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1 - Introdução

Cada um dos 3 últimos séculos foi dominado por uma 
única tecnologia 

O século XVIII foi o tempo dos grandes sistemas mecânicos
 → Revolução Industrial

O século XIX foi a idade da máquina a vapor
O século XX foi pródigo em tecnologias, mas considera-se a mais 

importante os recursos de coleta, processamento e distribuição 
da informação

→ Rede mundial de telefonia, rádio e TV, indústria dos computadores, 
satélites de comunicação, Internet são tecnologias que convergem para 
uma única área - Teleinformática
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1 - Introdução

A comunicação é uma das maiores necessidades humanas
→ Marco: telégrafo de Samuel Morse em 1838

→ A partir daí a evolução dos sinais elétricos transmitidos a 
distância atravessou uma evolução muito grande

→ Por outro lado o armazenamento de dados e o tratamento de 
informações da década de 50 até os dias de hoje mudou a 
civilização ao ponto de  caracterizá-la como a Era da Informação
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1 - Introdução

A conjunção destas 2 tecnologias revolucionou o mundo atual

TelecomunicaçãoTelecomunicação Processamento
de Dados

Processamento
de Dados
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2 - A evolução dos Sistemas

Década de 50 - Processamento batch
→ uma única entrada de dados (cartões perfurados ou fitas) e 
programas (jobs) executados em lote (batch)
→ Nenhuma forma de interação direta usuário-computador
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2 - A evolução dos Sistemas

Década de 60 - Processamento Centralizado
um computador fornecia a informação para a organização
um único banco de dados
usuários conectados ao computador central através de terminais remotos interativos
time-sharing para compartilhar os recursos do computador central entre os vários 
terminais através de revezamento no tempo de ocupação do processador
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2 - A evolução dos Sistemas

Década de 70 - Processamento Descentralizado
→ Cada departamento ou componente geográfico da organização possuía um 
computador de porte mini ou médio
→ Sistemas pequenos e dispersos mais acessíveis ao usuário
→ Sistemas que exigiam grande capacidade continuaram centralizados devido 
ao ainda alto custo de cada máquina
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3 – Redes de computadores

   Uma Rede de Computadores é formada por um conjunto de 
módulos processadores capazes de trocar informações e 
compartilhar recursos interligados por um sistema de 
comunicação

Elementos
→ Meios de transmissão
→ Protocolos
→ Serviços Sistema de 

comunicação



Prof. Wesley Folly – Introdução a Redes

10/22

3 – Redes de computadores

Elementos necessários à Rede
Serviços de rede

→ Recursos compartilhados pelos computadores
→ Executados por uma combinação de hardware/software
→ Serviços diferentes podem ser oferecidos simultaneamente

Meio de transmissão

→ Caminho usado para comunicação entre os computadores
→ Inclui as tecnologias de cabo e sem cabo

Protocolos

→ Regras necessárias para estabelecer a comunicação entre 
equipamentos de rede
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3 – Redes de computadores

Endereçamento

→ Em uma interligação em rede, o endereço de um 
dispositivo é sua identificação única
→ Endereços geralmente são numéricos e seguem um 
formato padrão bem definido
→ O endereço deve identificar a qual rede (ou área) e a qual 
host (ou nó)  pertence o equipamento
→ Equipamentos de uma mesma rede podem se comunicar 
diretamente entre si usando um protocolo comum
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3 – Redes de computadores

Pacotes

Na maioria das redes, as informações enviadas são 
quebradas em partes menores chamadas “pacotes” 
2 motivos principais

→ Compartilhamento de recursos
→ Detecção e correção de erros
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3 – Redes de computadores

Protocolo
→ Cada pacote deve conter dados de endereçamento para que possam chegar 
ao seu destino e serem recompostos

    → Protocolo é um conjunto de regras que definem a forma de construção do 
pacote

→ O protocolo também identifica o momento de se enviar o pacote, quais 
pacotes devem ser enviados, quais devem ser reenviados devido a erro de 
transmissão e o que fazer para que eles sejam reconstruídos

Endereço de destino Endereço de origem Tipo Dados do pacote
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4 – A história da Internet
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O que é a Internet?

4 – A história da Internet

 Gigantesca rede mundial de computadores, interligados através de linhas Gigantesca rede mundial de computadores, interligados através de linhas 
comuns de telefone, de comunicação privadas, cabos submarinos, canais comuns de telefone, de comunicação privadas, cabos submarinos, canais 
de satélite…de satélite…

 Tem revolucionado a comunicação mundialTem revolucionado a comunicação mundial

            →→  permite a transmissão mundial de informação e comunicaçãopermite a transmissão mundial de informação e comunicação

 Ferramenta que mais revolucionou o mundo dos computadores e das Ferramenta que mais revolucionou o mundo dos computadores e das 
telecomunicações.telecomunicações.
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De onde surgiu a Internet?

4 – A história da Internet

A Internet chegou e veio para ficar A Internet chegou e veio para ficar 

                        
Mas não foi “planejada”, ou seja, não foi criada como uma aventura Mas não foi “planejada”, ou seja, não foi criada como uma aventura 

comercialcomercial

Surgiu naturalmenteSurgiu naturalmente

  Foi desenvolvida nos Estados Unidos, nos tempos remotos da Foi desenvolvida nos Estados Unidos, nos tempos remotos da 
Guerra Fria, pela Agência de Projectos de Pesquisa Avançados Guerra Fria, pela Agência de Projectos de Pesquisa Avançados 

com o nome ARPA (com o nome ARPA (AAdvanced dvanced RResearch esearch PProjects rojects AAgency)gency)
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EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA INTERNETEVOLUÇÃO HISTÓRICA DA INTERNET

4 – A história da Internet

  APARECIMENTOAPARECIMENTO
Anos 60 a União Soviética lança o primeiro satélite Sputnik para o 
espaço, assombrando os EUA.

Perante a ameaça de um ataque nuclear por parte dos soviéticos, os 
EUA enfrentavam o problema da falha das comunicações militares, já 
que bastava bombardear o sistema central (guardava todas as 
informações) para desativar toda a rede.

Em resposta, o Departamento de Defesa dos EUA criou a 
ARPAnet

Objetivo era desenvolver uma rede segura para transmissão de 
informação entre instituições norte-americanas que trabalhavam no 
desenvolvimento e fornecimento de recursos militares
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EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA INTERNETEVOLUÇÃO HISTÓRICA DA INTERNET

4 – A história da Internet

  Anos 70/80Anos 70/80
Com  o enfraquecimento da URSS, uma nova utilidade 

para a ARPAnet foi desenvolvida

Interligar laboratórios e universidades nos EUA e 
mais tarde noutros países

Devido à crescente utilização, a rede foi dividida em duas 
redes menores: ARPAnet (civil) e MILnet (militar)

 

Surge assim a INTERNET



Prof. Wesley Folly – Introdução a Redes

19/22

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA INTERNETEVOLUÇÃO HISTÓRICA DA INTERNET

4 – A história da Internet

  Anos 80/90Anos 80/90
Para interligar as duas redes foi desenvolvida uma tecnologia de 

comunicação em redes de computadores 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)                      
        

Os protocolos servem para assegurar que tipos diferentes de 
computadores possam trabalhar em conjunto
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Quem controla a Internet?

4 – A história da Internet

A principal razão porque a Internet funciona tão bem, prende-se 
com o fato de não ter dono. A Internet, além de descentralizada, 
tem a vantagem de ser anárquica no que diz respeito ás 
burocracias.

A sua organização é feita a partir de administradores das redes que 
a compõe e dos próprios utilizadores
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Serviços da Internet

4 – A história da Internet

A Internet oferece diversos serviços para os seus 
utilizadores, que podem ser usados em simultâneo:

 World Wide Web (WWW)

 Correio Electrônico (E-Mail)

 Internet Relay Chat (IRC)

 Redes sociais (Facebook)

 Terminal Remoto (SSH)

 Transferência de Arquivos (FTP)

 Comércio Eletrônico



Dúvidas??
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