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فصل اول
تاریخچه کامپیوتر

از چرتکه تا کامپیوتر•
نسلهای کامپیوتر•
اندازهتقسیم بندی کامپیوتر بر اساس•



محاسبات بشری تا قرن هفدهم

–ره ذخی–انسان از زمان غارنشینی احتیاج به شمارش •
.بازیابی و بررسی اطالعات داشت

ه شمارش با انگشتان دست و سپس رسم خطوط ویژ•
.برای شمارش مورد استفاده قرار گرفت

ین انسان وسایل راحتی کارهایش را ایجاد نمود که اول•
وسیله محاسباتی یعنی چرتکه ایجاد شد 



1950ماشین های محاسباتی از قرن هفدهم تا دهه 

(Pascal)پاسکالبلیزآقایمیالدی1642سالدر
Adding)مکانیکیزنجمعماشیناولینفرانسوی

Machine)وجمعاصلیعملیاتکهنمودابداعرا
دادمیانجامفقطراتفریق



1950ماشین های محاسباتی از قرن هفدهم تا دهه 

اینآلمانی(Leibnitz)نیتزالیببعدسال30حدود
نیزراسیمتقوضربعملیاتتادادتغییرشکلیبهراوسیله
دهدانجام



1950ماشین های محاسباتی از قرن هفدهم تا دهه 

نوعیانگلیسی(Babbage)بابیجچارلزآقایمیالدی1822سالدر
Difference)خودکارتفاضلیدستگاهنامبهمحاسباتیماشین Engine)

ایهماشینمنطقیطرحاولینکهنمودابداعایجملهچندمحاسباتبرای
باتیمحاسوسیلهداشتقصدوبودخودزمانازجلوترکهنمودارائهراخودکار

نیفهایمحدودیتعلتبهوبسازددادبرنامهآنبهبتوانکهراتریکامل
.اندهدادلقبکامپیوترپدررااودلیلهمینبه.نیافتراآنتکمیلامکان



دفترباکهامریکایی(Hollrith)هالریتهرماندکتر1889سالدر•
زمانکاهشونفوسسرشماریمشکلبرایداشتهمکاریامریکاآمار

راسرشماریمخصوصماشینساختهایطرحنخستیناطالعاتاستخراج
.نمودمیعملنیتزالیبروشازسریعتربارهشتکهنمودارائه

Tabulating)نامیدندبندیجدولماشینرادستگاهاینعلتهمینبه•

Machine)هایماشینازسریاولینمیالدی1890سالدر.نهادندنام
.شدساخته(منگنه)پانچهایکارتبندیدستهمکانیکی

1950ماشین های محاسباتی از قرن هفدهم تا دهه 



1950ماشین های محاسباتی از قرن هفدهم تا دهه 

نهای  سرشماری   نفوس  در  امریکا   توسط  همین ماشی1890در  سال   
.جدول  بندی  هرمان  هالریت  طی  مدت  کوتاهی انجام گردید

ه پس از شرکتی به نام هالریت سازنده این ماشینها بود ک1896در سال 
بوجود آمدIBMشرکتی به نام 1942ادغام  با  چند  شرکت در سال 

 (International Business Machine).



1950ماشین های محاسباتی از قرن هفدهم تا دهه 

ای پس از   جنگ جهانی دوم  اولین  کامپیوترهای  بزرگ بر
ط  مقاصد  نظامی به  سفارش  نیروی  هوایی   امریکا  توس

.دانشگاه پنسیلوانیای امریکا طراحی شد
ی بود که این دستگاه در حقیقت اولین کامپیوتر الکترونیک

مل می بار سریعتر از کامپیوترهای الکترومکانیکی ع2000
.کرد



1950ماشین های محاسباتی از قرن هفدهم تا دهه 
John)ماکلیجاندکتربنامفیزیکدانیمیالدی۱۹۴۳سالدر William Mauchly)آدامجانهمکاریبا

John)اکرتپرسپر Adam Presper "Pres" Eckert Jr.)ساختنبهشروعبودبرقمهندسکه
۱۹000زاالکترومکانیکیاجزاءبرعالوهآنساختندرکهرایانهاین.نمودمنظورههمهالکترونیکیرایانهاولین
انیاکبناممی کرداشغالجامربعفوت۱۵00ومی کردمصرفانرژیوات۱۳0000وبودشدهاستفادهخالءالمپهزار

(ENIAC)الکترونیکیعددییکپارچه سازومحاسبه گرمخفف(Electronic Numerical Integrator

And Computer)راه اندازیونصبآمادهپنسیلوانیادانشگاهدرمیالدی۱۹۴۶سالدرانیاک.شدنامگذاری
درضربعمل۳00انجامبهقادررایانهاین.بودجهانالکترونیکیدستگاهپیچیده ترینخودزماندروگردید

سالدرانیاک.داشتوزنتن۳0انیاککامپیوتر.دهدانجامروز۱درراروزه۳00دستیکاربودقادروبودثانیههر
.شدخارجدوراز۱۹۵۶
هابعدامابود؛شدهساختهوطراحیمتحدهایاالتارتشتوسطموشک هاشلیکمحاسبهبرایابتدادرانیاک

.گرفتقراراستفادهموردهیدروژنیبمب هایمحاسبۀدرعمومی تراستفادةبصورت



1940نسلهای مختلف کامپیوتر از دهه 

1946-1952نسل اول  

1959-1965نسل دوم  

1965-1971نسل سوم  

1972-1980نسل چهارم  

1980-نسل پنجم  تاکنون 



1946-1952نسل اول  

Vaccume)عنصر اصلی آنها المپ خالء - Tubes)

اندازه بزرگ و حجم زیاد-

مصرف زیاد برق-

هزینه زیاد ساخت-

ایجاد گرمای زیاد و در نتیجه احتیاج به وسایل خنک کننده -

تک منظوره بودن و کارآیی پایین-

تعویض المپ های سوخته  توسط نیروی انسانی زیاد-

دانیاک از کامپیوترهای این دوره بو



1950ماشین های محاسباتی از قرن هفدهم تا دهه 

این . مهمترین اختراع دوران را انجام گرفت 1947در سال 
.  بود( نیمه هادی ) اختراع ترانزیستور 

این نو آوری  باعث  کم  شدن  حجم  و  باال بردن کارآیی  و
. انقالبی در ساخت  کامپیوترها  ایجاد کرد



1959-1965نسل دوم  

(Transistor) عنصر اصلی آنها ترانزیستور -

استفاده از حلقه های مغناطیسی-

اندازه و حجم کمتر-

کاهش مصرف برق کامپیوتر-

سرعت بیشتر -

چند منظوره بودن با کاربردهای عمومی-

ورود زبانهای برنامه نویسی-

نام بردRCIو  IBMاز کامپیوترهای این نسل  می توان از 



1965-1971نسل سوم  

(IC) عنصر اصلی آنها مدارهای مجتمع -
اندازه و حجم کم تر-
هزینه ساخت پایین-
امکان اجرای همزمان چند برنامه-
یتوسعه زبانهای برنامه نویس-
امکان استفاده از اینترنت-

 Smallاستفاده از مدارهای مجتمع با تراشه های -

Scale وMedium Scale در قطعه کوچکی به نامIC



1971-1980نسل چهارم  

(Micro Proccessor) عنصر اصلی آنها ریزپردازنده  -

استفاده از سیستم های محاوره ای-

گسترش شبکه جهانی اینترنت-

(PC) استفاده از کامپیوترهای شخصی -

و ( ه ای چند رسان) توسعه انواع نرم افزارها ی کاربردی ، گرافیکی ، مولتی مدیا -
برنامه نویسی

 Very Largeو Large Scaleاستفاده   از  مدارهای  خیلی  مجتمع   با   تراشه های -

Scaleدر قطعه کوچکی به نام میکرو پروسسور



1980-نسل پنجم تاکنون
هاژاپنیتوسطمیالدی۱۹80دههدرپنجمنسلهایرایانهایده
یمتصموتفکر،آموختنقدرتهارایانهازنسلاین.گردیدارائه

لاستدالومنطقحوزهدررفتاریکلیطوربهومستقلگیری
سیستمهایافسانهنسل،اینظهوربا.داشتندانسانخاص

.پیوستواقعیتبه(AI)مصنوعیهوشهوشمندیا
هایتراشه.نامیدندKipsراهارایانهازنسلاینهاژاپنی

ورترانزیستمیلیوندههانسلاینسازندههایشرکتموردنظر
معطوفهارایانهنوعاینافزارنرموافزارسختطراحی.است

وقیمنطعملیاتمیلیاردیکتامیلیونصدهاانجامتواناییبه
نسلتاهارایانهمعماریطراحی.استثانیه۱مدتدرمحاسباتی

هادهداودستوراتبایعنی.بودنیومانفونطرحبرمتکیچهارم
دروکردندمیاستفاده(باینری)دودوییکدهایازرایانهبه

وجوددستوراتوهادادهبینتفاوتیاطالعاتسازیذخیره
ساسابروKipsبرمتکیپنجمنسلهایرایانهاما.نداشت
انهرایبینتفاوتدلیلهمینبه.اندشدهساختهموازیمعماری

ونهنممهمتریناز.باشدمیعمیقبسیارپنجموچهارمنسلهای
.دبرنامتوانمیراهوشمندهایرباتپنجم،نسلهایرایانههای



ربات سخنگو سوفیا
اینراغسبهسوئیسژنودرمستقرشرکتیک•

امنبهزنینمایانسانرباتورفتهچالش
هاسانانبااستقرارکهکردهتولیدراسوفیا
.باشدداشتهتعامل

ردهنوزمصنوعیهوشباهوشمندفوقربات•
نشدهکاملوداشتهقرارآزمایشیمراحل
وختهبرانگیراهمهتعجبکهایمسئله.است

ترسهمینطوروزدگیشگفتموجب
جاییدرکهاستاینگردیدهمخاطبین

انساننهایتدرداردقصدکهبودگفتهسوفیا
بهکهنسخهایندرولیکندنابودراها

ایتازههایحرفاواستشدهروزرسانی
.زندمی



سیر تکاملی فناوری کامپیوترها 
مکانیکی

المپ خالء

ورترانزیست

(Integrated Circuit) مدار های مجتمع 

(Micro processor) ریزپردازنده 



Personal Computer

IBMتوسط شرکت 1983کامپیوترهای شخصی در سال 
بصورت عمومی ارائه گردید

ها از ریزپردازنده های ساخت PCاین شرکت در ساخت 
استفاده نمود( Intel) شرکت اینتل 

صلی یک شرکت امریکایی است که ریزپردازنده اIntelشرکت 
اکثر کامپیوترها در جهان از تولیدات این شرکت است 



CPU  چیست؟
بعنوانموبایلدرمورداینکهمیگویندپردازندهیاcpuاطالعاتمرکزیپردازشواحدبه•

تحلیلوتجزیهومحاسبهعملیاتهایتمام.میشودگذارینام(SOC)تراشهرویسیستم
بخشمهمترینیوپیسی.میگیردانجاممیشودمحسوبسیستممغزکهبخشاینتوسط

coreاکنونهمواستبازاردرقویتریناینتلپردازنده.استالکترونیکیوسیله ییک i9
.استشدهپخشبازاردر

ردازندهپتولیدوتهیهبهاقداممختلفیشرکتهای:یوپیسیکننده یتولیدشرکتهای•
برایcpuتولیدکهکمپانیهاییوشرکتهاداریممجزادسته یدومیانایندرکهمیکنند

رویردازندهپیاچیپستکهشرکتهاییومیکنندبوکهانوتوتاپهالپوخانگیسیستمهای
میکنندترکامپیوبرایپردازنده تولیدکهیکشرکتهابیناز.میکنندموبایلهابرایتراشه
یشرکتهابیندراماوبرترندوترشدهشناختهبقیهازAMDوIntelشرکتهایشکبدون
رقابتدرزیادیشرکتهای(SOC)چیپرویسیستم)موبایلیچیپستکننده یتولید

پردازنده هایوهستندقدرتمندواقعااپلaسریودراگوناسنپآنهابرترینکههستند
.هستندپرقدرتبسیارمیکندتولیدسامسونگکههمرواگزینوس

https://mobile-set.ir/product-category/mobile/apple/
https://mobile-set.ir/product-category/mobile/samsung/


شرکت اینتلCPUتاریخچه 

پردازنده یاولینکهبود۱۹۷۱سالدروشدتاسیسوگذاریپایهاینتلشرکت۱۹۶8سال•
درو۷۴0KHzکالکسرعتبا۴00۴ابتداییپردازنده.شدساختهکهبود۴00۴مدلاینتل
بهرا808۵و8008،8080هایمدلتولیداتروندادامه یدر.بودشدهساختهمیکرون۱0ابعاد
وربهرواندازهکاهشوباالترکالکسرعتپردازشی،قدرتافزایشباکهکردعرضهبازار

ادامهمحصوالتارتقاروند.شدساخته۱۹۷8درکهبودX86پردازندهاولین808۶مدل.بودند
سالدراینکهتا(پنتیومسریمدلهای)بودپرسرعت تروقویترقبلیازمحصولیهروداشت
۲008intelکردبازارهاروانهراجدیدنسلهایودادتغییرراخودهایپردازندهگذارینام.

نسلهای سی پی یو اینتل•
Coreنامگذاریازودادتغییررایوپیسینامگذاری۲008سالازاینتل• iاینونموداستفاده

Coreهایسریجایگزینرانامگذاری .نمود2
بازاردرموجودمدلهای•
Coreمدلهایکنونتاوداخلیبازاردر• i3،Core i5،Core i7،core i9شدهارائهبازاربه

.است



اندازهتقسیم بندی انواع کامپیوترها بر اساس

(Super Computer) ابر کامپیوتر .1

(Main Frame Computer) کامپیوتر بزرگ .2

(Mini computer) کامپیوتر کوچک .3

(Micro Computer) ریزکامپیوتر .4

PDAشامل لپ تاپ، تبلت،نوت بوک و –(Laptop)کیفی یا روپایی .1

همان کامپیوترهای شخصی هستند(Desktop)-رومیزی .2



(super computer)ابرکامپیوترها -1
ازهاکامپیوترنوعباشند،اینمیهارایانهگرانترینوترینها،قویرایانهاین

هاتریلیونتوانندمیهاآنهستندبرخوردارزیادیسرعتواجراییقدرت
هایمینهزدربیشترهاکامپیوترنوعاین.نماینداجراثانیهیکدرراالعملدستور
میارقراستفادهموردعلمیبزرگهایپروژهوفضاییعلوم،تحقیقاتی،نظامی
CRAYتوانمیهارایانهابرانواعاز.گیرند Crayرایانهابرو(قدیمیرایانهابر) SVکه
CRAYآمریکاییشرکتساختهارایانهابراین.نموداشارهاستمتداولامروزه

باشندمی



(Mainframe)کامپیوترهای بزرگ-2
رایانههاMainframe،دورچنداننهگذشتهدر

هاکامپیوتراین.بودندحجیمیبسیارهای
وکلیدصفحه)ترمینالزیادیتعداددارای

همزمانطوربهکهبودند(مانیتور
.شدندمیوصلMainframeبه

Mainframeهمهحافظهوپردازندهواقعدر
هایMainframe.شدمیمحسوبهاترمینال
Enterpriseمعموالکهامروزی serverنامیده

ازهاندشوند،نمیوصلهاترمینالبهشوندمی
را(server)سروریکنقشوشدهکوچکهاآن

بهشبکه،محیطدرسرور.کندمیبازی
پیوترکامدیگربهکهشودمیاطالقکامپیوتری

دراغلبهاMainframe.دهدمیسرویسها
واداراتهابانکتجاری،بزرگهایشرکت

.میگیردقراراستفادهموردهادانشگاه



(minicomputers)رایانه های کوچک-3

Minicomputersکمترامروزهکهاستنامی
نیزهاکامپیوتراینازگذشتهدر،داردکاربرد
.شدمیاستفادهMainframeمانند

MinicomputerبهنسبتMainframeقدرت،دارای
.دباشمیکمتریهایترمینالتعدادواندازه

سروریکعنوانبهکوچکهایرایانهامروزه
( server)شبکهازعضویوکنندمیعمل

.آیندمیحساببهکامپیوتری
IBM AS/400eازاینمونهMinicomputerباشدمی.

تجاریمراکزازبسیاریدرکوچکهایرایانه
مورداطالعاتحجمکهدولتیودانشگاهی

میبکاراستمتوسطحددرهاآنپردازش
.روند



(  microcomputers)ریز کامپیوترها-4
با ظهور سیستم های مبتنی« میکرو رایانه»اصطالح . تبدیل شدند۲0به رایج ترین نوع کامپیوترها در اواخر قرن ریز رایانه ها•

معرفی ۱۹۷۵بود که در سال Altair 8800بهترین سیستم پیشگام شناخته شده. تک تراشه معرفی شدریز پردازنده هایبر
:این کامپیوترها عبارتند از. شد

که زیر یا روی یک میز قرار می گیرد هستند که بسته به (Case)این نوع کامپیوترها دارای یک کیس -کامپیوترهای رومیزی•
ی (slot)ممکن است بسته به گسترش اسالت ها  caseاندازه . نوع استفاده از، صفحه نمایش آن ممکن است اختیاری باشد

.رایانه های بسیار کوچک از این نوع ممکن است به طور یکپارچه در مانیتور قرار گیرند. مورد نیاز، متفاوت باشد
ممکن است این کیس ها با فضا . اینچی جای می گیرند۱۹کیس های این رایانه ها در قفسه های -رایانه های رکمونت•

ن ها وجود ممکن است که صفحه نمایش، صفحه کلید و ماوس اختصاصی برای آ. بهینه سازی شوند و بسیار هم مسطح باشند
برای دسترسی به کنسول ( یا دیگر وسایل LANاز طریق )کنترل از راه دوریا KVMنداشته باشد، اما به جای آن، یک سوئیچ 

.ساخته شده باشد
(carputers)خودرویی -رایانه های درون• )ناوبری این نوع از کامپیوترها در اتومبیل ها تعبیه شده و برای سرگرمی، -

Navigation)و غیره ساخته شده اند.
( یدئوییبازی های ومانند)این نوع از کامپیوترها رایانه های ثابتی هستند که به طور خاص برای سرگرمی -کنسول های بازی•

.ساخته شده اند
:گفته می شود مانندتلفن همراهریز رایانه های کوچکتر هم وجود دارند که به آن ها•
.قرار دارند caseاین نوع از ریز رایانه ها قابل حمل هستند و همه در یک -نوت بوک هاولپ تاپ ها•
کی شده  اند که به طور کامل جایگزین صفحه کلید فیزیصفحه نمایش لمسیمانند لپ تاپ ها هستند، اما دارای-تبلت ها•

.است
د به کامپیوترهای دستی کوچک با سخت افزار محدو-و کامپیوترهای جیبیهاPDA، کتاب های هوشمند،گوشیهای هوشمند•

.گفته می شود
.ی دارندمانند دستگاه های دستی کوچک، که برای کارهای ریاضی بسیار کاربرد تخصص-ماشین حساب قابل برنامه ریزی•
.همانند کنسول های بازی هستند، اما با این تفاوت که کوچک و قابل حمل هستند-کنسول بازی دستی•

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%B1_%DB%B8%DB%B8%DB%B0%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%BE%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%BE%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%84%D9%85%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C



