
  ٌحسب بمعنى compute من مشتقة:computer  كلمة

calculate ٌعد او count القدرة له جهاز بانه وٌعرف 

 من لعدد وفقا عالٌة ودقة بسرعة البٌانات معالجة على
 program بالبرنامج تعرف واالوامر التعلٌمات

 تخزٌنها ثم ومن المطلوبة النتائج االى للوصول

 بالمعلومات المتمثلة النتائج اخراج او واسترجاعها

  computer: الحاسوب



 العلماء قبل من النظرٌة االسس وضع مرحلة ٌشمل :النظرٌة االسس طور-1

 لتصنٌع وصوال لها الرٌاضٌة النماذج الجهازوبناء بعمل المتعلقة الظواهر لجمٌع
 (المتكامل االلكترونً الرقمً الحاسوب) ENIAC كان الً جهاز اول

 توفر عند والمهندسون المصممون ٌقوم المرحلة هذه فً :التطوٌر طور-2

 على للحصول االولٌة النسخة من متطورة نسخ بابتكار جدٌدة وتقنٌات امكانٌات

 .المطلوبة المهام بكل ٌقوم متكامل جهاز

 رقعة زٌادة على المصممون جهود تتركز المرحلة هذه فً:التسوٌق طور-3

 التالٌة االهداف تحقٌق خالل من الناس عامة ٌشمل بحٌث الجهاز استخدام

 االستخدام سهولة-ج      الثمن رخص-ب    الجهاز استخدام من الهدف وضوح-ا

 حٌن الى ذلك على وٌستمر الحٌاة ضرورٌات من الجهاز ٌصبح الثالث الطور بعد

 افضل بشكل وظٌفته ٌؤدي اخر جهاز ابتكار او الٌه الحاجة انتفاء

 اطوار دورة حٌاة الحاسوب



 المفرغة الصمامات جٌل(1958-1951) االول الجٌل-1
Vacuum Tubas 

 الترانزستور جٌل(1964-1959) الثانً الجٌل-2 

Transistor 
  المتكاملة الدائرة جٌل(1970-1965) الثالث الجٌل-3 

Integrated Circuit (IC) 
 الدقٌق المعالج جٌل(1989-1971) الرابع الجٌل -4

Microprocessor 
 Artificialالصناعً الذكاء جٌل(-1989) الخامس الجٌل -5

Intelligence 

  تطور اجٌال الحاسوب 



                         العملٌات تنفٌذ سرعة زٌادة-1

   الحجم وصغر الوزن خفة-2

                                      الكلفة انخفاض-3

   الطاقة استهالك تقلٌل-4

      صناعتها فً الداخلة االولٌة المواد جودة زٌادة-5

   االستخدام سهولة-6

   سرعتها وزٌادة واالخراج االدخال اجهزة تطوٌر-7

   البٌانات تخزٌن سعة زٌادة -8

                   االستخدام مجاالت وتطور زٌادة-9

 التشغٌل ونظم البرامج تطوٌر-10

  اهم التطورات التً شهدها الحاسوب من جٌل الى اخر



  مهام الحاسوب 

 استقبال البٌانات

 معالجة البٌانات حسب اوامر البرنامج

 اخراج المعلومات خزن المعلومات



هً مجموعة الحروف او الرموز او االرقام التً تتم :DATAالبٌانات

االدخال  اهزةعلٌها المعالجة بواسطة الحاسوب اذ تدخل عن طرٌق 

وتخزن على وسائط التخزٌن المختلفة وٌتم اخراج النتائج على اجهزة 

 .االخراج المتنوعة

 هً عملٌة تحوٌل البٌانات من شكل الى اخر:Processingالمعالجة 

هً عملٌة اظهار البٌانات التً تمت : data outputاخراج البٌانات

معالجتها بشكل ورقً او سمعً او بصري بحٌث ٌتمكن مستخدم 

 الحاسوب من فهمها

 هً عملٌة االحتفاظ بالمعلومات السترجاعها الحقا :storageالتخزٌن 

 تمثل البٌانات ٌعد معالجتها: informationالمعلومات 



 المٌزانٌة اعداد: واالدارٌة واالقتصادٌة التجارٌة المجاالت-1

 المشارٌع وادارة وتخطٌط االرباح وحساب والرواتب

 تصمٌم :والتجارب واالبحاث والهندسٌة العلمٌة المجاالت-2

 مختلف فً الدراسات وعمل التجارب نتائج وتحلٌل المبانً

 العلوم

 وتوجٌه والدماغ القلب تخطٌط: والعسكرٌة الطبٌة المجاالت-3

 المبكر االنذار واجهزة االستراتٌجٌة واالسلحة الصوارٌخ

 وااللعاب والطباعة كالرسم: الشخصٌة االستخدامات-4

 مجاالت استخدام الحاسوب 


