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سنة في فترة المبراطور الصيني3000  قبل 
 الرمز الثماني ذي الخطوط الثلثة المتوازية:  فوهي

 L’Octogone à trigramme و النظام  الثنائية.



  

 L’Abaque ou le Boulier عدادة أباك
سنة، عرفت حضارات 2000 قبل●

 عدادة البحر البيض المتوسط

و هي أول آلة حاسبة في"  أباك"

إلى يومنا التاريخ مازالت تستعمل

.   هذا خاصة في دول شرق آسيا



  

الخوارزم و الصفرمحمد بن موسى الخوارزمي، 

 يكتشف الربيون ، م820في عام 
 لعالم  في مخطوط مشهورالصفر

محمد بن موسى" الرياضيات
 La« تحت عنوان " الخوارزمي

science de l’élimination et 
« de la réduction  .ثم يكتشفون 

أول بعد مرور ألفية من الزمن، أنه
من كتب عن كيفية اتباع متتالية من

.الهدف التعليمات للوصول إلى
جديد فيما فيرجع اسمه للتداول من

 بالخوارزميسمى الن 
Algorithme  
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، أول آلة حاسبة ميكانيكية م1623 

 إخترع،م1623 في عام●

أول  W.Schickard اللماني

آلة حاسبة ميكانيكية، عرفت

.بالساعة الحاسبة

تقوم هذه اللة بالجمع،    ●

.الطرح و الضرب

wilhelm Schikard 
ألمانيا   (1592-1635)

 رسم يوضح اللة الحاسبة لشيكار و التي
.إثر حريق  قبل أن تعرض للعامة تحطمت



  

La Pascaline ، ظهور الباسكلينم 1642 

إخترع م،1642 عامفي ●

حاسبة لةآ" باسكال" الفرنسي

تستطيع جمع وطرح ميكانيكية

.أرقام أعداد بستة

Blaise Pascal (1623-1662)

.فرنسا



  

.آلة ليبنزم، 1673 
 طور اللماني، م1673 عامي ف

G.W.Leibniz لتقوم آلة باسكال

و يرجع له. بالعمليات الحسابية الربعة

 في شكلهالعد الثنائي نظامكذلك إختراع 

و إظهار قوة و 1، 0 برقميه الحديث

.العمليات الحسابية الثنائية بساطة

Wilhelm Von Leibniz  
 عالم رياضيات ألماني (1646-1716)
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Falcon اللوحات الخشبية لـ، م1728

إخترع ،م1728 عامي ف

 Falcon الميكانيكي الفرنسي

من طلبية للنسيج مصنوعة

وهي، ثقوب  خشبية بهالوحات

تنفيذ تستطيع) نسيج( أول آلة

.برنامج خارجي



  

Jacquardالشريط المثقوب لـ ، م 1805

 .J.M طور، م1805 عام يف●

Jacquard  نظام Falcon 

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 اللكتروني
،Charles Babbage ، قدمم1833 عامفي 

كامبردج، أستاذ الرياضيات في جامعة

، التياللة التحليليةمخططات بناء 

متتالية بإمكانها القيام بعمليات حسابية

.حسب تعليمات تقدم من طرف المستعمل

لم، و هو تصميم لول حاسب مبرمج

يسبق  وبهذا. من تنفيذه Babbage يتمكن

 أب"عصره بمئة سنة،  فاستحق بذلك لقب 

."الحاسب اللكتروني

Charles Babbage (1791-1871)

عالم رياضيات إنجليزي



  

 Adaمساعدة باباج
أول مبرمجة في التاريخ 

،تركت مخططات اللة التحليلية●
،تركت برامج●
 على إجراءخوارزمأعطت إسم ●

منطقي لمعالجة برنامج و ذلك
.على شرف الخوارزمي

Ada Augusta Byron (1815-1852) 
Mathématicienne  



  

George Boole أعمال
صمم عالم الرياضيات، م1854 في عام●

بالجبرما سمي  George Boole النجليزي

ظهور الحاسب  الذي بواسطته أمكنالبولي

.اللكتروني

processus  بين أنه بإمكان تحليل أي معالجة●

و،( منطقية إلى متتالية من العمليات المنطقية

).أو، ل

George Boole (1815-1864) 

عالم رياضيات إنجليزي



  

H. Hollerith اللة الميكانوغرافية لـ
 Hermann المريكي إستعمل، م1890 عام في●

 Hollerithسكان الوليات المتحدة المريكيةلحصاء آله 

إستعمال للة بإستعمال البطاقات المثقبة، مسجل بذلك أول

حاسبة بهذا الحجم الكبير و التي نجحت في إختصار الوقت

أربع مرات أقل من الحصاء السابق و إقتصاد ما قيمتة

.خمسة مليون دولر

Tabulating   Company ، أسس مؤسسته1880في ●

 International Business، 1924لتصبح في 

Machines Corporation ( IBM،هذه الشركة التي

اللكتروني وسيعود لها الفضل الكبير في تطوير الحاسب 

.لواحقه

Hermann Hollerith (1860-1929) 

  عالم إحصاء أمريكي



  

 المريكية معالجة معطيات إحصاء الوليات المتحدة
1890 لسنة
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Turing  اللة العامة لـ ،م1936

من  Alain Turing قدم، م1936 في●

 العامة  اللةجامعة كامبردج مبدأه حول

)Universelle(،آلة  Turing التي .الخيالية

أن يصل إلى استطاع من خلل تصوراته

.خصائص الحاسب اللكتروني الحديث
Alan M. Turing (1912-1954) 

منظر إنجليزي 



  

 في أطروحتهClaude Shannon  ينشر، م1938
MIT.

 C.Shannon  إستطاع،م1938 في

 تقارب بين العداد من إحداث 

 لجبر البولي و الدارات ، االثنائية

.الكهربائية
Claude Elwood Shannon (1916-2001)
عالم رياضيات أمريكي
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 البالستيكية و تعقد الحسابات2  العالمية الحرب
والشفرات

 م، ظهرت اللة الحاسبة الكهروميكانيكية1944و  1939بين ●
MARK   1على يد أستاذ جامعة هارفارد Howard 

Aiken و بمساعدة شركة  .IBMو هي اللة التي استطاعت
. Babbage تحقيق حلم

على حل الشفرات، Alain Turing عمل، إنجلترا في●
Colossus. و اخترعوا، Enigma سكرية لللة اللمانيةالع

 Clifford  وJohn Atanassoff   ، أنجز كل من1939في ●
 Berryمن  جامعة  Iowaاسبالح  ABCلحل جملة

. المعادلت الخطية

Enigma آلة  



  

ENIAC ميلد الحاسب اللكتروني، م1945

J.W. Mauckly  ، تمكن كل منم1945في عام ●

       ENIAC  من إختراعJ.P. Eckert   و 

(Electronic Numerical Integrator And 

 (Calculator،بجامعة بنسلفانيا و هي آلة عامة

قابلة للبرمجة، عددية، تعتمد على النظام العشري

تعتبر هذه اللة أول حاسب إلكتروني. و إلكترونية

لكن ليس بنفس خصائص الحاسب اللكتروني

الحديث و ذلك لتلقيها للتعليمات من خارج اللة و

.اعتمادها على النظام العشري
ENIAC الحاسب اللكتروني
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 EDVAC بناءJ.V. Newmann  ، إقترح عالم الرياضياتم1945في نهاية ●

Electronic Discrete Variable Computer
هو نموذج للحاسبات اللكترونية الحديثة و ذلك●

باقتراحه تخزين البرنامج و المعطيات في الذاكرة و

هذه المبادئ التي ستصبح. استعمال نظام العد الثنائي

فيما بعد الركائز التي تصمم عليها الحاسبات

.اللكترونية الحديثة
Von Neumann: موذج نيومانن●

،ساب و المنطقوحدة الح–
،وحدة التحكم –
،الذاكرة المركزية –
.وحدات الدخال و الخراج –
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الجيل الول 

يعتمد الجيل الول للحاسبات●
النبوب اللكترونية على

Le tube à vide.الفارغ 



  

إختراع الترانسيستور  ،م1947
الجيل الثاني

 .W.B ، اخترع كل منم1947في عام ●

 Shockley و  J. Bardeenو W.H. 

  Brattainبال" وذلك في مخابر الترانزيستور

، هذا الختراع الذي سيحدث ثورة في"تلفون

صناعة الحاسبات اللكترونية لما يوفره من قوة و

  . صغر حجم

أول حاسب" بال"، تضع مخابر م1958في عام ●

، مسجلةTRADICيستعمل الترانسيستور إسمه 

. بداية الجيل الثاني



  

الدارات المتكاملة  ،م1958
الجيل الثالث

 ظهور أول ميكروبروسيسور●
 Intel 40041971 عام.

  Texas ، تقوم1958في عام ●

  Instrumentsبعرض أول

 Circuit دارة متكاملة

 Intégré،



  

الجيل الرابع ،م1970
:تصغير في أحجام الدارات ●

– : LSI (Large Scale Integrator)مئات المركبات على
.شريحة السيلسيوم

– :VLSI  (Very SLI)مئات اللف من المركبات على نفس
.المساحة

– :ULSI  (Ultra LSI)عدة مليين من المركبات على نفس
.المساحة



  

النهاية


