
Por que temos
Redes de 

Computadores?



Necessidade de compartilhar dados

Conectividade

Comunicação

Quebrar barreiras geográficas



Prestação de serviços

Receber e-mails

Acessar filmes, séries e músicas

Acessar conteúdos para o 
aprendizado



Compartilhamento de arquivos: 
permite compartilhar arquivos de dados 

por meio de uma rede;

Acesso e utilização de aplicativos: permite 
acessar e utilizar aplicações através da 

rede;



Compartilhar hardware: possibilita aos 
usuários de uma rede compartilhar 

dispositivos de hardware, como 
impressoras e discos rígidos.

Modelo cliente-servidor: permite que os 
dados sejam armazenados em servidores, 

onde os dispositivos do usuário final 
(clientes) possam acessar essas 

informações.



Voz sobre IP (VoIP): permite aos usuários 
enviar dados de voz por meio de 

protocolos de Internet;

Comunicação: pode incluir vídeo, imagens, 
texto e voz;



E-commerce: permite aos usuários vender 
e comprar produtos e serviços pela 

internet;

Jogos: permite que usuários joguem 
simultaneamente, mesmo estando em 

locais diferentes.



Todo esse arranjo é 
chamado modelo 
cliente/servidor



E como
funcionam as

redes?



Os dispositivos de rede usam uma 

variedade de hardware e 

software para especificar e 

padronizar a forma como os dados são 
enviados ou recebidos.



















Para criar uma rede é 
preciso:

Equipamentos para 
estabelecer a comunicação 

entre as “pontas”.



O que conhecemos hoje como rede 
de computador surgiu primeiramente 

como um projeto de defesa 
durante o período da Segunda 

Guerra Mundial.

Esse projeto recebeu o nome de 
ARPANet. 

Voltando no tempo...



O ponta-pé inicial da história da internet 
começa após os eventos da Segunda 

Guerra Mundial.

Voltando no tempo...



No grupo dos Aliados, Estados 
Unidos (capitalismo) e União 

Soviética (comunismo), as superpotências 
da época, começaram um embate 

ideológico, político e econômico num 
episódio histórico que ficou conhecido 

como Guerra Fria.

Voltando no tempo...



Esse momento de intensa disputa e 
de influências sobre todos os outros países 

foi responsável por um grande 
desenvolvimento armamentista e

tecnológico.

Voltando no tempo...



Neste contexto, a URSS lançou, em 1957, 
o Sputnik, o primeiro programa de satélites 

artificiais. 

Como um das respostas, os EUA apostaram 
no desenvolvimento informática.

Voltando no tempo...





Foi assim que, em 1963, 
o Departamento de Defesa do 

país lançou a

ARPA (Agência de Projetos de 
Pesquisa Avançada).

Voltando no tempo...



O objetivo dessa agência era criar um 

sistema interno de comunicação eficiente e 
confiável para que os centros de pesquisa 
pudessem se comunicar com segurança, 
velocidade e sem interferências externas.

Voltando no tempo...



ARPAnet e a
Origem da 
Internet em 1969



Esse novo sistema de comunicação 
da ARPA teve que 

ser descentralizado para que a 

informação pudesse ser redirecionada de 
um centro para outro sem precisar de uma 

ação humana específica.

Voltando no tempo...







Voltando no tempo...



A ideia da ARPANet era que a 

informação de sigilosa não 

ficasse concentrada em única localidade, 
pois, se fosse atacada os dados seriam 

destruídos para sempre. O princípio básico 

é que os pontos que recebessem essa 

rede funcionariam como células 
conectadas então se uma região fosse 
atacada, a região seguinte possuiria as 

informações.







Exercício



1. Na maioria das residências e empresas possuem 
alguns dispositivos para conexão entre a rede 
interna e a rede externa. Quais dispositivos são 
utilizados (na maioria dos casos) para que 
possamos ter acesso internet? Explique cada um 
deles.

2. Cite 5 vantagens do uso da rede de computadores 
traz para sociedade com a sua evolução constante.

3. A ARPANET surgiu devido a uma necessidade real 
durante o conflito em os EUA e a União Soviética. 
Qual era essa necessidade e explique como eles 
resolveram esse questão?

Exercícios


