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لتطور التارٌخً التقنً فً مجال الكمبٌوترا  

 المقدمة: 

سنة األخٌرة من  05وتطبٌماته خالل أن التطور السرٌع الذي حصل وٌحصل على أجهزة الكمبٌوتر             

هذا المرن ممارنة مع العصور المدٌمة حٌث كان االنسان ٌدون معلوماته على جدران الكهوف على شكل 

عام وتسجل  055سومات وهنان صعوبة طبعا فً نملها، فبدأت الكتاب السومرٌة والهٌروغلٌفٌة منذ ر

سان باستخدام الحمام الزاجل والخٌول وغٌرها من المعلومات على الجدران وورق البردي ثم بدأ االن

الوسائل البسٌطة المتاحة فً ذلن الولت لنمل المعلومات، وظل التطور بطٌئا فً هذا المجال حتى أخترع 

 عام فمط. 005العالم "جوتنبرج" المطبعة فبدأت طباعة الكتب وكان ذلن من حوالً اكثر من  

لمعلومات والبٌانات وتزاٌدت طرق نملها، حٌث كانت صعوبات  وفً خالل العمود األخٌرة تزاٌد كم ا

التعامل مع هذه المعلومات فً تخزٌنها واسترجاعها ومعالجتها ونملها فطورت طرق التعامل مع المعلومات 

 من الطرٌمة الٌدوٌة الى الطرٌمة المٌكانٌكٌة الى ما وصلت الٌه اآلن الطرٌمة االلكترونٌة.

 

ٌك بٌن البٌانات  والمعلومات وبٌن المعالجة:وهنا ال بد من التفر  

 البٌانات: هً حمائك اولٌة تتكون من رموز أبجدٌة / رلمٌة  وال تساعد فً اتخاذ المرار بصورة مباشرة 

 المعلومات: هً حمائك نهائٌة تستنتج من البٌانات بعد معالجتها وتصلح التخاذ المرار بصور مباشرة 

الى معلومات حٌث تمر بثالث مراحل اساسٌة ، وكما موضحة بالشكل معالجة البٌانات : هو تحوٌل البٌانات 

 التالً
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 الحاسوب 

ٌمكن تعرٌف  الحاسوب بانه جهاز الكترونً كهربائً ٌمكن برمجته لكً ٌموم بمعالجة البٌانات مما تمدم 

بناء على تعلٌمات مكتوبة  والمعلومات  وتخزٌنها واسترجاعها وإجراء العملٌات الحسابٌة والمنطمٌة علٌها

. لغات البرمجة بإحدى  

 

  أنواع الحواسٌب:

(Supercomputer) 1 الحواسٌب الفائقة _   

وهً من الحواسٌب السرٌعة، ولكنها باهظة الثمن  نظرا لكمٌة المعلومات المطلوب معالجتها باستمرار،  

وعادة ما تحتوي على برامج متخصصة مثل التنبؤ بالطمس  واستكشاف الموارد أو التأثٌرات الحركٌة       

   .(Animation) 

(Main frame computer) 2-  الحواسٌب الرئٌسٌة  

ٌمكنها التعامل مع مئات البرامج والمستخدمٌن فً الولت ذاته بكفاءة عالٌة، كما ٌمكنها معالجة كمٌات هائلة 

من البٌانات والمعلومات بسرعة فائمة، وٌستخدم هذا النوع من الحواسٌب  فً المؤسسات الحكومٌة  مثل 

بتناول البٌانات من الحاسبة الطرفٌة   لكونها تتحكماألنظمة المركزٌة  الصراف االلً وٌطلك علٌها احٌانا 

.(Terminals) 

  (Minicomputer)الحواسٌب الصغٌرة   -3  

وتعالج البٌانات بسرعة الل من الحواسٌب الرئٌسة، وكلما زاد عدد المستخدمٌن فٌها كلما للت سرعتها، 

اخرى خدمٌة مثل وٌشٌع استخدامها فً شركات التصنٌع متوسطة الحجم، وٌمكن أن توصل الٌها اجهزة 

 على أنواع ٌرا وغٌرها. وهًوالطابعة والكام Scannerالماسح الضوئً 
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  (Minicomputer )أصناف الحواسٌب الصغٌرة 

  (Desktop computer )_ الحواسٌب المكتبٌة 1

 توضع على المنضدة أو المكتب ولهذا سمٌت بالمكتبٌة وهنان صعوبة بنملها

 من مكان ألخر بسبب كبر حجمها ووجود أجهزة أخرى طرفٌة مرتبطة 

 بها وتستخدم فً المتاجر والمدارس  والمنازل وغٌرها . 

 

   (Notebooks/ laptop )لة _ الحواسٌب المحمو2

 وهً حواسٌب شبٌهة بالحواسٌب الشخصٌة من حٌث سرعتها وكفاءتها 

 واستخدامها اال انها لابلة للحمل والنمل ألنها الل وزنا وأٌضا لها بطارٌة 

 ٌمكن شحنها كما ٌمكن اضافة بعض الملحمات كلوحة المفاتٌح ، 

  Trackballأو كرة التعمب   Touchpadبلوحة لمس  الفأرةولد تستبدل 

 سعرها مساو    Flat-Panel screenوكما تستخدم الشاشة السطحٌة 

 ألل بملٌل من الحواسٌب الشخصٌة .او 

 

  (Tablet Computer)_ الحواسٌب اللوحٌة 3

 تبدو شبٌهة بالحاسوب المحمول ولكن شاشتها لمس ولابلة للدوران او

 االٌمونات باستخدام للم خاص. اختٌارالطً وٌمكن الكتابة علٌها او  

 

ٌسمى المساعدات الشخصٌة الرقمٌة  أو ما  (Pocket Computer)_ حواسٌب الجٌب 4

(Personal Digital Assistant_PDA) 

وهً حواسٌب صغٌرة بحجم الكف او هواتف محمولة وهً خفٌفة الوزن ومكونة من شاشة مسطحة حساسة 

 هنان للمس مزودة ببطارٌة وبعضها مزود بملم خاص للتأشٌر والكتابة الرلمٌة باإلضافة للوحة تحكم 

ستخدم كمنظم للمواعٌد واعداد معلومات وكتابة مالحظات ولها امكانٌة انشاء المستندات مفاتٌح رلمٌة ت

 والتماط الصور او االتصال باألنترنٌت.

 

 


