اعداد و تقديم

"أمثلة عن تطور أوجه النشاط الهندسً
والتكنولوجً"

الطابـرات

الطابـرات
• ظل الناس ٌحلمون آالف السنٌن بالطٌران .بل لقد حاول
بعضهم الطٌران بتثبٌت رٌش الطٌور على الذراعٌن
ورفرفتهما كأجنحة الطٌر .وبدأ الطٌران بمحاكاة اإلنسان

للطٌور والتً ولدت لدٌه إحساسا بأنه مقٌد على سطح األرض،
حٌث حاولوا التشبه بالطٌور و استخدام األجنحة للطٌران مما دعا
بعض المغامرٌن فً العصور اإلسالمٌة أمثال عباس بن فرناس
بالقفز من أعلى الجبال مستعٌن فً ذلك بأجنحة ثبتت حول
ساعدٌه ،معتقدٌن أن أجنحة الطٌور هً سبب رفعها فً الهواء
فقط لكن لم ٌستطٌعوا تحقٌق الطٌران بهذا األسلوب .وبالرغم
من الحوادث المؤسفة التً انتهت بها تلك المحاوالت إال أنها كانت
خطوة فً طرٌق التقدم فً مجال الطٌران.

• حتى نهاٌة القرن الثامن عشر لم ٌكن قد تحقق أي تقدم
ٌذكر فً فن الطٌران سوى الجهد الذي قام به لٌوناردو
دافٌنشً فكان أول من صنع أجنحة على أساس علمً و
تخٌل طائرة الهلٌوكوبتر فً القرن الخامس عشر أي قبل
اختراعها بأكثر من  300سنة ،وصمم دافنشً نوعا من
الباراشوت عبارة عن خٌمة من الكتان على شكل هرم
مدعٌا أن فً مقدور اإلنسان أن ٌهبط بها من أي ارتفاع
شاهق دون أن ٌصاب بأذى.

تارٌخ الطٌران
• تارٌخ الطٌران ٌبحث فً تطور الطٌران المٌكانٌكً من المحاوالت األولً
فً الطابرات الورقٌة والطٌران الشراعىحتً الطابرات األثقل من الهواء
وما بعدها.
• أول ظهور محتمل لؽرٌزة اإلنسان للطٌران كان فً الصٌن منذ بداٌة القرن
السادس المٌبلدي حٌث كان الناس ٌقٌدون بالطابرات الورقٌة كنوع من
العقوبة .وقام عباس بن فرناس بؤول عرض طٌران شراعى فً األندلس
فً القرن التاسع المٌبلدي .وعبر لٌوناردو دافنشلى فً القرن الخامس
عشر عن حلمه بالطٌران فً العدٌد من التصامٌم لطابرات ولكنه لم ٌقم بؤي
محاولة للطٌران .ثم بدأت أولى محاوالت الطٌران الجاد أواخر القرن الثامن
عشر فً اوروبا .وبدأت البالونات المملوءة بالهواء الحار والمجهزة بسلة
للركاب بالظهور بالنصؾ األول من القرن  19وقد استعملت بشكل فعال فً
عدة حروب بذلك الوقت ،خصوصا بالحرب االهلٌة االمرٌكٌة ،حٌث كان لها
الحٌز بمراقبة العدو خبلل المعركة.



العوامل المهمة التً ساهمت فً بناء الطابرة هى:


التحكم :بالبداٌة فإن التحكم بالطابرات الشراعٌة ٌكون بواسطة
تحرٌك الطابرة ككل حسب اوتو لٌلٌنتال  ،أو امالة الجناح كما فعل
إخوان راٌت .لكن بالوقت الحالً ٌكون التحكم بواسطة أسطح
التحكم مثل الجنٌحات والروافع .وفً بعض الطابرات العسكرٌة
تكون أسطح التحكم مهٌبة بنظام كمبٌوتر لٌتم التوسع بالتحكم فً
الطٌران الثابت والمستقر.

الطاقة :تطور محرك الطابرة حتى أصبح أخؾ وزنا وأكثر كفاءة ،فمن محرك
كلٌمنت أدر البخارى إلى المكبس فالنفاس ثم محركات الصوارٌخ.
المواد :كان صنع الطابرات فً البداٌة من القماش والخشب ثم بدأ تقوٌتها
باألنسجة واألنابٌب الفوالذٌة ،ومن عام  1918بدأ تكسٌة القشرة
الخارجٌة باأللمونٌوم واستمرت بذلك خبلل الحرب العالمٌة الثانٌة ،لكن
بالوقت الحالً ٌكون البناء الخارجً للطابرة من مواد مركبة.



المحاوالت واألفكار األولى


عام  400ق.م ،صنع عالم ٌونانً ٌدعى أرشٌتاس حمامة خشبٌة تتحرك فً
الهواء .ولم ٌعرؾ لآلن كٌؾ استطاع أرشٌتاس أن ٌجعل هذه الحمامة تطٌر.
بخارا أو ً
ؼازا لتحرٌكه فً
و ٌُعتقد أنه قام بربط هذا الطابر بذراع دوار ،واستخدم
ً
اتجاه دورانً .وفٌما بٌن  400ق.م¬ ـ 300ق.م ،اكتشؾ الصٌنٌون طرٌقة
تصنٌع الطابرة الورقٌة ،وهً شكل من أشكال الطابرات الشراعٌة .وبعد فترة
استخدمت الطابرات الورقٌة لحمل أشخاص فً الهواء.

وفً عام  880م ،قام عباس ابن فرناس (العربً األندلسً المتوفى عام  887م)
بمحاولة للطٌران بعد أن صنع لنفسه جناحٌن من الرٌش ،ولكنه فشل فً محاولته.
 .وفً نحو عام 1290م ،سجل راهب إنجلٌزي ٌدعى روجر بٌكون ،أن الهواء ـ مثله
مثل الماء ـ ٌحتوي على جسٌمات صلبة واستنتج بٌكون ،بعد أن درس أفكار
أرخمٌدس ،أنه إذا أمكن بناء النوع الصحٌح من المركبات ،فسوؾ ٌرفعها الهواء كما
ٌرفع الماء السفن.




المحاوالت واألفكار األولى

وفً نحو عام  1500م ،رسم الفنان والمبتكر اإلٌطالً لٌوناردو دافٌنشً جهاز
األورنٌثوبتر ،وهً طابرة ذات جناحٌن خفاقٌن كؤجنحة الطٌور.

وفً عام 1680م ،أثبت العالم الرٌاضً اإلٌطالً جٌوفانً بورٌللً ،استحالة أن ٌطٌر
اإلنسان عن طرٌق رفرفة األجنحة .فقد أثبت بورٌللً أن عضبلت جسم اإلنسان
أضعؾ من أن تتمكن من تحرٌك األسطح الكبٌرة المطلوبة لرفع وزنه فً الهواء.



طٌران اإلنسان ألول مرة.

فً عام  1783م ،استطاع فرنسٌان ،أحدهما طبٌب ٌدعى جان ؾ.بٌبلتر دي روزٌٌه،
والثانً ٌدعى الماركٌز دي أرالند ،تنفٌذ أول طٌران لئلنسان داخل آلة مخترعة .فقد
تمكنا من الطٌران لمسافة تزٌد على  8كم فوق مدٌنة بارٌس فً بالون كتانً كبٌر.
وقام بتصنٌع هذا البالون فرنسٌان ٌعمبلن فً مهنة تصنٌع الورق هما األخوان جاك
وجوزٌؾ منتجولفٌر ،وتم ملء المنطاد بالهواء الساخن الناتج عن حرق بعض
الخشب والقش ،وهو ما رفعهما فً الجو.



قام األخوان منتجولفٌر بتصنٌع مناطٌد ناجحة أخرى ،وأصبح طٌران هذه
ً
حافزا لمبتكرٌن آخرٌن ،فبدأوا فً استخدام ؼاز الهٌدروجٌن ـ وهو
البالونات
ؼاز أخؾ من الهواء ـ لرفع بالوناتهم فً الهواء .وكان التحكم فً البالونات
وتوجٌهها صع ًبا للؽاٌة ،لكن المبتكرٌن استمروا فً إجراء تجاربهم علٌها حتى
استطاعوا فً منتصؾ القرن التاسع عشر ابتكار المنطاد (السفٌنة الهوابٌة).
وقد ُز ِو ّد المنطاد بمحركات ومراوح ،فؤصبح أسلس قٌادة من البالون ،الذي كان
من ؼٌر الممكن التحكم فً خط سٌره
حول بعض المبتكرٌن انتباههم نحو الطابرات الشراعٌة ،التً
وفً هذه الفترةَّ ،
هً أثقل من الهواء.
ففً عام 1804م ،قام السٌر جورج كاٌلً ـ وهو مبتكر برٌطانً ـ ببناء أول
طابرة شراعٌة ناجحة .ولم تكن سوى طابرة صؽٌرة تطٌر دون ركاب .وقام
كاٌلً بعد ذلك ببناء طابرة شراعٌة ناجحة بحجم كامل ،وقد حملت إحدى هذه
الطابرات سابق عربته مرؼ ًما عبر واد صؽٌر.



صنعت الطابرة بوساطة أو ُّتو
أول طٌران شراعً ٌحمل راك ًبا ٌتولى القٌادةُ .
لٌلٌنتال األلمانً عام 1890م .لكن قٌادة طابرته كانت فً ؼاٌة الصعوبة.
ضا علم الدٌنامٌكا الهوابٌة لدراسة تؤثٌر سرٌان الهواء حول
وقد أسس كاٌلً أٌ ً
األجسام ـ وربما كان هو أول من وصؾ الطابرة على أنها ذات محرك وجناح
ثابت ـ وأنها تندفع فً الهواء بوساطة المراوح األمامٌة.


وفٌما بٌن عامً 1891و 1896م ،استطاع أو ّتو لٌلٌنتال األلمانً إجراء أول
طٌران شراعً ناجح ٌحمل راك ًبا ٌتولى بالفعل قٌادة الطابرة.

فً عام 1843م ،وضع ولٌم س هنسون ،المبتكر البرٌطانً ،تصمٌما ألول طابرة مزودة
بمحرك ومراوح أمامٌة وأجنحة ثابتة .لكنه أوقؾ مشروعه ،بعد فشل أول نموذج قام
ببنابه.
وقام صدٌقه جون سترنجفٌللو عام 1848م ،ببناء نموذج مصؽر لطابرة مستخد ًما نفس
تصمٌم هنسون ،وتم إطبلق هذا النموذج بالفعل بنجاح لكنه لم َ
ٌبق فً الجو إال فترة
قصٌرة.



وفً عام 1890م ،حاول المهندس الفرنسً كلمنت آدر اإلقبلع بطابرة ُتدفع آل ًٌا
بمحرك بخاري صنعه بنفسه ،ولكنه لم ٌستطع السٌطرة علٌها ،ومن َثم لم تحلق
فً الهواء .وفً نفس الفترة تقرٌ ًبا قام السٌر هٌرام ماكسٌم األمرٌكً ـ الذي
أصبح فٌما بعد مواط ًنا برٌطان ًٌا ـ بصنع طابرة ضخمة تدفع بمحرك بخاري،
وكانت الطابرة مزودة بجناحٌن ومحركٌن ومروحتٌن أمامٌتٌن .واختبر ماكسٌم
طابرته عام 1894م ،حٌث ارتفعت لمدة قصٌرة عن سطح األرض ،ولكنها لم
تتمكن فعل ًٌا من الطٌران.

فً عام 1843م ،وضع ولٌم س هنسون ،المبتكر البرٌطانً ،تصمٌما ألول طابرة مزودة
بمحرك ومراوح أمامٌة وأجنحة ثابتة .لكنه أوقؾ مشروعه ،بعد فشل أول نموذج قام
ببنابه.
وقام صدٌقه جون سترنجفٌللو عام 1848م ،ببناء نموذج مصؽر لطابرة مستخد ًما نفس
تصمٌم هنسون ،وتم إطبلق هذا النموذج بالفعل بنجاح لكنه لم َ
ٌبق فً الجو إال فترة
قصٌرة.

جنوبً سٌدنً ،تمكن
وفً عام 1894م ،وأثناء هبوب رٌاح بالقرب من شاطا البحر
ّ
هارجرٌؾ من رفع نفسه مسافة 5م فوق سطح األرض ،مستخد ًما طابرة ورقٌة ذات
صندوق ثبلثً .وعمت أفكار هارجرٌؾ ،واستخدمها الكثٌرون فً الطابرات األولى.
كثٌرا الطابرة الورقٌة الصندوقٌة .بل
فعلى سبٌل المثال ،كانت الطابرة األوروبٌة تشبه ً
إن هناك شواهد تإكد الرأي القابل :إن رواد الطٌران األوابل األخوٌن راٌت ـ قد
استخدما بعض أفكاره
وخبلل التسعٌنٌات من القرن التاسع عشر ،قام العالم األمرٌكً ،صموٌل ب.النجلً،
ببناء نموذج طابرة ذات دفع آلً بخاري .أطلق النجلً على طابرته اسم إٌرودروم.
وفً عام 1896م ،طارت هذه الطابرة مسافة 800م فً زمن قدره دقٌقة ونصؾ.
وبنى النجلً بعد ذلك طابرة ذات حجم كامل مستخد ًما محركات احتراق داخلً .وحاول
أحد الطٌارٌن اإلقبلع بهذه الطابرة مرتٌن فً  7أكتوبر و  8دٌسمبر عام 1903م.
وفً الحالتٌن ،تم إطبلق الطابرة من فوق عوامة ترسو على نهر البوتوماك ،ولكن
الطابرة ارتطمت وؼرقت فً الماء كل مرة.




توارٌخ مهمة فً مراحل تطور الطابرة

 1500م وضع الفنان المبتكر اإلٌطالً لٌوناردو دافٌنشً رسوماته آللة طابرة
ذات أجنحة رفرافة.

1783م حقق الفرنسٌان جان ؾ .بٌبلتر دي روزٌٌه ،والماركٌز دآرالند أول
ارتفاع فً الجو فً بالون أخؾ من الهواء مستخدمٌن الهواء الساخن لذلك.
 1804م أطلق السٌر جورج كاٌلً البرٌطانً أول نموذج لطابرة شراعٌة بنجاح.
1843م وضع ولٌم س .هنسون ،المبتكر البرٌطانً تصمٌمات لطابرة تدفع آلٌا
بمحرك بخاري تتضمن العدٌد من األجزاء الربٌسٌة للطابرة الحدٌثة.
نموذجا مصؽرا ُمعتم ًدا على تصمٌمات
1848م بنى جون سترنجفٌللو ،البرٌطانً،
ً
طابرة هنسون ،وتم إطبلق هذه الطابرة ،ولكنها لم تبق فً الجو إال فترة قصٌرة.
1896 -1891م أصبح أو ُّتو لٌلٌنتال ،األلمانً ،أول من قاد بنجاح طابرة شراعٌة
فً الجو.
نموذجا لطابرة تدفع آلٌا بمحرك
1896م أطلق صموٌل ب .النجلً ،األمرٌكً،
ً
بخاري.



توارٌخ مهمة فً مراحل تطور الطابرة

 1903م قام األخوان أورفٌل ووٌلبر راٌت األمرٌكٌان بؤول طلعة طٌران بطابرة أثقل من الهواء ،تدفع آلٌا ،قرب
بلدة كٌتً هوك بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .وقطعت الطابرة فً طلعتها األولى مسافة 37م ،وبقٌت فً الجو
زم ًنا قدره  12ثانٌة
 1906م تمكن تراجان فوال ،المبتكر الرومانً ،من بناء أول طابرة بحجم كامل وجناح مفرد ،لكنها لم تقدرعلى
الطٌران.
1909م أصبح الفرنسً لوٌس بلٌرٌو أول شخص ٌطٌر عبر القناة اإلنجلٌزٌة.
1913م قام إٌجور أ .سٌكورسكً ،المبتكر الروسً ،ببناء وقٌادة أول طابرة ذات أربعة محركات.
 1915م أول طٌران لطـابرة مصـنعة بالكامل مـن المعـدن ،وذات جناح كابولً ،صنعت فً ألمانٌا تحت اسم
ٌونكرز ج ـ 1
 1924م أجري اختبار جوي فً ألمانٌا ـ ألول طابرة مصنعة بالكامل من المعدن ـ ومزودة بثبلثة محركات طراز
ٌونكرز ج ـ .23
 1927م قامت طابرة النقل الشهٌرة لوكهٌد فٌجا ،ذات المحرك الواحد بـؤول رحلة لها.
 1930م قام المهندس البرٌطانً ،فرانك وٌتل ،بوضع تصمٌمات ألفكاره بشؤن محرك نفاث.
1936م دخلت طابرة النقل دوجبلس دي.سً ـ  3الخدمة على الخطوط الجوٌة بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.
وأصبحت هذه الطابرة األكثر استخداما فً تارٌخ الخطوط الجوٌة.
 1939م تم فً ألمانٌا بنجاح ،أول طٌران لطابرة ذات محرك نفاث.



توارٌخ مهمة فً مراحل تطور الطابرة

 1947م قام تشارلز ٌٌجر ،نقٌب طٌار بالقوات الجوٌة األمرٌكٌة بؤول طلعة طٌران ٌتخطى خبللها سرعة الصوت
بالطابرة الصاروخٌة بٌل إكس ـ 1
 1952م بدأت الطابرة دٌهافٌبلندكومٌت ،أول طابرة خطوط جوٌة نفاثة ضخمة ،بالخدمة.
 1953م بدأت أول طابرة نقل مروحٌة ،فٌكرز فٌسكونت ،الخدمة فً خطوط جوٌة منظمة.
1953م أصبحت الطابرة األمرٌكٌة ؾ ـ  100سوبر سابر أول مقاتلة نفاثة عاملة.
1958م بدأت الطابرة بوٌنج  707فً العمل وكانت أول طابرة نقل تعمل بٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
وأوروبا.
1960م كانت الطابرة البرٌطانٌة هوكر ب ـ  1127أول طابرة ذات محرك مفرد تقلع وتحط عمودٌا.
 1968م قام الطٌارون الروس باختبار أول طابرة نقل فً العالم تتخطى سرعة الصوت ،وهً الطابرة تً ٌو
.144
 1970م بدأت خدمات طابرة الجامبو النفاثة بوٌنج .747
 1976م دخلت الطابرة كونكورد فً خدمة المسافرٌن .وهً طابرة نقل تتخطى سرعة الصوت اشترك فً
تصنٌعها كل من برٌطانٌا وفرنسا.
1995م دشنت الطابرة بوٌنج  777لخدمة المسافرٌن .وهً أكبر طابرة نفاثة فً العالم ثنابٌة المحركات.
 2000م توقفت طابرة الكونكورد عن الطٌران إلى حٌن معرفة أسباب الشروخ التً ظهرت على جسمها.

الحاسب اآللً

تعرٌؾ الحاسب
• تعتبر الحاسبات ماكٌنات لمعالجه المعلومات مهما اختلؾ الحجم ومهما
اختلفت اإلمكانٌات فالحاسب ٌقوم بثبلث مهام ربٌسٌه وهً  :قبول
المعلومات ثم معالجتها بؤوامر مسبقة ومحددة ثم بعد ذلك إخراج النتابج
المعتمدة علً األعمال التً تمت .المعرفة بكٌفٌة قٌام الحاسب بؤداء هذه
المهام ٌجعل من السهل التعامل مع الماكٌنة واالستفادة من نتابجها ..

شكل ٌوضح ما ٌقوم به الحاسب

• البٌانات(: )dataهً أٌة معلومات مكتوبة بطرٌقة تمكن الحاسب أن
ٌتعامل معها  ،فالمعلومات التً ال ٌستطٌع الحاسب التعامل معها ال ٌعتبرها
الحاسب بٌانات.

المعالجة (: )processingهً عملٌة تحوٌل البٌانات من شكل إلى
آخر .
إخراج البٌانات (: )data outputهً عملٌة إظهار أو استرجاع
البٌانات فى شكل ٌتمكن مستخدم الحاسب من فهمها .
التخزٌن(: )storageهً عملٌة االحتفاظ بالبٌانات السترجاعها الحقا ً -
وٌسمى ذاكرة فً عالم الحاسب.

أنواع البٌاناتٌ :تعامل الحاسب مع البٌانات فى أربعة صور هى النصوص
 :وهً معلومات على شكل نص مقروء (كلمات وأرقام) مثل الكبلم الذي
تقرأه اآلن ،كما ٌتعامل مع البٌانات على هٌبة صور ورسومات ،وفٌدٌو
(رسوم وصور متحركة) ،وكذلك على هٌبة صوت.

الحاسب اآللً
• كانت الفكرة األساسٌة فً هذا العلم هً دراسة الوظابؾ التً ٌقوم بها
الجهاز العصبً لئلنسان ،والتً تبٌح لئلنسان أن ٌعدل أفعاله وٌعٌد
ً
جهازا متكامبلً ٌقوم بإصدار
توجٌهها وف ًقا للمواقؾ المختلفة ،وٌكون
األوامر لنفسه وتنفٌذها واختبار نتابجها فً الوقت ذاته ،وعلى أساس هذه
الدراسات ٌمكن تطبٌق المبادئ المستخلصة منها على اآلالت ،هذا النوع
الجدٌد من اآلالت ،الذي ٌتمٌز بؤنه تخلص من ثنابٌة (اآللة  -اإلنسان)
وجعل اآللة مكتفٌة بنفسها اكتفاء شبه تام فً أداء عملها هو الذي أتاح
ألول مرة فً تارٌخ البشرٌة ،استخدم اآلالت استخداما ً ذهن ًٌّا أو عقل ًٌّا ،بعد
أن كانت تقتصر على توفٌر الجهد البدنً والعضلً لئلنسان ،فهً تقوم بدالً
منه بكثٌر من العملٌات التً لم ٌكن أحد ٌتصور أنه من الممكن أداإها إال
بواسطة العقل البشري وحده .وهكذا ظهرت تلك ألحوا سب اإللكترونٌة
 Computersالتً ُت َع ُّد انقبل ًبا حاس ًما فً تارٌخ العلوم والتكنولوجٌا.

• وكلمة  Computerاإلنجلٌزٌة لها عدة مترادفات عربٌة هً الحاسب
اإللكترونً والعقل اإللكترونً والمخ اإللكترونً ،ولعل الكلمة األولى
(حاسب) هً أكثر تلك المرادفات صحة من الناحٌة اللفظٌة ،ذلك أن فعل
 computeالمشتقة منه الكلمة فً اللؽة اإلنجلٌزٌة ٌعنً حسب
وأحصى ،واستعمال عبارة اإللكترونً مضللة؛ ألن هذه اآللة مقٌدة بما
ٌدخلها من معلومات ،والعقل أبعد ما ٌكون عن اآللٌة ،وفً هذه التسمٌة
مهانة للعقل البشري ،وسٌكون االلتزام بلفظ الحواسب بحسب طرٌقة عملها
إلى مجموعتٌن ربٌسٌتٌن:
• الحواسب التناظرٌة :التً تعمل بطرٌقة مستمرة ،وتعتبر المسطرة الحاسبة
مثاالً كبلسٌك ًٌّا و ُبداب ًٌّا لهذا النوع من الحواسب ،وهً تبٌن العبلقات
الحاسبٌة بواسطة حواصل طولٌة تدل على عبلقات عدٌدة معٌنة ،تتمٌز هذه
المجموعة من الحواسب بسرعتها الكبٌرة فً العمل ،إال أن عٌبها الربٌسً
ٌكمن فً أن دقتها الحسابٌة محدودة ،كما أنها متخصصة بمعنى أنها لٌست
عمومٌة.
• الحواسب الرقمٌة العددٌة :التً تعمل بطرٌقة ؼٌر متواصلة ،وتقوم بتنفٌذ
األعمال الحاسبٌة المختلفة عن طرٌق تحوٌل األعداد المقدمة لها إلى
مجموعة من النبضات المٌكانٌكٌة أو الكهربابٌة ،تقوم بعد ذلك أجهزة
الحاسب الربٌسٌة بتسجٌل هذه النبضات وتحلٌلها وحسابها.
• وأؼلب الحواسب اإللكترونٌة المنتشرة فً العالم اآلن هً من هذا النوع
األخٌر.

المسطرة الحاسبة

تارٌخ هندسة الحاسب اآللً
•

•
•
•

•
•

منذ فجر التارٌخ و اإلنسان ٌطمح دابما إلى االستعانة بؤشٌاء تزٌد من قوته
و تمكنه من التؽلب على ما ٌواجهه من مشكبلت ،و بالتالً لٌس من
المستؽرب أن ٌكون تارٌخ التفكٌر بالحاسب قدٌم جدا.
و فٌما ٌلً عرض مختصر للعبلمات البارزة على الطرٌق الذي أدى إلى ما
نشهده من تطوٌر هابل فً تكنولوجٌا معالجة البٌانات.
البــداٌـة:
أدى استخدام األصابع فً العملٌات الحسابٌة إلى ظهور األنظمة المعروفة
لؤلرقام مثل النظام العشري و الثنابً ،و ٌرجع تارٌخ أول أداة مٌكانٌكٌة
للحساب إلى المعداد  Abacusو هو أداة حسابٌة ٌرجع تارٌخها إلى ما
قبل المٌبلد – و ما تزال فً االستخدام.
اآللة الحاسبة المٌكانٌكٌة:
قام بلٌز باسكال  Blais Pascalعام  1642باختراع هذه األداة
المٌكانٌكٌة باستخدام منظومة من التروس لعملٌات الجمع و الطرح و لم
تستمر الفكرة طوٌبل بسبب نقص الدقة المطلوبة حٌنبذ للتنفٌذ.

المعداد Abacus

تطور البطاقات المثقبة
•

•
•
•
•
•

كون هذا اإلحصابً األمرٌكً فً سنة 1896م شركة خاصة له من أجل
َّ
تنفٌذ وتسوٌق اختراعه ألؼراض تجارٌة ،وتوسعت هذه الشركة فٌما بعد
عن طرٌق دمجها بعدة شركات أخرى ،وظهرت بذلك أعرق مإسسة فً
مٌدان صناعة الحواسب اإللكترونٌة ،وخبلل سنوات تالٌة تطورت هذه اآللة
اإلحصابٌة والشرٌحة الورقٌة ،وتحسنت طرٌقة تثقٌب البٌانات ومعالجتها
صا
ص ِّم َمت خصٌ ً
واستخراج النتابج النهابٌة بمساعدة مجموعة من اآلالت ُ
لذلك وهً:
آلة تثقٌب البطاقات التً كانت فً أول عهدها ٌدوٌة ثم أصبحت مٌكانٌكٌة.
وآلة مراجعة وتدقٌق البطاقات المثقبة.
آلة فرز وتصنٌؾ البطاقات.
آلة تبوٌب البٌانات والنتابج النهابٌة.
هذا باإلضافة إلى مجموعة من اآلالت المساعدة األخرى كآلة المطابقة وآلة
النسخ وآلة الترجمة وؼٌرها.

الحاسب اإللكترونً أهم منجزات العصر
• إن التقدٌر العلمً الرفٌع لدور الحاسب اإللكترونً فً حٌاتنا المعاصرة ٌعود بشكل
ربٌسً لمساهمته العلمٌة والعملٌة فً حل كثٌر من مشاكل العصر المعقدة
والشابكة بصورة متمٌزة وسرٌعة ،وذلك نابع من خواص الحاسب نفسه ،والتً
من أهمها:
• -1السرعة الفابقة فً األداء والتً قد تصل إلى أكثر من ملٌون عملٌة حسابٌة فً
الثانٌة الواحدة .وإذا ما قورن ذلك مع إمكانٌة الحاسبات العادٌة واآلالؾ المشابهة
لآللة الكاتبة التقلٌدٌة ،لظهر لنا بوضوح أهمٌة ألحوا سب اإللكترونٌة ومدى
القفزة النوعٌة التً حققتها فً مٌدان آلٌة الحساب ،إضافة إلى تنوع وتعقٌد
المسابل التً ٌجري حلها بواسطة الحاسب اإللكترونً .لقد استطاعت اآللة
السوفٌٌتٌة رازدان حل مجموعة من المعادالت الجبرٌة تحوي ( )800من
المجاهٌل خبلل أقل من ( )48ساعة ،ولو أعطٌت هذه المعادالت لرٌاضً بمفرده
لتطلب حلها منه بالطرق العادٌة حوالً  300سنة عمل متواصلة.
• -2الدقة المتناهٌة فً استخراج النتابج ،وهذه مٌزة تنفرد بها الحاسبات العددٌة.
•  -3إمكانٌة حل مشاكل متعددة فً مٌدان عملٌة متنوعة بواسطة حاسبة واحدة.
وهذه المٌزة على جانب كبٌر من األهمٌة؛ ألنه لو تطلب األمر وجود آالت حاسبة
بنفس عدد المسابل المطروحة للحل لما القت الحواسب اإللكترونٌة مثل هذا
االنتشار الواسع.

•  -4ذاكرة  Memoryذات مقدرة هابلة على التخزٌن إضافة لقابلٌتها
للتوسع دابما ً.
•  -5تشؽٌل ومعالجة بٌانات لعمبلء تفصلهم عن مكان وجود الحاسب
مسافات بعٌدة.
• أما مٌادٌن ومجاالت استخدام هذا النوع من اآلالت اإللكترونٌة فؤكثر من أن
ُت َعد؛ إذ ٌندر أن تجد حقبلً من حقول العلم والمعرفة لم ُتس ِد له هذه اآلالت
اإللكترونٌة مساهمة معٌنة فً تطوٌر نظرٌته أو تطبٌقاته العملٌة .وهل
ٌمكن إلنسان أن ٌتصور إمكانٌة تحقٌق االنتصارات الفضابٌة المتبلحقة
وتحكم العلماء بإنزال مركباتهم الكونٌة على سطح الكواكب البعٌدة
وإعادتها إلى األرض ثانٌة ،لوال الخدمات الجلٌلة والمتنوعة التً قدمتها
الحواسب اإللكترونٌة فً هذا المجال ،ال بل إن هذه الحواسب قد استعملت
فً مجاالت لم ٌكن ٌخطر ببال أحد قبل عدة سنوات فقط أن تكون مثل هذه
المجاالت مٌدانا ً الستخدام الحاسبات اإللكترونٌة فٌها مثل :األعمال
المصرفٌة ،ومجال الطٌران ،والتنبإ بتقلبات الطقس ،وتشخٌص األمراض..
إلخ .وتعود سرعة تطور الحاسب إلى أسباب كثٌرة ،لعل من أهمها أنه آلة
مهمتها مساعدة العقل البشري على التعامل مع المعلومات الحسابٌة فه ًما
أو ؼٌر الحسابٌة ،وألن التعامل مع المعلومات هو مسؤلة مشتركة فً شتى
أمور الحٌاة العلمٌة منها بمجاالتها المختلفة أو اإلدارٌة بؤنواعها المتعددة
حتى الشخصٌة ،فقد وجد الحاسب من خبلل ذلك الترحٌب البلزم لتطوره
واتسع نطاق استخدامه.

مبدأ عمل جهاز الكمبٌوتر
• ٌمكن القول أن اإلنسان ؼٌر قادر على إبداع المبادئ ،و إنما ٌكتشؾ تلك
المبادئ و ٌنقلها ألً حٌاته على شكل أجهزة مفٌدة أو مدمرة .أي انه
باختصار ٌنظر حوله و ٌفكر لٌبدع بالنهاٌة اختراع اعتمد فً مبدأه على
شا رآه بالطبٌعة .مثبل عندما قام بإنشاء الطابرة فقد حاول و حاول ،و لكن
بكل األحوال من أٌن أتى بالفكرة من الطٌور .حتى أننً اعتقد انه لو لم
ٌرى الطٌور تطٌر لما فكر أن ٌطٌر هو مطلقا .و كذلك هذا الجهاز الذكً
الذي ٌدعى الكمبٌوتر ،فمبدأ عمله موجود بالطبٌعة تماما و ال ٌوجد فٌه أي
مبدأ جدٌد .و لكن السإال المهم ،من ٌشبه هذا الكمبٌوتر ..؟ البعض ٌقول
العقل البشري أو المخ البشري أو الذكاء البشري  .الحقٌقة انه ٌشبه
اإلنسان تماما من حٌث مبدأ العمل ،نعم اإلنسان ككل و لٌس فقط عقله.
لذلك حتى نفهم مبدأ عمل جهاز الكمبٌوترٌ ،جب أوال فهم مبدأ عمل
اإلنسان ،و الذي هو مفهوم لكثٌر من الناس ،و هذا ٌسهل علٌنا كثٌر فهم
مبدأ عمل جهاز الكمبٌوتر.

مبدأ عمل اإلنسان:
• ٌتكون اإلنسان بشكل أساسً من أربع أقسام ربٌسٌة .و هً:
· مركز التفكٌر و اإلدراك و الذكاء و الذاكرة و الحواس
اآلن لو افترضنا شاهدت سٌارة مسرعة قادمة باتجاهك ،ماذا
تفعل؟ .سوؾ تبتعد عن طرٌقها إلى مكان آمن صح؟ .اآلن ماذا
حدث؟؟؟ دخلت صورة السٌارة عن طرٌق العٌون (حاسة البصر)
إلى مركز اإلدراك فً الدماغ ،و الذي فكر و قرر انه خطر و
أعطى األوامر للعضبلت بالحركة و االبتعاد إلى مكان آمن .لكن
السإال كٌؾ فكر الدماغ و اتخذ القرار؟ٌ .عنً نفترض لو كان
بدل السٌارة شخص ٌمشً بالشارع بشكل عادي هل كنت مضطر
لبلنتقال إلى مكان آمن؟

• و هذا ما ٌثبت أن اإلنسان ٌعمل وفق معلومات مخزنة و ال ٌمكن
اتخاذ قرار بدون هذه المعلومات المخزنة .هكذا ٌعمل اإلنسان
وفق هذه اآللٌة التً تتكون من أربعة أقسام متكاملة .حٌث تقوم
الحواس بإدخال المعلومات إلى مركز التفكٌر ،الذي ٌحلل
المعلومات على أساس معلومات مخزنة ضم الذاكرة ،و ٌتخذ
قراره لٌإدي عمل ما ،و تكون النتٌجة أما بإصدار الكبلم أو
الحركة( العضبلت) ،حٌث تقوم العضبلت بإظهار نتٌجة القرار
الذي اتخذه مركز التفكٌر بؤشكال مختلفة ،و منها مثبل تعبٌر
الحزن و الفرح .
• اآلن دعنً أعود إلى جهاز الكمبٌوتر  ،ستجد انه جهاز مكون
من أربعة أقسام ربٌسٌة كما هو موضح أدناه ،و هً:

• ·وحدات اإلدخال (Input units).
·وحدات اإلخراج (Output Units).
·وحدة المعالجة المركزٌة ) (CPUأو ما ٌدعى المعالج .
·وحدات التخزٌن (Storage Units).
• حٌث تقوم وحدات اإلدخال بإدخال المعلومات من مستخدم
الجهاز إلى وحدة المعالجة المركزٌة ،التً تقوم بتحلٌل
المعلومات و معالجتها على أساس برامج و معلومات مخزنة
بوحدات التخزٌن ،و من ثم ٌتخذ القرار و ٌظهر النتٌجة عبر
وحدات اإلخراج ،التً تسمح للمستخدم بمشاهدة النتابج .سوؾ
ٌركز هذا الدرووس بشكل ربٌسً على شرح هذه المكونات و
ٌوضح مواصفاتها و مبدا عملها .

استخدامات الحاسب اآللً
•
•

•
•

 -1المجاالت الصناعٌة ٌ :ستخدم فً عمل التصمٌمات والدٌكورات
الهندسٌة للطائرات والسٌارات والطرق وخالفه  ،وٌستخدم أٌضا ً كربورت
ٌقوم باألعمال الشاقة والمتكررة فً الصناعة .
 -2المجاالت التجارٌة ٌ :ستخدم فً جمٌع عملٌات التداول والبٌع
والشراء والتخزٌن فً البنوك والشركات وتوسعت البنوك فً استخدامه مثل
الصراف اآللً .
 -3المجاالت الخدمٌة  :مثل الخدمات االجتماعٌة والمٌاه والكهرباء
والبرٌد والهاتف والمواصالت والشرطة والجوازات والمرور …… .
 -4المجاالت التعلٌمٌة  :أصبح االعتماد على الحاسب فً هذا المجال
كبٌر جداً فٌستخدم الحاسب كالً من المعلم والطالب وٌستخدم فً المعامل
والمكتب

االستخدامات العلمٌة
•
•
•
•

•
•

إدارة المخازن ( اإلضافة و الخصم و مراقبة مستوى المخزون ).
إدارة شئون األفراد و نظام األجور.
تنظٌم الحجز فً المطارات و السكك الحدٌدٌة و الفنادق.
استخدام معالج (  ) Word Processorفً أعمال السكرتارٌة بدال
من اآللة الكاتبة حٌث ٌتفوق علٌها فً إمكانٌة إصالح األخطاء و ضبط
الهوامش و إضافة سطور جدٌدة إلى المكاتبة بدون إعادة كتابتها من
البداٌة .هذا فضال عن االحتفاظ بالمكاتبة على وسط مغناطٌسً و إمكانٌة
استرجاعها و تعدٌلها فً وقت الحق.
األنظمة المحاسبٌة فً البنوك و الشركات.
أنظمة قبول و تسجٌل الطالب فً الجامعات.

• استخدامات الحاسب اآللً فً الشرطة:
• استخدامات الحاسب اآللً فً النواحً الطبٌة:
• استخدامات الحاسب اآللً فً التحكم فً العملٌات:
• استخدامات الحاسب اآللً فً المنزل :

اإلنسان اآللـً..
• وقد اش ُت َقت كلمة روبوت  Robotمن كلمة " روبوتا "
التشٌكٌة والتً تشٌر إلى العمالة الجبرٌة فً هذه القصة
لم ٌتحول اإلنسان اآللًّ إلى حقٌقة إالَّ فً الخمسٌنٌات
والستٌنٌات باختراع الترانزٌستور والدوائر المغلقة ،ثم
بدأت صناعة الكومبٌوتر واإللٌكترونٌات تزود هذه اآللة
بعقل على شكل كمبٌوتر صغٌر Microcomputer
ٌجعله أكثر تحمالً وأسرع من اإلنسان العادي.

ما هو الروبوت؟!
وجد تعرٌؾ محدد لئلنسان اآللً ،ولكن هناك اتفا ًقا عا ًما على أنه آلة
• ال ٌُ َ
مبرمجة على شكل مخلوق ذكً تستطٌع أن تقلد حركته ..وعادة ما ٌكون
آلً" فبل بد أن
هذا المخلوق هو اإلنسان ..ولكً ٌُطلَق على اآللة "إنسان ّ
تفعل شٌبٌن:
– الحصول على معلومات من البٌبة المحٌطة.
– القٌام بعمل عضوي مثل التحرك ومناولة األشٌاء من حوله.
• حركة الروبوت تنتج عن طرٌق موتورات كهربابٌة تعمل بالتؤثٌر
الكهرومؽناطٌسً ،وٌستطٌع الروبوت أن ٌرى األشٌاء على هٌبة ألوان،
وٌفتقد الرإٌة المجسمة أو الثبلثٌة األبعاد.
اآللً مثال ٌَّا لؤلعمال التً تحتاج إلى الدقة والتكرار،
• وقد اعتبر اإلنسان
ّ
دخل الصناعة من أوسع أبوابها وعمل  %90من روبوت العالم فً
المصانع كمصانع السٌارات واألدوٌة ،والنسٌج ،والطعام ،وؼٌرها ..ونافس
اإلنسان فً قدرته على اإلنتاج؛ فقد ٌشعر العامل اإلنسان بالتعب والملل،
وٌحتاج إلى الطعام والراحة ،ولكن العامل اآللً ال ٌحتاج شٌ ًبا من هذا.

• وال شك أن هناك أهمٌة حقٌقٌة للروبوت فً بعض المجاالت
الخطٌرة لئلنسان؛ فهو ٌستطٌع أن ٌحقق وٌحلل القنابل
كالروبوت" آندروز" ،و ٌستطٌع أن ٌزحؾ فوق حافة البراكٌن
كما رأٌنا الروبوت "دانتً" فً عام 1994والمزود بكامٌرتً
فٌدٌو على هٌبة عٌنٌن ٌزحؾ فوق حافة بركان أالسكا..
• بل ..وؼاص" الدٌب برون" تحت سطح المحٌط ،وساعد فً
الروبوت
انتشال الصندوق األسود تشرٌح
المصرٌة التً سقطت فً
للطابرة
المحٌط األطلنطً فً عام  ،1999ومن قبل ذلك انتشل حطام
سفٌنة "تٌتانك" الشهٌرة من على بعد  12ألؾ و 500قدم،
وٌستطٌع الروبوت استطبلع األماكن الملوثة إشعاع ًٌّا وكٌماو ًٌّا
والتً تعتبر ممٌتة لئلنسان كما حدث فً حادثة "تشرنوبل فً
عام .1986

تشزيح انزوبىث
انجزء

انصىرة

نبذة

انمستشعزاث

ويسمى  Sensorsيستعمم نمساعذة
انزوبىث نتحسين انمؤثزاث انخارجيت
فانبعض منها قادر عهى تحسس انحزارة
انعانيت مثم احتزاق شمعت عهى بعذ 2
متز

معالج

وٌسمى  Microcontrollersوهو بمثابة عقل
الروبوت و بقدرته القٌام بالعدٌد من الوظابؾ كتمٌٌز
االنماط الخارجٌة وٌقوم المعالج اٌضا بتوجٌه الروبوت.
كما ٌقوم بالتعرؾ على األشكال .IdentifyForm
أي باختصار هو الجزء المكلؾ بتطبٌق الخوارزمٌات
المختلفة التً ٌحتاجها الئلنسان اآللً فً تؤدٌة مهمته .و
ٌمكن للروبوتات أن ٌحتوي كل منها على معلج خاص به
أو أن ٌشتركوا كلهم فً معالج مركزي ٌسٌر العدٌد من
الروبوتات

تشزيح انزوبىث
انجزء

متحكم
انمحزك

المحرك

انصىرة

نبذة

وٌسمى Motor Controllers
وٌتراوح فولتٌاتها فً الروبوتات
الصؽٌرة من  4.5فولت الى  36فولت
وإذا إرتفعت الفولتٌة المتولدة عن هذا
الحد فٌجب نصب ادوات تبرٌد فً
الروبوت .
حركة الروبوت
وهو الجزء المسإول عن
وٌستعمل بعض المولدات تكنولوجٌا نموذخ
النصؾ خطوة half step mode
مما ٌساعد على الدقة العالٌة تختلؾ
الطاقة المستعملة فً تحرٌك الروبوت
حسب النوع و الؽرض فقد تكون طاقة
هوابٌة او الكترونٌة او قوة الموابع
hydraulic

تشزيح انزوبىث

انجزء
ادواث
االتصال

برمجٌات

انصىرة

نبذة
و هً نقاط تبادل المعلومات بٌن الروبوت و عالمه
الخارجً .ولبعضها قدرة للتعامل فً ذبذبات
تصل الى  2.4جٌجاهرتز  .GHzو ٌمكن تبادل
المعلومات ال سلكٌا أو عن طرٌق أسبلك
باإستعمال بروتوكوالت  GPIBو.RS232

وٌسمى  Softwareوهً برامج ومنها
وندوز  XP ، 98 ، 95للسٌطرة والتحكم
بحركات الروبوت وإحداث سلسلة من
الحركات المتناسقة

بطارٌات
وأداة شحن

وٌسمى Batteries and
 Chargersوهً على األؼلب
خبلٌا شمسٌة مربوطة بمحوالت للطاقة
وشاحنة صؽٌرة إلعادة شحن البطارٌة

• لقد كان هدؾ العلماء إختراع روبوت ٌستطٌع القٌام باألعمال التً ٌإدٌها
اإلنسان البشري  ،و بالتالً احبلله محل اإلنسان فً وظابؾ معٌنة و
خاصة فً مجال الصناعة .و ٌتكون الروبوت من نظم الكترونٌة و أجهزة
حساسة تناظر الجهاز العصبى و أعضاء الحس لئلنسان البشري .و
للروبوت أٌضا عقل الكترونً هو عبارة عن حاسبة الكترونٌة و بتطور
استخدام الشرابح األلكترونٌة فً الحاسبة سٌمكن تجهٌز الروبوت بعقل
الكترونً بالػ القوة  ،و من ثم فمن الممكن برمجته لٌكون قادرا على أداء
العملٌات المعقدة .و فً الواقع أن تطور هذا العقل األلكترونً قد فاق النظم
االخرى من أجهزة الروبوت  ،و أصبح ذا كفاءة عالٌة فً التشؽٌل .إن
التخاطب مع الروبوت أمر صعب  ،و ال بد من استخدام إحدى لؽات
الحاسبة اإللكترونٌة ٌ ،ستفٌد علماء الروبوت فً تجاربهم من دراسة أوجه
التشابه بٌن نظم اإلتصال و التحكم فً اإلنسان البشري و نظٌرها فً اآللة.
و ٌعرؾ هذا الفرع من العلم بإسم الساٌبر ناتٌكا  ، cyberneticsو
قد اشتق هذه الكلمة الول مرة العالم الرٌاضى االمرٌكى نوربرت فاٌنر فً
كتاب نشر له عام  .1948عندما ٌكون مطلوبا صناعة روبوت شبٌه
لئلنسان العادي فإنه ٌمكن توظٌؾ قواعد االلكترونٌات البٌولوجٌة
( biological electronicsنبضات مصدرها عضوي حٌوي).
و باختصار بٌونك  bionicsفمثبل تستخدم أذرع و أٌدي صناعٌة و
لكنها حساسة و تستجٌب فً حركتها إلى النبضات الكهربابٌة الدقٌقة و
التً تنشؤ عن عضبلت الجسم البشري العادٌة و كذلك أٌضا أجزاء ؼٌر
متحركة مثل العٌون الببلستٌكٌة و الشراٌٌن الصناعٌة و مفاصل الورك
المصنوعة من المعدن أو الخزؾ.

نظم الروبوت
• ٌمكن مقارنة أجزاء و نظم الروبوت بمثٌبلتها فً الجسم البشري
 ،فاألذن و الصوت البشري تستبدالن بمٌكرفون ٌحول موجات
الصوت إلى نبضات كهربابٌة بٌنما ٌقوم مكبر صوت آخر
بالعملٌة العكسٌة .و تقوم خلٌة كهروضوبٌة أو كامٌرا تلفزٌونٌة
بتحوٌل موجات الضوء إلى نبضات كهربابٌة و هً فً هذا بدٌلة
عن العٌن البشرٌة .و النبضات الكهربابٌة التً تصدر عن
المٌكروفون أو الكامٌرا التلفزٌونٌة فً الروبوت  ،تشبه
اإلشارات و النبضات التً تتدفق خبلل الجهاز العصبى لئلنسان ،
و هً تنقل فً الروبوت بواسطة أسبلك من النحاس أو الدوابر
الكهربابٌة المطبوعة على صفٌحة السلٌكون  ،و بدال من
االوعٌة الدموٌة فً اإلنسان فإن الروبوت ٌحتوي على شبكة من
األنابٌب تحتوي على سوابل لها قوة ضؽط معٌنة حٌث ٌتحرك
الروبوت عن طرٌق الضؽط الهٌدورلٌكً لهذه السوابل.

أحدث صٌحات الروبوت

