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 ىذه من .وادلعقدة الصعبة باألعماؿ عنو نيابة وتقـو ادلشقة عنو زبفف اليت واآلالت الوسائل إغلاد اإلنساف ػلاوؿ القدـ منذ

 النهاية يف أدت ،عليها احلصوؿ لتبسيط الدائمة واحملاوالت احلاجة ىذه والتفكري، والتخطيط احلساب مشقة كانت الصعبة األعماؿ
 األعماؿ معظم يف اآلف يستخدـ احلاسوب وىذا اليومية حياتو عليو ويسهل ادلشقة اإلنساف عن ليخفف اآليل احلاسوب اخًتاع إىل

 مت وكيف اآليل؟ احلاسوب ىو فما .والعسكرية الصناعية والعمليات ادلرور حركة بتنظيم وانتهاء ادلستندات كتابة من ء ابتدا اليومية
  اخًتاعو؟
 وادلنطقية احلسابية العمليات وإجراء واسًتجاعها وزبزينها البيانات دبعاجلة تقـو لكي بررلتها ؽلكن الكًتونية آلة ىو اآليل احلاسوب

 .عليها

 الحواسيب أجهزة تطور 1

 المحاوالت أولى 1.1
 مازالت واليت اخًتاع األباكس مت عندماؽ.ـ  0333عاـ  يف احلسابية العمليات يف تساعد آلة الخًتاع احملاوالت أوىل كانت لقد

 بليز لصاحبها Pascalineالباسكالني  اخًتاع مت مث احلاسبة، ومن اآلالت أصل تعترب اآلف، وىي إىل تستخدمها الشعوب بعض
 منها كل مسننة عجالت على معتمدة والطرح اجلمع عمليات تنجز ـ وكانت 1642عاـ  وذلك Blaise Pascalباسكاؿ 

حاؿ  يف إصالحها يستطيع من يوجد ومل الثمن وباىظة جدا حساسة كانت ألهنا اآللة ىذه عن التخلي عشرية ولكن مت خانة
 نفسو.  باسكاؿ إال عطل ألي تعرضها

 بابادج ماكينة 1.1
 للحساب آلة ميكانيكية أوؿاالنكليزي  Charles Babbageبابادج  تشارلز ـ، اخًتع2481عاـ  عشر التاسع القرف أوائل يف

 بابادج وقاـ لألعداد، حاسبة كآلة ماكينة بابادج تعمل وكانت)الكمبيوتر أبو( ب بابادج لقب لذلك كمبيوتر، أوؿ اعتربت وقد
 .على البخار عاملة لتصبح الحقا بتطويرىا
 باستطاعتها كافادلاكينة   ىذه ألف وذلك احلديث الكمبيوتر مع كثريا لتشاهبها نظرا سبقتها اليت اآلالت عن بابادج آلة اختلفت

 وحدة مسيت أخرى وحدة من وإخراج للبيانات إدخاؿ وحديت تضمنت كما ذاكرة، على ربوي وكانت )صغري برنامج( أوامر تنفيذ
 .والتعليمات احلساب

 .احلديثة أجهزة الكمبيوتر يف ػلدث كما حدى على وحدة كل تطوير على ساعد شلا األخرى، عن منفصلة وحدة كل كانت
 كاف حينها بالعمليات احلسابية يقوموف كانوا الذين األشخاص ألف وذلك العصر، ىذا يف Computerالكمبيوتر  اسم نشأ

 .ػلسب أي Compute من  مأخوذة كلمة وىي Computersاحلاسبوف  عليهم يطلق

1.1 Punched-Card tabulating machine المثقبة: البطاقات أجهزة 
، دلعاجلة Herman Hollerith ىولرييث  ىريماف العامل قبل ـ من2483ادلثقبة عاـ  البطاقات ذات اآلالت اخًتاع مت

اجلدولة  أجهزة شركة ىولرييث أسس 1896عاـ  البطاقات ادلثقبة، يف إىل ادلعلومات يدخلوف ادلوظفوف كاف  البيانات.



machines company tabulating لصناعة الدولية الشركة إىل امسها واتسوف، توماس العاـ، ادلدير غري 1924عاـ  ويف 
 International Business Machines (IBM.) اآلالت  

 أول حاسوب رقمي: 1.1
وكاف من تصميم الدكتور جوف  2808( عاـ ABC) Atanasoff Berry Computerرقمي   حاسوب أوؿ صمم

 عليا، دراسات طالب Clifford berryبريي   وكليفورد إيواه، جامعة يف بروفيسور (John V. Atanasoff)اتاناسوؼ 
 مبادئ ثالثة على قائما كاف اجلهاز ألف وذلك ادلتطورة اآللية األساس للحاسبات حجر وكاف 2881عاـ  تركيبو من االنتهاء ومت

 :وىي أساسية
 0,1 ) )والبيانات األرقاـ لتمثيل الثنائية األعداد استخداـ –
 .ادليكانيكية وادلفاتيح العجالت من بدال اإللكًتونية الدوائر باستخداـ احلسابية بالعمليات القياـ -
 .الذاكرة عن احلسابية العمليات فصل على يعتمد نظاـ بناء –

 يهتموا لن أهنم قائلني ردوا IBMشركة  على االخًتاع ىذا عرض وعندما االخًتاع، تسجيل يف فشلت أيوا والية أف ادلفارقات ومن
 إلكًتوين. حوسبة جهاز بأي أبدا

 mark1 1مارك  1.1
 حاسوب أوؿ بإغلاد IBMشركة  برعاية ىارفرد جامعة من (Howard Aiken)إيكن  ىوارد الربوفسور قاـ 2888يف عاـ 

 احلاسبة اآلالت من رلموعة عن عبارة مًت وكاف 2.5 وارتفاعو مًت 15 طولو يبلغ وكاف 2مارؾ  ومسي كهروميكانيكي
 .الكهروميكانيكية

 كثرية قطع من بأكملها وتتألف غرفا ربتل كانت احلواسيب ألف نظرا. Debugأو   bugمثل  مصطلحات الفًتة ىذه يف ظهر
 سلكني، بني علقت  bugحشرة  أف ذات يـو فحدث .ادلناطق بعض يف معزولة غري أسالؾ بواسطة البعض ببعضها مرتبطة
 .وادلخرجات ادلعاجلة يف مشكلة يسبب قصر وػلدث السلكني،بني  ما اإلشارة على تؤثر احلشرة كانت رطبا اجلو يكوف وعندما
 مهندسي .السليم بالشكل العمليات سري إىل يؤدي شلا لإلشارة عازال ويصبح غلف بالعش، فإنو احمليط اجلو يسخن عندما بادلقابل

اكتشفوا السبب  وعندما أصال واضح وغري احلدوث متكرر غري كاف العطل ألف وذلك .العطل أصل ما يعرفوا ربريوا ومل الزماف ذلك
 وبدوف شلاثل، بشكل وؼلتفي بو، متنبأ غري بشكليظهر  hardwareأو عتادي  software بررلي  سواء عطل مت تسمية كل

مت تسميتها   األعطاؿ فحص وذبهيزات بررليات تأسست وعندما،  BUGادلعاجلة بػ  لعملية كامل تعطيل إىل يؤدي أف
Debug وتدعى مرحلة االصالح ،Debugging. 

 :ENIACإينياك  1.1
بالكامل  1411 الكترونياألمريكي فتم صناعة أوؿ حاسوب  اجليش دلدفعية القذائف مسار حلساب ادلتحدة الواليات احتاجت

 Electronic Numerical. ومسي الدمج الرقمي االلكًتوين واحلاسوب وإيكرت من قبل موشلي يف جامعة بنسلفانيا
Integrator and computer 



 وػلتل سبقتو، اليت الكهروميكانيكية اآللية احلاسبات من مرة بألف أسرع وكاف مفرغ صماـ  24333  اجلهاز ىذا يف يوجد كاف
، الدقيقة يف ضرب عملية 033عملية مجع و   0333أداء  باستطاعتو طن كاف 03يزف  وكاف مربعا مًتا 1400قدرىا  مساحة

 احلواسيب لصناعة النظري األساس تعد مقًتحات )نيوماف فوف جوف( العامل وضع وقد الكهرباء من كيلواط 200 يستهلك كاف
 ادلتتالية ادلعاجلة ذات
 :وىي ىذا يومنا حىت

 .لألعداد الثنائي التمثيل استخداـ .

 .للحاسوب داخلية ذاكرة يف الربرلية والتعليمات البيانات زبزين .

 يف نفسها بالطريقة ثنائية وؼلزف أعداد شكل على ؽلثالف وكليهما التمثيل عند الربامج وتعليمات البيانات بني التفريق عدـ .
 .الذاكرة من منفصلني مقطعني

 UNIVACينيفاك  1.1
، مت 2802عاـ  وإيكرت موشلي طوره The Universal Automatic Computer العادلي األتوماتيكي احلاسوب

 االنتخابية.استخدامو يف حساب االصوات 

 أجيال الحواسيب: 1

 مقدمة: 1.1
 االلكًتونية الصناعة تطور التطور يف ىذا وساىم ، أيضا ادلتطورة احلياة متطلبات ليليب احلاسوب صناعة تطور تاريخ سابقاً  رأينا

 األمريكية، بيل شركة من شوكلي، ويلياـ الرياضيات عامل الذي اخًتعو الًتانزستور، ظهور على كبري بشكل اعتمدت واليت نفسها
 أو التحرؾ على االلكًتونات قدرة يعطي للكهرباء، "موصل شبو" ذلا يقاؿ صغرية مادة قطعة من ىو الًتانزستور ىذا . 1947 عاـ
 األدمغة سلسلة يف ذلك تال ما كل االنطالؽ يف نقطة كاف الًتانزستور ىذا .الطاقة من قليل مقدار تأثري ربت التحرؾ، عدـ

 عدد أصبح ما سرعاف.أكرب وطاقتو قدرتو أصبحت من ادلدارات ادلزيد ػلوي أف االلكًتوين الدماغ استطاع وكلما االلكًتونية،
 وبالتايل االلكًتوين الدماغ تطور صنف ذلك وبناء على .بادلليارات مث بادلاليني مث:باأللوؼ االلكًتوين الدماغ يف ادلطبوعة الدارات

 .األجياؿ من عدد إىل احلواسيب تطور

 1411-1411حواسيب الجيل األول  1.1
 ىائلة جهود إىل بطبيعة احلاؿ، األمر احتاج وقد .خلية عصبية مليار 233 لديو أف حيث للباحثني، ظلوذجا يعد البشري الدماغ إف

 ىذا وكاف .الًتانزستورات من اخلرايف العدد على ىذا ربتوي أف تستطيع اليت اآلالت وكلفة حبجم التحكم إىل للتوصل نسبيا وطويلة
 معظمهم يف وىم العلماء، توصل ، 1958 العاـ حىت 1947 فمنذ العاـ .ادلعلوماتية الثورة حلدوث الضروري الشرط األمر

 إهنا:الًتانزستورات من عددا واحد قرص على غلمعوا أف إىل فريتشالد، يف "تكساس انسًتومانتس" علماء وخباصة أمريكيوف،
 .بسرعة اإللكًتونية األدمغة حجم تقليص ستتيح واليت يدؾ، باطن يف محلها ؽلكن اليت ادلدارات ادلطبوعة



وىي أوؿ احلواسيب اليت استخدمت يف  IBM701واحلاسب  UNIVAC1لقد كاف أوؿ حواسيب ىذا اجليل ىو احلاسوب 
من أىم مزايا ىذا .والعلميةبعد أف استخدمت األجهزة السابقة فقط يف االغراض العسكرية  )وبشكل خاص يف احملاسبة(العمل 
 .بدال من ادلبدالت الكهروميكانيكية Vacuum tubeاستخدامو للصمامات ادلفرغة  )مقارنة دبا سبقو من أجهزة(اجليل 

 .باالضافة إىل ذلك فقد استخدمت األشرطة ادلغناطيسية كذاكرة داخلية والبطاقات ادلثقبة للتعامل مع الربامج وادلعطيات
ىي عبارة عن أنابيب زجاجية مفرغة وؽلكنها أف توقف أو سبرر التيار الكهربائي دوف احلاجة إىل :ترونية المفرغةالصمامات االلك

 :ادلفرغة االلكًتونيةعيوب الصمامات  .زلوؿ ميكانيكي
 .طن 30حوايل  Eniacطن، ووزف حاسوب  40حوايل   Mark1بلغ وزف حاسوب  .كبرية احلجم  1 -
 .كيلواط من الكهرباء  200من الطاقة حوايل  Eniacبلغ استهالؾ  تستهلك مقدارا كبريا من الطاقة الكهربائية 2 -
 .عملية يف الدقيقة 2000حىت  Eniacذبري عشرين عملية ضرب ارتفعت يف حاسبة  1حاسبة مارؾ .سرعتها بطيئة جدا 3 -
 .قابلة للكسر بسهولة 4 –

ة احلجم وتستهلك كمية كبرية من الطاقة الكهربائية وبالتايل كانت ربتاج إىل أجهزة تربيد عالية بالتايل كانت ىذه األجهزة كبري 
 .الطاقة

 (1965 – 1958) الثاني الجيل حواسيب  1.1
وقد  TRADIC(Transistorized Airborne Digital Computer)أوؿ حواسيب ىذا اجليل ىو احلاسوب 

، وىو عبارة عن مكوف الكًتوين يقـو بنفس مهاـ وعمل الصماـ Transistorنزستور سبيزت حواسيب ىذا اجليل باستخداـ الًتا
 :ادلفرغ ولكنو ؽلتاز بصغر حجمو وبالتايل امتازت حواسيب ىذا اجليل بادليزات التالية

 صغر حجم اجلهاز بشكل كبري جدا.  
 كلفة اجلهاز أصبحت أقل بكثري. 
 اطلفض استهالؾ الطاقة بشكل كبري جدا.  
  احلاجة إىل ذبهيزات التربيدعدـ. 
  الذواكر ادلمغنطة الستخداـازدياد الطاقة التخزينية نظرا 

وقد أدى ظهور ىذه اللغات إىل إتاحة الفرصة الدخاؿ  Cobolولغة  Fortranوقد ظهرت خالؿ ىذا اجليل لغة الربرلة 
 .الثنائية األرقاـمن استخداـ  الالتعليمات والبيانات باستخداـ احلروؼ األرقاـ والرموز اخلاصة بد

وقد مسح ىذا التصميم بتخزين الربامج، وأصبح بإمكاف .استخدمت حواسيب ىذا اجليل أقراصا وأشرطة رلدولة لتخزين ادلعطيات 
 .مدير النظاـ إدخاؿ تعليمات التنفيذ اعتمادا على لوحة مفاتيح

، باالضافة إىل استخداـ batch processingعاجلة الدفعيةكما استخدمت حواسيب ىذا اجليل نظم التشغيل اليت اعتمدت ادل
  Multiprocessing systems .والنظم متعددة ادلعاجلة  (multiprogramming systems)النظم متعددة الربامج 

 .خالؿ ىذه الفًتة، كانت الدوؿ الكبرية والغنية فقط قادرة على اقتناء واستخداـ األدوات احلاسوبية
 .ترانزستور على شريحة واحدة 1000حيث أمكن وضع  االلكترونيةهذا الجيل كان ممكنا ظهوره بفضل تطور الصناعة 



 (1969-1965) الثالث الجيل حواسيب  1.1
 )آالؼعشرة ( 10000تضمنت حواسيب ىذا اجليل تطويرا كبريا وىو استخداـ الدارات ادلتكاملة حيث مت التوصل إىل وضع 

 .شرػلة واحدة وىذا ما مهد لظهور جليل الثالثترانزستور على 
أدى استخداـ  .أوىل حواسيب ىذا اجليل OS360اليت اعتمدت نظاـ التشغيل  IBM360وقد كانت عائلة احلواسيب 

الدارات ادلتكاملة يف صناعة احلواسيب إىل خصائص متعددة أعلها صغر احلجم وسرعة إجراء العمليات احلسابية باالضافة لزيادة 
التعلم  السهلة basicاؿ  لغة فظهرت ، ملحوظا تطورا الربرلة لغات تطورت فقد الربرلة، رلاؿ يف أما  .لطاقة التخزينيةا

اقتناؤه من قبل اجلامعات  باالمكافمنذ ذلك الوقت، صار احلاسوب يف متناوؿ عدد أكرب من الدوؿ والبلداف وصار . واالستخداـ
 .العلمية  األعماؿيف  الستخداموة وادلؤسسات احلكومية واخلاصة الكبري 

 ) متأخر وقت حتى 1969 - ( الرابع الجيل حواسيب  1.1
ومن مث الدارات ذات التكامل الفائق  LSI))توالت التطورات يف تقنية الدارات ادلتكاملة، فظهرت الدارات ذات التكامل الكبري

(VLSI) مئة ألف  (100000)مت وضع  واليت مت فيها التمكن من ذبميع عدد كبري من العناصر يف الدارة الواحدة حيث
 .ترانزستور على شرػلة مساحتها أقل من مليمًت مربع، من قرص السيليسيـو الذي تبني أنو يتالئم مع ىذه ادلهمة

 INTELمن شركة  4004كانت الشرػلة   Microprocessorأوؿ الشرائح واليت مسيت بادلعاجلات ادليكروية الصغرية 
 Personal .واليت قادت إىل ظهور ما يعرؼ اليـو باسم احلاسوب الشخصي  8080و 8008الشرػلة  وتالىا

Computer 
 :ميزات هذا الجيل

 ذات حجم صغري. 
 ذات ذاكرة واسعة لدرجة كبرية. 
 ذات فعالية أكثر واعتمادية أكرب وسرعة ال ؽلكن تصورىا. 
 ذات بررليات ذكية أكثر وقدرة ومرونة يف االستخداـ. 
 ظهور احلواسيب الشخصية واحلواسيب ادلصممة الغراض خاصة. 
 ظهور بنوؾ ادلعلومات وبدء العمل يف أنظمة الذكاء الصنعي. 
 استخداـ الشبكات على نطاؽ واسع. 
 استخداـ األقمار الصناعية لنقل ادلعلومات. 

  1441حواسيب الجيل الخامس – 1.1
اقًتب  نيبوف الكًتيك"ادلتحدة بكاليفورنيا، ويف ادلختربات اليابانية، وخباصة يف سلتربات شركة  الوالياتيف وادي السليكوف يف 

 .وضع أكثر من مليون ترانزستورالعلماء من صناعة اجليل اخلامس عندما استطاعوا 
يف قوة ادلعاجلات الصغرية والدارات ادلتكاملة وتضاؤؿ حجمها حىت يكوف لدينا فكرة عن القوة والسرعة اليت ػلدث فيها ىذا التقدـ 

 :على ضلو متواٍز، ومتكامل، وبالتايل حىت تكوف لدينا فكرة عن سرعة تطور رلتمع ادلعلومات
 .صنع يف اخلمسينات )معاجل(إف أوؿ دماغ الكًتوين 



، االوؿمن اجليل  االلكًتوينلننظر ماذا ؽلكن أف يكوف الدماغ .مكوف من وحدات ثنائية صغرية تسمى عصبونات فااالنسإف دماغ 
 .يف اخلمسينات إذا أردنا أف يكوف قويا حبيث يكوف لو عدد الوحدات العاملة الذي ػلويو دماغنا

لدماغ ، القوة العاملة ادلساوية لقوة اااللكًتوين إف تكنولوجيا الصمامات يف اخلمسينات، كانت تقتضي، حىت تكوف للدماغ  – 1
 .البشري غلب أف ىذا الدماغ حبجم مدينة باريس كلها، وأف يستخدـ من الطاقة ما تستخدمو شبكة ادلًتو كلها، حىت يعمل

، االنسافدماغ  خاليايساوي عدد  اخلاليا، اجملهز بعدد من االلكًتوين مع اخًتاع الًتانزستور يف الستينات، أصبح الدماغ  2 –
 .كيلواط10يف باريس، وػلتاج إىل مولد طاقتو حوايل  االوبراويوازيو يف القوة، يف حجم دار 

ويستهلك   .نفسو يزيد عن حجم سيارة نقل كبريةااللكًتوين مع اخًتاع الدارات ادلطبوعة يف السبعينات، مل يعد حجم الدماغ  3 –
 .منتصف السبعينات، أصبح حجمو يف حجم التلفزيوف ويف .كمية صغرية من الطاقة

وؽلكننا أف نقوؿ، أف ادلعاجلات الصغرية ستجعل حجمو، ابتداء  .، مل يعد حجمو يزيد على حجم آلة كاتبة1978ويف عاـ  4 -
 "....، أصغر حىت من الدماغ البشري نفسو 1980من العاـ 

 
سعرا يف العامل كنا نشهد تطورا   االرخصالتكنولوجية  االشياءواحدا من  ًتوينااللكيف الوقت الذي جعل فيو تقليص احلجم للدماغ 

وقد توصلوا يف السبعينات إىل جزء من مليوف من الثانية، وتوصلوا يف  .كاسحا يف السرعة، أي يف سرعة احلساب ومعاجلة ادلعطيات
 .الثمانينات إىل جزء من مليار من الثانية

سرعة الضوء، :صلحت يف ربقيق السرعة القصوى االلكًتوناتحوؿ ربرؾ  .إـ .يب .حد سلتربات أيآخر التجارب اليت أجريت يف أ
 .كلم يف الثانية  300000

إىل معاجلة ادلعرفة  Data Processingمن معاجلة البيانات  االنتقاؿحلواسيب ىذا اجليل ىي  االساسيةكانت السمة 
Knowledge Processing  اآليلحبيث تراىن حواسيب ىذا اجليل على إضفاء صبغة الذكاء للحاسوب. 

  اعتمدت حواسيب ىذا اجليل على فكرة ادلعاجلة ادلتوازيةParallel Processing  واليت يقـو فيها عدد من ادلعاجلات
 .ادلرتبطة معا دبعاجلة أجزاء سلتلفة من العمليات بنفس الوقت

  ولكن مت ذباوز ىذا العائق من  .تشار ىذه احلواسيب ىو عدـ وجود لغات بررلة مناسبة ذلاالذي واجو ان األساسيالعائق
 .ظهور العديد من لغات الربرلة ادلتوازية خالؿ

من الصعب احلديث عن عدد ادلعاجلات اليت ؽلكن وجودىا معا يف حاسوب واحد أو السرعة اليت تعمل هبا وذلك نظرا للتسارع 
الذي بنتو وكالة  Super Computerيكفي أف نعلم أف احلاسوب العمالؽ  ؽلكن التنبؤ بو ولكن ال اذلائل يف التطور الذي

 .ألف مليوف عملية حسابية يف الثانية 262معاجل بقدرة تصل إىل  16384قد احتوى على  NASA االمريكيةالفضاء 

 Systems Types الحواسيب أنظمة أنواع  1

 :منهاىناؾ عدة طرؽ لتصنيف احلواسيب، 
 التصنيف حسب نوع االستخداـ. 
 التصنيف حسب احلجم. 



 االستخدام نوع حسب التصنيف 1.1
 General-Purposes Computersحواسيب األغراض العامة   –

 .وىي احلواسيب اليت يتم استخدامها لعدة أغراض وذلك حسب الربنامج ادلستخدـ
 Special-Purposes Computersحواسيب األغراض الخاصة  –

 .حواسيب يتم تصميمها أساسا ألداء أغراض معينة كتلك ادلستخدمة يف الطبقي احملوري وادلرناف االيكو على سبيل ادلثاؿوىي 

 :الحجم حسب التصنيف 1.1
 .إف معيار التصنيف يف ىذه احلالة ىو األبعاد والقدرة التخزينية والسرعة
ذبد حاسوبا ؽلكن تصنيفو من حيث األبعاد على أنو صغري  ينبغي أف نشري أف ىذا التصنيف ليس صاحلا دائما، فمن ادلمكن أف

 .ولكن إمكانياتو تفوؽ إمكانيات احلواسيب العمالقة
كما أف ىذا التصنيف يعتمد على الزمن، فما ىو فائق السرعة اليـو قد ؽلكن اعتباره بطيئا بعد سنة، األمر نفسو يقاؿ عن األبعاد 

 .واألوزاف
 :ليـو حسب احلجم إىل أربعة أصناؼعلى كل حاؿ، تصنف احلواسيب ا

اآلوانة األخرية وذلك  وقد كثر انتشار ىذا النوع من احلواسيب يفMicrocomputers:الحواسيب الدقيقة -أ
 .ذات األبعاد الصغرية جدا  Microprocessorsبفضل التطور التكنولوجي الكبري والذي مسح بإنتاج ادلعاجلات الصغرية 

 :سيب ادلصنعة اليـو ىي من ىذا الصنف وتتميز بادلزايا التاليةمن احلوا 90 %إف قرابة 
  صغر حجمو  
  إمكانية استخدامها وتشغيلها من قبل شخص واحد ولذلك تدعى أحيانا باسم احلواسيب الشخصية. Personal 

Computers 
  32طاقتها التخزينية يف ازدياد مستمر وتصل حاليا إىل GB1كتخزين أساسي و Tera   كتخزين ثانوي. 
 رلاالت استخدامها ال تعد وال ربصى. 
 4ويعتمد على كلمة رقمية بدءا من  .إف ىذا النوع من احلواسيب مصمم ليستخدـ من قبل مستخدـ وحيدbit  يف

 .خانة يف النماذج احلديثة 64أو  32إىل  الووصو  األوىلالنماذج 
 

، INTELواليت تستخدـ معاجلات IBM(IBM PC)احلواسيب الشخصية ادلتوافقة مع :ينتشر ىذا النوع ذباريا على نوعني
وتوجد حواسيب ىذا النوع ذباريا على عدة  Motorollaاليت تستخدـ معاجلات  AppleMacintoshواحلواسيب 

 :أشكاؿ
وذلا .وتستخدـ بشكل شائع يف ادلدارس وادلكاتب ومراكز العملDesktop Computers: احلواسيب ادلكتبية -

 :ظلوذجاف
ويف ىذا النوع يكوف صندوؽ النظاـ مصمما حبيث يوضع بشكل Desktop Case:النموذج ذو الصندوؽ ادلكتيب  .2

 .مسطح على ادلكتب



موضوعا بشكل قائم على ادلكتب   ويف ىذا النوع يكوف صندوؽ النظاـTower Case:النموذج ذو الصندوؽ الربجي  .1
 .األرضى أو على مكاف منخفض من الطاولة أو عل

باحتوائو حجريات أكثر  األوؿأما الثاين فيتميز عن  .عن الثاين ىو توفريه للمساحة ادلشغولة على سطح ادلكتب األوؿميزة النموذج 
 .لتتسع لوحدات زبزين ثانوي إضافية

 
مكاف  وسبتاز بإمكانية محلها والتنقل هبا من .وىي أقل حجما ووزناPortableComputers:احلواسيب احملمولة  -

 :األصغرإىل  األكربوذلا عدة ظلاذج من .آلخر
 Laptop.حواسيب 
 Notebook.حواسيب 
 Subnotbook.حواسيب 
 Palmtop.حواسيب 

 .أشكاؿ سلتلفة من احلواسيب الشخصية 
 

 Minicomputers:احلواسيب الصغرية -ب 
 لألغراضكحواسيب أغراض خاصة مث استخدمت فيما بعد   الوقد ظهرت أو  .إف ىذا النوع أكرب حجما من احلواسيب الدقيقة

مليوف تعليمة يف  2خانة وسرعتها حبدود  32وتستخدـ كلمة رقمية بطوؿ 128MBالعامة، طاقتها التخزينية الرئيسية حبدود 
 وقد أخذ ىذا النوع يضمحل بعد انتشار احلواسيب الدقيقة .الثانية

 
 Main frames:احلواسيب الكبرية  -ج 

متعددة ادلهاـ وادلستخدمني وبالتايل يكثر انتشارىا يف  االستخداماتشليزات ىذا النوع من احلواسيب إمكانيتها الكبرية يف  أىم
، 128MBخانة وذاكرة زبزينية حبدود  64أو  32تستخدـ ىذه احلواسيب كلمة رقمية .ادلؤسسات الكبرية واجلامعات والبنوؾ 

 IBM3090/600.الفائقة على ادلعاجلة، من أمثلتها إىل سرعتها وقدرهتا  باالضافةىذا 
 
وخاصة السرعة وقدرة  كانياهتا الفائقةإلمنظرا  اآلليةوتأيت يف مقدمة احلواسيب Super computersقة: الالعماحلواسيب  –

ستكشافات االالكبرية و  األحباثتستخدـ ىذه احلواسيب يف مراكز  .خانة 128خانة أو  64تستخدـ كلمة رقمية .التخزين العالية 
 .العلمية ومراكز التصنيع الضخمة

 
 
 


