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أجيال الحواسيب وأنواعها

ر، منذ بداية عقد الخمسينات من القرن العشرين وحتى يومنا الحاض
حدثت تطورات كثيرة في مجال الحواسيب ، حيث زادت سرعتها ، 

وعليه فقد.وكبر حجم ذاكرتها وزادت قدرتها على اجراء العمليات 
لى صنفت الحواسيب إلى أجيال يبدأ كل جيل بتطور مهم حدث ، إما ع
عمل المعدات المرتبطة بالحواسيب أو على البرامج والتعليمات التي ي

:ويمكن تصنيف الحواسيب حسب األجيال كالتالي .عليها



:الجيل األول 

:الجيل األول «

.بدأ في الخمسينات «

.UNIVACإنتاج حاسوب«

استخدمت حواسيب هذا الجيل الصمامات المفرغة، وكانت هذه الصمامات تحتاج إلى حرارة «
.عالية، لذلك فقد كانت تستهلك طاقة كهربائية عالية 

.ووزنها ثقيل كان حجم هذه الحواسيب كبيراً جدا،«

( .ألف عملية في الثانية 20) سرعة تنفيذ العمليات بطيئة إلى حد ما «

انت في كتابة البرامج ، وبالتالي ك( التي تعتمد على النظام الثنائي)اعتمدت على لغة اآللة «
.البرامج معقدة 

راج استخدمت االسطوانة المغناطيسية كوسيط الدخال البيانات ، وآالت طباعة بدائية الستخ«
.النتائج 

»







الجيل الثاني

.1965إلى 1959بدأ من •

غر استبدلت الصمامات المفرغة بالترانزسستور حيث كان أص•
.وال يحتاج طاقة كهربائية عالية حجما وأطول عمرا

.كان حجم حواسيب هذا الجيل أصغر من الجيل األول •

مئات أصبح أكثر سرعة في تنفيذ العمليات حيث بلغ سرعته•
.اآلالف في الثانية الواحدة 

استخدمت األشرطة الممغنطة كذاكرة مساندة ، واستخدمت •
.األقراص المغناطيسية الصلبة 

.Fortran , Cobolاستخدمت بعض اللغات الراقية مثل•





:الجيل الثالث 

•1965-1970

.إنتاج الدوائر المتكاملة والمصنوعة من رقائق السيليكون•

.اسيب أصبحت أصغر حجما بكثير وانخفضت تكلفة إنتاج الحو•

IBM 360.تم إنتاج سلسلة حاسبات•
.أصبحت سرعة الحواسيب تقاس بالنانوثانية•

.تم إنتاج الشاشات الملونة وأجهزة القراءة الضوئية •

.تم إنتاج أجهزة إدخال وإخراج سريعة •

mini computerظهرت الحواسيب المتوسطة•
system والتي تشترك مجموعة طرفيات بجهاز

.مركزي حاسوب





الجيل الرابع

1980-1970من •

لوقت حصلت ثورة كبيرة على معدات الحاسوب وعلى البرمجيات في نفس ا•
.

LSIاستخدمت الدوائر المتكاملة الكبيرة•
قية تميزت حواسيب هذا الجيل بصغر الحجم وزيادة السرعة والدقة والوثو•

.وسعة الذاكرة وقلة التكلفة 

.أصبحت السرعة تقاس بماليين العمليات في الثانية الواحدة •

ROMوالذاكرة الدائمةRAMظهرت الذاكرة العشوائية•
.أصبحت أجهزة اإلدخال واإلخراج أكثر تطورا وأسهل استخداما •

.طورت نظم التشغيل ، مما أدى إلى ظهور الحاسبات الشخصية •

.ظهرت لغات ذات المستوى الراقي والراقي جدا•

ظهرت األقراص الصلبة المصغرة واألقراص المرنة والراسمات•



الجيل الخامس

تعامل توفر حاسبات هذا الجيل زيادة في اإلنتاجية حيث سي•

، معها اإلنسان مباشرة ألن بإمكانها فهم المدخالت المحكية
.المكتوبة والمرسومة 

.هائلة في السرعات وسعات التخزين زيادة•

.ظهور الذكاء االصطناعي ولغات متطورة جدا•

حواسيب عمالقة ذات قدرات كبيرة جدا، وتمتاز بدرجة •
.عالية جدا من الدقة 



أنواع الحواسيب

وعلى الرغم من تشابه الحواسيب في تصميمها الداخلي ، 

بدءاً لعملها ، إال أن ( 0.1)واعتمادها على النظام الثنائي 

التفاوت في قدراتها وحجومها ومجاالت استخدامها يمكننا 
:من تصنيف هذه الحواسيب إلى األنواع التالية 



(Microcomputers or Personal Computers)(الشخصية)الحواسيب المصغرة•

•

(Minicomputers)الحواسيب المتوسطة

•

Large Computers (Mainframes)))الحواسيب الكبيرة

•

(SuperComputers)الحواسيب العمالقة



مي ِّزات الحاسوب

ل قد تصل يستطيع الحاسوب تنفيذ ماليين العمليات خالل ثانية واحدة ، ب:السرعة العالية•
ة ، هذه السرعة في بعض األنواع إلى عشرات أو مئات الماليين العمليات خالل الثانية الواحد

.مما يوفر الوقت والجهد والمال 

طأ ، يمكن الحصول على نتائج ذات دقة عالية جدا خالية من أي نسبة للخ:الدقة المتناهية•
مما يساعد في حل الكثير من المشاكل التي تحتاج إلى سرعات ودقة متناهية مثل إطالق 

.المركبات الفضائية والتحامها 

من خالل حفظ البرنامج في:القدرة على حفظ البيانات واسترجاعها عند الحاجة•
ي ذاكرته ذاكرة الحاسوب ثم التنفيذ التلقائي له مما يساعد في تخزين حجم هائل من البيانات ف

ام في المساندة ، ويمكن استرجاع هذه البيانات بسرعة عالية ما يساعد أصحاب القرار بشكل ع
الحصول على المعلومات الضرورية خالل فترة زمنية قصيرة وتمكنهم من اتخاذ القرار 

.المناسب

• القدرة على العمل المتواصل لفترات طويلة دون الحاجة إلى صيانة:ديمومة العمل





مادة الحاسبات
(أساسيات الشبكات و االنترنت)

المرحلة األولى/كلية العلوم االسالمية 

م م عمر اياد

المحاضرة مسجلة



تاريخ شبكة االنترنت
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فياألمريكيةالمتحدةالوالياتفيالدفاعوزارةبدأتعندماوذلكم1960عامالىاإلنترنتتاريخيعود▪

صاالتاإلتاستمراريةولضمانالعسكريةاألغراضلخدمةالبعضبعضهامعالحواسيبشبكاتربطمشروع

المركزيةشبكةبناءوجوبعلىالدراسةوركزتنووي،هجومنشوبحالفياالمريكيةالسلطاتبين

تمويالشبكةعبرترسلصغيرةحزمإلىوتقسيمهااإلتصالجهاتبينالرسائلتحويلعلىتعتمد

ARPANETأربانتعليهأطلقوقدللرسالة،المستلمالطرفلدىأخرىمرةتجميعها
(Advanced Research Project Agency Network)

لتبادلالشبكةاستخدامفياألبحاثومراكزوالمنظماتالجامعاتبدأت1970عامفي▪

حيثم1983عامالىالشبكةهذهواستمرتاألبحاثمجالفيبينهمفيماالمعلومات

.األفرادلجميعمتاحهواصبحتTCP/IPمصطلحظهورمعاإلنترنتشبكةظهرت



تاريخ شبكة االنترنت

بوتيةالعنكالشبكةوهيالويبباختراعالسويسريةسيرنمدينةفيليبيرنرزتيمقام1989عامفي■
WWWلىاذلكوأدىاإلتصاالتوالمعلوماتتكنولوجيامجالفيهائال  تطورا  الشبكةهذهظهورصاحبوقد
.هذايومناإلىالشبكةلهذهالمستخدمينأعدادتزايد

.للويبالرئيسيالنموبدأهناومن،Mosaicموازييكوهواإلنترنتلشبكةمتصفحأولظهر1993عامفيو■

INTERnationalالدوليةللشبكاتاختصارهيانترنتكلمة■ NETworkingتربطشبكةبانهاتعريفهاويمكن
إلىافةباإلضبينهااإللكترونيةالرسائلارسالويمكنالبعض،بعضهامعالحاسباجهزةمنالماليينمئات
.واألصواتالمتحركةأوالثابتةوالصورالملفاتتبادل
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مكونات شبكة اإلنترنت 

ذو مواصفات وامكانيات أعلى من Mainframeمقدم الخدمة هو عبارة عن جهاز مركزي كبير : Serverالخادم 1)

.رنتاألجهزة الشخصية، وهي التي تسمح للمستخدمين بالوصول إلى المعلومات والبيانات في شبكة اإلنت

طالب الخدمة وهو عبارة عن جهاز العميل الذي يقوم بطلب الخدمات عبر شبكة اإلنترنت، : Clientالعميل 2)

.يلويقوم الجهاز العميل بالتواصل مع الجهاز الخادم لطلب الخدمة ليقوم الخادم بدوره في توفير الخدمة للعم

)  هي جميع األجهزة التي تستخدم في ربط أجزاء شبكة اإلنترنت مثل : Hardwareمعدات ربط الشبكة 3)

.وتقوم هذه األجهزة بالسماح لتدفق البيانات والمعلومات( Routersالموجهات –Cablesالكيابل–Bridgeالجسور 

هي برامج تعمل على إدارة أجهزة الشبكة وتوفير الحماية لمستخدمي الشبكات : Softwareبرامج التشغيل 4)

.Network Operating System NOSومراقة الشبكة واضافة أو حذف المستخدمين وتسمى ب 
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WWW (World Wide Web)شبكة الويب العالمية

:الفرق بين االنترنت و الويب▪

جميع شبكة اإلنترنت هي تلك الشبكة العامة التي تضم بداخلها مجموعة من الشبكات المحلية واإلقليمية و•

الشبكات المستقلة األخرى، 

وهو عبارة عن نظام يحوي به مجموعة 1989لي عام بيرنرزأما الويب وكما ذكرنا سابقا  فقد قام باختراعه تيم •

ترنت المترابطة مع بعضها البعض والتي تعمل على شبكة اإلن( النصوص والصور والرسومات )من المستندات 

بنقل جميع أنواع المعلومات من برامج، Web Browserوتسمح شبكة الويب العالمية لبرنامج ُمستعِرض الويب

الذي  (Web site)وأخبار، وأصوات، وصور، وفيديو، إضافة إلى النصوص، وتُعرض هذه المعلومات في موقع الويب

.  يظهر على شاشة المستخدم

جهة أو وال تختلف الويب عن اإلنترنت في خاصية الملكية التي ال تعود إلى أحد، والالمركزية التي ال تسمح ل•

.حكومة بفرض صيغة أو نوعية معينة على محتوياتها
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WWW (World Wide Web)شبكة الويب العالمية

المعلوماتأنواعجميععلىتحتويالتيالصفحاتمنمجموعةبداخلهاالعالميةالويبشبكةتضم■

Webالصفحاتهذهصممتوقدوالبيانات، PageالمتشعبةالنصوصلغةبواسطةHTML ( Hyper Text

Mark Language)،الويبموقعويتكونWeb Siteمنموقعلكلوالبدالمترابطةالصفحاتمنمجموعةمن

Homeرئيسيةصفحة PageاالحيانبعضفيوتسمىIndex Page.

:ويب باستخدام طريقتين زيارة المواقع والبحث في التتم عملية ■

البحث المباشر عن طريق المتصفح–

البحث من خالل محركات البحث–
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ما هو المتصفح■

إذ،(العالميةالعنكبوتيةالشبكة)wwwعلىالويبمواقعإلىالوصولعلىيساعدكبرنامجعنعبارة:المتصفح

مواقعبتحويلالمستعرضويقوم،(الموحدالمواردمحدد)URLيسمىفريدويبعنوانباستخدامويبصفحةكليحدد

اإلنسانقبلمنقراءتهيمكنمحتوىإلى(التشعبيالنصنقلبروتوكول)HTTPباستخدامأخذهايتمالتيالويب

الماتعخاللمنواحد  وقت  فيعديدةصفحاتفتحللمستخدميمكنإذعديدة ،مزاياالويبمتصفحاتتوفرذلك،عدا

االنتقالخدمينللمستتتيحولألمامللخلفأزرار  وهناكالمختلفة،المتصفحنوافذفيأوالنافذةنفسمنمختلفةتبويب  

ازيارتهاتمتالتيالصفحاتإلى .األخرىالجديدةوالصفحاتسابق 

إعادةفيالتحديثزريساعدبينمامعينة  ويبصفحةلعرضURLعنوانإدخالللمستخدمينالعناوينشريطيتيح

.فحالمتصإلىجديدة  عمليات  إلضافةالملحقاتدعمعلىالحصولللمستخدميمكنكماالحالية،الصفحةتحميل
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المتصفح و محرك البحث



يتمالتيالمتصفحاتاشهرومن،Mosaicموازييكباسمالمعروفالمتصفحهومتصفحاولفإنسابقا  ذكروكما

:هيحاليا  استخدامها

Microsoftإيدجمايكروسوفتاإلنترنتمتصفح1) Edge:لمتصفحبديال  ليحلمايكروسوفتشركةقبلمنطورحيث

.إكسبلورراإلنترنت

Googleكروملكوكمتصفح2) Chrome

Operaأوبرامتصفح3)

Mozillaالفايرفوكسمتصفح4) Firefox
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المتصفح



Uniform Resource Locator(URL)محدد الموارد الموحد

علوية هو عبارة عن عنوان موقع الويب على اإلنترنت ويكتب في شريط العنوان على نافذة المتصفح ال
أجزاء كما في 4و يتكون من . ويكون لكل موقع على شبكة الويب العالمية عنوان فريد ومختلف يحدده

: الشكل التالي
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المتصفح



:من أربعة أجزاء هيURLيتكون عنوان الموقع 

، وهو البروتوكول المسؤول عن تبادل وارسال HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)بروتوكول الربط بمزود الخدمة 1)

HTTPSل استخداما  ويأتي منه نسخه اكثر امانا  وسرية هو بروتوكوالبروتوكالتالبيانات عبر شبكة الويب ومن اكثر 

. حيث يقوم بنقل البيانات من الجهاز المرسل بصورة مشفرة

.وهو الجزء المسؤول عن عرض اسم الخادم او الموقع المراد تصفح صفحاتهDomain Nameاسم المجال 2)

اسم المجال أو النطاق العام عالي المستوى3)

اك وهو الجزء األخير والذي يقوم بتحديد نوع مجال الموقع سواء كان موقع تجاريا  أو يتبع لمنظمة أو موقع حكومي ، وهن
:مجموعة من اسماء هي 

orgمنظمات comتجاري eduتعليمي 
intمؤسسات  milعسكري govحكومي 

لهذه وهو يستخدم من قبل دولة معينة أو اقليم معين ويحدد أن الموقع يتبعالنطاق األعلى في ترميز الدولة4)
:ويتكون من في الغالب من حرفين ومن أمثلته .الدولة

aeاالمارات egمصر ukالمملكة المتحدة iqعراقال
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المتصفح



محرك البحث
البحثمحركهوما■

ةشبكعلىالموجودةاإلنترنتصفحاتأوالمستنداتفيبالبحثيقومبرنامجأنهعلىالبحثمحركتعريفيمكن

سواءالمعروفةالبحثمحركاتمنواحدةعبربإدخالهاالباحثالشخصيقوممحددةرئيسةكلماتطريقعناإلنترنت

الكلماتعلىفيهاالعثورتمالتيالنتائجبإظهارالبحثمحركيقومثمالمحمول،الهاتفأوالحاسوبجهازاستخدم

لقبمنسهولةبكلاستخدامهيمكنعامتطبيقأنهعلىالبحثمحركتعريفيمكنكماالبحث،موضوعأوالرئيسة

البحثمحركعلىالبحثويستغرقالُمستخدم،البحثمحركعلىحسابوجودإلىالحاجةدوناإلنترنتمستخدمي

البحثمحركاتامثلةمن.المستخدمالشخصعنداإلنترنتسرعةحسبأوالثانيةمنأجزاءحوالياإلنترنتعلى

www.yahoo.com, www.google.com, www.msn.com

الذيالمفهرسُيسمىبماترتبطبحثمحركلكلبالبرمجةخاصةخوارزمياتوجودعلىالبحثمحركعملمبدأويقوم

يعالمواضعنللمستخدميننتائجهإلظهاربحثمحركأييحتاجهاالتيوتجهيزهاالمستنداتتحضيرعلىيقومبدوره

.قطفالبحثبموضوعوثيقةعالقةولهافّعالبشكلُمجديةالبحثمحركاتفيتظهرالتيالنتائجوتكونالمختلفة،
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الفرق بين المتصفح ومحرك البحث

التعريف■

البحث هو في المقابل، محرك. المتصفح هو برنامج  تطبيقيٌّ مخول  للوصول إلى المعلومات على اإلنترنت
ح ومحرك نظام  برمجيٌّ مصمم  للبحث عن معلومات  على اإلنترنت، هذا هو الفرق الرئيسي بين المتصف

.البحث

الوظيفة الرئيسية■

.المواقعيسمح المتصفح بالوصول إلى مواقع الويب وعرضها، بينما يسمح محرك البحث بالبحث وتصفية

طريقة التشغيل■

هاز الفرق اآلخر بين المتصفح ومحرك البحث، هو أن المتصفح مثبت  بشكل تطبيق  محلي ّ على ج
على المستخدم من قبل المستخدم نفسه، بينما محرك البحث هو نظام  برمجيٌّ يعمل على اإلنترنت و

.جميع الحواسيب بدون تثبيت  مسبق  للمستخدم
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