلة حاسبة ميكانيكية، عرفت

.بالساعة الحاسبة

تقوم هذه اآللة بالجمع، ●

.الطرح و الضرب

wilhelm Schikard

ألمانيا   (1592-1635)

رسم يوضح األلة الحاسبة لشيكار و التي

.قبل أن تعرض للعامةإثر حريق تحطمت



La Pascaline، ظهور الباسكلينم1642

إخترع م،1642في عام●

حاسبة لةآ "باسكال"الفرنسي

تستطيع جمع وطرح ميكانيكية

.أرقامأعداد بستة

Blaise Pascal (1623-1662)

.فرنسا



.آلة اليبنزم، 1673

طور األلماني، م1673في عام

G.W.Leibnizلتقوم آلة باسكال

و يرجع له  .بالعمليات الحسابية األربعة

شكله فيالعد الثنائينظامكذلك إختراع 

و إظهار قوة و 1، 0برقميهالحديث

.العمليات الحسابية الثنائيةبساطة

Wilhelm Von Leibniz (1646-1716)

عالم رياضيات ألماني
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Falconاللوحات الخشبية لـ، م1728

إخترع ،م1728في عام

Falconالميكانيكي الفرنسي

منطلبية للنسيج مصنوعة

ي وه، ثقوببهاخشبيةلوحات

تنفيذ تستطيع (نسيج)أول آلة

.برنامج خارجي



Jacquardالشريط المثقوب لـ ، م1805

 .J.Mطور، م1805في عام●

JacquardنظامFalcon

الخشبية بتعويض اللوحات

و هي أولى )بالكرتون المثقب

.(البطاقات المثـقبة

Cartes perforées pour le métier 

Jacquard. بطاقات المثقبة لحرفة
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شارل باباج أبو الحاسب اإللكتروني

، Charles Babbage، قدمم1833في عام

كامبردج، أستاذ الرياضيات في جامعة

، التي مخططات بناء اآللة التحليلية

الية متتبإمكانها القيام بعمليات حسابية

 .ملحسب تعليمات تقدم من طرف المستع

لم ، و هو تصميم ألول حاسب مبرمج

يسبق وبهذا .من تنفيذهBabbageيتمكن

فاستحق بذلك لقب عصره بمئة سنة، 

."الحاسب اإللكترونيأب"

Charles Babbage (1791-1871)

عالم رياضيات إنجليزي



Ada مساعدة باباج

أول مبرمجة في التاريخ

ية،تركت مخططات اآللة التحليل●

تركت برامج،●

إجراءعلىخوارزمأعطت إسم ●

ذلكوبرنامجلمعالجةمنطقي

.الخوارزميشرفعلى

Ada Augusta Byron (1815-1852) 
Mathématicienne  



George Booleأعمال

صمم عالم الرياضيات ، م1854في عام●

Georgeاإلنجليزي Boole بالجبر ما سمي

ب ظهور الحاسالذي بواسطته أمكنانيالبولي

.اإللكتروني

 processusبين أنه بإمكان تحليل أي معالجة●

و، )ةمنطقية إلى متتالية من العمليات المنطقي

.(أو، ال

George Boole (1815-1864)

عالم رياضيات إنجليزي



H. Hollerithاآللة الميكانوغرافية لـ
 Hermannاألمريكيإستعمل، م1890عامفي●

Hollerith األمريكيةالمتحدةالوالياتسكانإلحصاءآله

ل آللة إستعماأولبذلكمسجال،المثقبةالبطاقاتبإستعمال

لوقت حاسبة بهذا الحجم الكبير و التي نجحت في إختصار ا

أربع مرات أقل من اإلحصاء السابق و إقتصاد ما قيمتة 

.خمسة مليون دوالر

 Tabulating Company، أسس مؤسسته1880في ●

 International Business، 1924لتصبح في 

Machines Corporation (IBM ، هذه الشركة التي

روني و سيعود لها الفضل الكبير في تطوير الحاسب اإللكت

.لواحقه

Hermann Hollerith (1860-1929)
عالم إحصاء أمريكي



األمريكيةمعالجة معطيات إحصاء الواليات المتحدة

1890لسنة
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Turingاآللة العامة لـ،م1936

من Alain Turingقدم، م1936في●

العامةاآللةجامعة كامبردج مبدأه حول

(Universelle)،آلةTuringالتي .الخيالية

أن يصل إلى استطاع من خالل تصوراته

.خصائص الحاسب اإللكتروني الحديث

Alan M. Turing (1912-1954)

منظر إنجليزي



فيأطروحته Claude Shannonينشر، م1938

MIT.

C.Shannonاستطاع،م1938في

، يةالثنائتقارب بين األعدادمن إحداث

.ائيةالكهربوالدارات انيلجبر البوليا

Claude Elwood Shannon (1916-2001)
عالم رياضيات أمريكي
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البالستيكيةو تعقد الحسابات 2العالميةالحرب

والشفرات
م، ظهرت اآللة الحاسبة 1944و  1939بين ●

MARKالكهروميكانيكية على يد أستاذ جامعة هارفارد  1

Howard Aikenو بمساعدة شركةIBM.  و هي اآللة

.Babbageالتي استطاعت تحقيق حلم

، على حل الشفرات Alain Turingعمل، إنجلترافي●

.Colossus، و اخترعواEnigmaالعسكرية لآللة األلمانية

و John Atanassoff، أنجز كل من1939في ●

Clifford Berry  جامعةمنIowa الحاسبABC  لحل

.جملة المعادالت الخطية

Enigmaآلة 



ENIACميالد الحاسب اإللكتروني، م1945

.J.Wمنكلتمكن،م1945عامفي●

MaucklyوJ.P. Eckertإختراعمن

ENIAC (Electronic Numerical

Integrator And Calculator)بجامعة

دية،عدللبرمجة،قابلةعامة،آلةهيوبنسلفانيا

هذهتعتبر.إلكترونيةوالعشريالنظامعلىتعتمد

بنفسليسلكنإلكترونيحاسبأولاآللة

ذلكوالحديثاإللكترونيالحاسبخصائص

لىعاعتمادهاواآللةخارجمنللتعليماتلتلقيها

.العشريالنظام

ENIACالحاسب اإللكتروني











 EDVACبناء J.V. Newmann، اقترح عالم الرياضياتم1945في نهاية ●

Electronic Discrete Variable Computer

تراحه هو نموذج للحاسبات اإللكترونية الحديثة و ذلك باق●

نظام تخزين البرنامج و المعطيات في الذاكرة و استعمال

ائز هذه المبادئ التي ستصبح فيما بعد الرك .العد الثنائي

.التي تصمم عليها الحاسبات اإللكترونية الحديثة

:Von Neumannنموذج نيومان●

وحدة الحساب و المنطق،–

وحدة التحكم،–

الذاكرة المركزية،–

.وحدات اإلدخال و اإلخراج–



إلى مكتب إحصاء UNIVACأول جهاز تسليم
السكان بالواليات المتحدة األمريكية

أولُسلمعندما1951مارس31
إحصاءمكتبإلىUNIVACجهاز

.كيةاألمريالمتحدةبالوالياتالسكان
منصممشاملكمبيوترنظاموهو

Johnطرف EckertوJohn
William Mauchlyلمؤسسات

لمعالجةبرمجتهباإلمكاناألعمال
حاسبأولويعتبرالمختلفة،البيانات

متحدةالالوالياتفيتجاري إلكتروني
.األمريكية



UNIVAC1952ة يتنبأ باالنتخابات األمريكية لسن
عطيتالكمبيوترمنالنتيجةخرجت

Eisenhowerللرئيساألفضلية
جعلالذياألمرساحق،وبنجاح

وتعيدالحاسبنتائجفيتشكالقناة
اتاالنتخابلكنجديدمنبرمجته
انكالذيالتنبؤودقةصحةأكدت
منلأقبخطأالحقيقةمنجداقريبا
وفائدةقوةتأكدتوبذلك،1%

.UNIVACالحاسب



UNIVACنتائج استطالع الرأي التي قدمها الحاسب اإللكتروني 



رةبين المؤسسات األمريكية الكبيUNIVACانتشار الحاسب اإللكتروني 



.J.Lyons & Coالشركة البريطانية لألغذية  

بيوترالكمجهازاستعمالفيالسبقيرجع•
الشركةإلىالمؤسساتفيمرةألول

".كو&ليونز.جي"لألغذيةالبريطانية
J.Lyons & Co.لـمحالتالمالكة

.خنةالساوالوجباتالخبزتبيعومقاهي

ناءبفيباالستثمارالشركةصاحبقام•
اإللكترونيالحاسب

(Lyons Electronic Office) LEO
ليقوم1951نوفمبر17،فيُأنجزالذي
انتاجربحهوامشحسابمهمةبأول

.والمرطباتوالكعك،الخبز



LEOتجاريالكترونيحاسبأول

امتق،الشركةحققتهالذيالنجاحبعد•
قتو بتسويقيقوملهافرعبإنشاء

اإللكترونيالحاسباستعمال
فورد"مثلالكبيرةالحساباتألصحاب

"موتورز Ford Motors.

أولLEOاإللكترونيالحاسبيعتبر•
عمليؤديانجليزيتجاريحاسب

تجاريحاسوبنظامأيقبلمفيد
.العالمفيآخر



ي أهم التطبيقات التي ظهرت في هذه الفترة ف
المؤسسات 

حساب األجور،•

المحاسبة،•

،ربحالهوامشحساب•
،الجرد•

،تتحليل حسابات المبيعاوالفوترة•

،اإلنتاججدولة•

تحليل الموازنات، •

،اعداد تقارير المبيعات•

.إحصاءات مختلفة•

التطبيقاتهذهتسمى

لتياالتسييربتطبيقات
اتكميمعابتعاملهتتميز
المعطياتمنكبيرة

لعملياتوباستعمالها
كالجمعبسيطةحسابية
.مةوالقسوالضربوالطرح



المعلوماتالمعالجةالمعطيات 

رورية هي برامج تعّد خصيصا لمعالجة المعطيات الض
.ألداء وظائف المؤسسة على أحسن وجه



Cobolبرامج تطبيقات مكتوبة بلغة الكوبول 

الجة المعطيات يتم تحديد وتعريف المعطيات بشكل دقيق في البرنامج ليتم فيما بعد مع

.وإخراج المعلومات المتحصل عليها



لماذا ظهرت قواعد المعطيات؟

تالزمياناتالبأوالمعطياتكانتللتسييراألولىالتطبيقاتفي•
الوقتمرورمعلكنمعالجتها،أجلمنكتبتالتيالبرامج
:الطريقةهذهسلبياتظهرت

ة،مختلفبرامجفيالمعطياتنفسوتعريفتحديدفيتكرار
المعطيات،ملفاتتحيينصعوبة
للمعطيات،تغييركلعندالبرامجاصالحصعوبة
البرامجتغييرصعوبة.

كوذلالمعطياتاستعمالفيالنظرأعيدالسلبياتهذهأمام•
يسمىماألينشّ مختلفةبطريقةوتصميمهاالبرامجعنبفصلها
أوكمدخالتالبرامجتستعملها.البياناتأوالمعطياتبقواعد

.فقطلهامخرجات



خالصة القول 



:و بصفة عامة يتميز الحاسب 

رب، و بقدرته على القيام بالعمليات الحسابية من جمع، و طرح، و ض•
قسمة؛

بر و بقدرته على المقارنة بين قيم المعطيات و استنتاج من هو األك•
و تسمى عمليات المقارنة هذه  .األصغر و الذين يتساوون في القيمة

بالعمليات المنطقية؛

بإمكانية تخزين المعطيات و استرجاعها عند الطلب؛•

بإمكانية تخزين البرامج التي يمكن تنفيذها؛•

.بأنه يعمل بنظام العد الثنائي•

تعريف الحاسب اإللكتروني   1.

ماإخراجوومعالجتهاوالبرامج،المعطياتوتخزينتحصيلبإمكانهإلكترونيا،للمعطياتمعالجهواإللكترونيالحاسب
أوكللدونيهفنرغبالذيبالتكراروالمعالجة،للتخزينهائلةوطاقةمتناهيةودقةفائقةبسرعةوذلكنتائجمنإليهتوصل

.ملل



الحاسب اإللكتروني كنظام2.



وحدات اإلدخال 



وحدات اإلدخال 

Lecteurs d'étiquettes 
codes barres



Lecteur de QR code (Quick Response)



Lecteurs de RFID (Radio Frequency Identification)



Lecteurs de cartes de crédit



وحدات اإلدخال 



وحدات اإلخراج  



وحدات التخزين الثانوية  



Stockage : En 60 ans le prix de Go a été divisé par 520 millions, http://www.strikeur.fr/news.html , consulté (06/03/2016)

وحدات التخزين الثانوية  

http://www.strikeur.fr/news.html


البيانات على األنترنت أو الحوسبة السحابيةخدمات تخزين 



Processeurالمعالج 



الذاكرة الرئيسية

ROM 

RAM 



الموصالت 



الجيل األول

يعتمد الجيل األول للحاسبات●

األنبوب الفارغاإللكترونية على

Le tube à vide.



اختراع الترانسيستور ،م1947

الجيل الثاني

 .W.B، اخترع كل منم1947في عام ●

Shockley وJ. Bardeen وW.H. 

Brattain  بال "مخابرفيوذلكالترانزيستور

، هذا االختراع الذي سيحدث ثورة في "تلفون

وة و صناعة الحاسبات اإللكترونية لما يوفره من ق

  .صغر حجم

أول حاسب  "بال"، تضع مخابر م1958في عام ●

، مسجلة TRADICيستعمل الترانسيستور إسمه 

.بداية الجيل الثاني



الدارات المتكاملة ،م1958

الجيل الثالث

ظهور أول ميكروبروسيسور●

Intel 4004 1971عام.
  Texas، تقوم1958في عام ●

Instruments   بعرض أول

 Circuitدارة متكاملة

Intégré ،



الجيل الرابع،م1970

:تصغير في أحجام الدارات ●

– (LSI) Large Scale Integrator :

.مئات المركبات على شريحة السليسيوم

– (VLSI) Very SLI:

.مئات اآلالف من المركبات على نفس المساحة

– (ULSI) Ultra LSI:

.ماليين من المركبات على نفس المساحةدةع



النهاية


