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 ِب٘ٛ اٌحبست ؟ ِٚب٘ٛ عٍّٗ ؟ 

 
ٚرعبٌح  (Data)أٚ ِدّٛعخ ِٓ األخٙضح اٌزٝ رزٍمٝ اٌجيبٔبد  (Device)خٙبص : "اٌحبست ٘ٛ 

(Process)  ٘زٖ اٌجيبٔبد ثُ رسزخشج اٌّعٍِٛبد(Information)  أٚ رخضٔٙب(Store )
( .  Program)ثصـٛسح آٌيخ ٚرٌه ٚفمب ٌّدّٛعخ ِٓ اٌزعٍيّبد اٌزٝ يّىٓ رغييش٘ب 

 

ِٓ اٌزعشيف اٌسبثك يّىٕٕب اإلخبثخ عٍٝ اٌشك اٌثبٔٝ ٚاٌّزعٍك ثعًّ اٌحبست 
 :-عٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٝ 

 
 يزٍمٝ ثٙب اٌجيبٔبد ٚويفيـخ اٌزي رحذد ٌٗ اٌطشيمخ اٌزي( Instructions)أٔـٗ يمجـً اٌزعٍيّبد - 1

 " The Programاٌجشٔبِح "ِعبٌدزٙـب ثـُ طشيمـخ إخـشاج اٌّعٍِٛـبد ٚوـً رٌـه يطٍـك عٍيـٗ 
. يزُ إدخبي اٌجيبٔبد فيٗ عٓ طشيك ِصذس ٚاحذ أٚ أوثش - 2
.  يمَٛ ثّعبٌدخ اٌجيبٔبد طجمب ٌٍجشٔبِح - 3
 رخضيٓ اٌجيبٔبد سٛاء ثصٛسح ِؤلزخ أٚ دائّخ ٚرخضيٓ رٍـه اٌّعٍِٛبد فـٝ ٍِف فييسزخذَ - 4
(File)  يّىٓ اٌشخٛع إٌيٗ عٕذ اٌحبخخ .
أٚ يمــَٛ ثحفـظ  (Printer)أٚ إٌٝ اٌطبثعخ  (Monitor)يشسً اٌّخشخبد إٌٝ شبشخ اٌعشض - 5 

  Computer Historyربسيخ اٌحبست 
Abacus  

 فبسزخذِٙبثذأد سحٍخ اإلٔسبْ ِع اٌعذ ٚاٌحسبة ِٓ لذيُ اٌضِبْ ، ٚفشظذ ِفشداد اٌجيئخ ٔفسٙب 
 أثٕبء حعبسح اٌشافذيٓ اسزخذَاإلٔسبْ وأداح ٌٍعذ ٚاٌحسبة ، فىبٔذ أٚال اٌحصٝ ٚاٌحدبسح ثُ 

ٌٛحخ ِٓ اٌفخبس ثٙب ِسبساد ِحفٛسح رزحشن فيٙب رٍه اٌحصٝ ِٓ خبٔت إٌٝ آخش " دخٍخ ٚاٌفشاد"
 ٘زٖ اآلٌخ إٌٝ اٌششق األلصٝ ٚرُ رطٛيش٘ب فٝ اٌصيٓ أزمٍذوّب عشفٙب لذِبء اٌّصشييٓ ثُ 

ثطشيمخ أدد إٌٝ ظٙٛس أٚي آٌخ عشفٙب اإلٔسبْ رسزخذَ فٝ اٌدّع ٚاٌطشذ ٚعشفذ ثئسُ 
Abacus اٌدّع ٌىٍّخ ٝ٘ٚ Abaci اٌّشزمخ ِٓ وٍّخ ABAX اإلغشيميخ ٚ اٌزٝ رعٕٝ خذٚي  . ٚ

ِبصاٌـذ ٘زٖ اآلٌخ ِعشٚفخ ِٚسزخذِخ حزٝ اآلْ ٚيعزجش٘ب اٌجعط أٚي آٌخ حميميخ ٌٍحسبة ٚ ٔمطخ 
. اٌجذايخ فٝ صٕبعخ اٌحبسجبد 

 
John Napier 

" اٌعذاد" آٌخ خذيذح ٌٍعشة حٍذ ِحً John Napier اٌعبٌُ األسىزٍٕذٜ أخزشع 1617ٚفٝ سٕخ 
Abacus وّب سبُ٘ فٝ ٚظع أٚي ِدّٛعخ فٝ خذاٚي اٌٍٛغبسيزّبد ثصٛسرٙب اٌّعشٚفخ حبٌيـب  .

 
Pascal  

19 June 1623 - 19 Aug 1662  
َ أٚي آٌخ رسزطيع اٌميبَ ثعٍّيبد 1642 سٕخ Blaise Pascalإخزشع عبٌُ اٌشيبظيبد اٌفشٔسٝ 

ٚرمَٛ فىشح رشغيً ٘زٖ اآلٌخ عٍٝ ٚخٛد عذد ِٓ " . ِيىبٔيىٝ"اٌدّع ٚاٌطشذ فمط ثشىً آٌٝ 
ِع  (9ِٓ صفش إٌٝ )عٍٝ عششح أسٕبْ " رشط"رحزٜٛ وً عدٍخ " اٌزشٚط"اٌعدالد اٌّسٕٕخ 

ِٚبصاٌذ ٘زٖ اٌزمٕيخ " . سلُ ٚاحذ"دٚساْ اٌعدٍخ دٚسح وبٍِخ يزُ ٔمً حشوخ اٌعدٍخ اٌزبٌيخ سٕب ٚاحذا 
ِٛخٛدح ِٚسزخذِخ حزٝ ٚلزٕب اٌحبظش ٚرٌه فٝ اٌعذاد اٌىيٍِٛزشٜ ٌٍسيبساد ٚوزٌه عذاد إسزٙالن 

.  اٌىٙشثبء اسزٙالناٌّيبٖ ٚعذاد 
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Leibniz  
1 July 1646 - 14 Nov 1716  

 Gottfried Wilhelm von eibnizٚفٝ ِحبٌٚخ ٌزالفٝ عيٛة آٌخ ثبسىبي لبَ اٌعجمشٜ األٌّبٔٝ
ثزطٛيش آٌخ ثبسىبي ٚرُ إظبفخ عٍّيبد اٌعشة ٚاٌمسّخ إٌٝ ٚظبئفٙب ٚصٕع آٌخ ِيىبٔيىيخ رمَٛ 

  .1670ٚرٌه سٕخ  (لسّخ- ظشة - طشذ - خّع )اٌعٍّيبد اٌحسبثيخ األسثع 
 

Charles Babbage  
26 Dec 1791 - 18 Oct 1871  

 Charlesوبٔذ اٌّشىٍخ اٌشئيسيخ اٌزٝ ٚاخٙذ أسزبر اٌشيبظيبد اإلٔدٍيضٜ ثدبِعخ وّجشدج 
Babbage األخطبء اٌىثيشح ثدذاٚي اٌّالحخ ٚاٌطيشاْ ٚاٌفٍه ، ٚثذأ رفىيشٖ فٝ ويفيخ ٝ٘ 

َ ِٓ ٚظع 1822ٚرّىٓ ثبٌفعً سٕخ . اٌزٛصً إٌٝ آٌخ رمَٛ ثبٌعٍّيبد اٌحسبثيخ ثذلخ ِزٕب٘يخ 
 ٚأِىٓ Babbage's Difference Engine" آٌخ اٌفشٚق"رصّيُ آٌخ ِيىبٔيىيخ عشفذ ثئسُ 

 سلّب عالٚح عٍٝ طجبعخ 20ثزٌه ٚألٚي ِشح إسزخشاج خذاٚي اٌٍٛغبسيزّبد ثذسخخ دلخ رجٍغ 
ٌُٚ يزٛلف طّٛذ ثبثبج عٕذ ٘زا اٌحذ ثً حبٚي رصّيُ آٌخ . إٌزبئح عٍٝ اٌٛسق ٚرٌه ثطشيمخ آٌيخ 

  :خذيذح رزّزع ثىً ِٓ 
 .إِىبٔيخ رخضيٓ ِعٍِٛبد ثٙب  (1)
طشيمخ "إِىبٔيخ رحذيذ اٌعٍّيبد اٌزٝ سٛف رمَٛ ثٙب ِسجمب ٚعٍٝ ٔحٛ ِززبي ٚ٘ٛ ِبعشف ثـ  (2)

  .Concept of Sequential Control" اٌزحىُ اٌّززبٌٝ 
اٌزٝ رشجٗ " اآلٌخ اٌزحٍيٍيخ"َ ِٓ ٚظع رصّيّٗ اٌخبص ثٙزٖ اآلٌخ اٌزٝ سّب٘ب 1833ٚرّىٓ سٕخ 

إٌٝ حذ وجيش ِٓ حيث اٌفىشح ٚاٌّىٛٔبد ٌٍحبست اٌزٜ ٔشاٖ اٌيَٛ ثيٓ أيذيٕب ، ٌٚسٛء اٌحظ أْ ٘زٖ 
اآلٌخ ٌُ رش إٌٛس فٝ حيبرٗ ٚرٌه ألسجبة عذيذح ِٕٙب ِشبوً اٌزّٛيً ثُ اٌزمٕيخ اٌسبئذح فٝ عصشٖ 

 . ٚاٌزٝ وبٔذ دْٚ رحميك رصٛسارٗ 
.. ٌٚىٓ ِمزعيبد األِبٔخ اٌعٍّيخ خعٍذ اٌدّيع يعزشف ثفعً ٘زا اٌعبٌُ ٚعجمشيزٗ ٚسجمٗ ٌعصشٖ 

ثٕبًء عٍٝ رصّيُ اٌعبٌُ  (1ِبسن)ِٚٓ ثُ ظٙش أٚي حبست آٌي " أثٛ اٌىّجيٛرش" ٚأطٍك عٍيٗ ٌمت 
 (إٔيبن)ٚظٙش ثعذ٘ب اٌحبست ٔزششح حبٌيب َاٌجطبلخ اٌّثمجخ اي  ٚ٘ٝ اٚي اٌخ حبسجخ رسزخذَ.(ثبثبج)

  ثُ اٌٝ عصشٔب اٌحب1946ٌَٝأٚي حبست يسزخذَ اٌصّبِبد اإلٌىزشٚٔيخ اٌّفشغخ عبَ 
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19581963 
 transistor (

transistor  

 vacuum tube  
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19641969
  transistor  integrated 

circuits(IC)  

 . 

 1
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19701990
 microprocessor  

 

  microprocessor Intel 4004 

90000 Busicom 

 microprocessor
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 1LSIVLSI

 2

 3.

 4:

1RAM: Random Access Memory 

Mb512-32

2ROM:Read Only Memory 

 5 

1991 

  

world wide web (www)  Tim Berners-Lee 

 HTML  www 

1ULSI:Ultra Large si 

Chip

 

 2Optical Disk Storage

Secondary 

MemoryCD: Compact Disk 

Rom Multi-Media
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