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Introdução
 Computação

 DADOS + PROCESSAMENTO + RESULTADOS
 DADOS  Informações vindas de usuários ou de outras DADOS  Informações vindas de usuários ou de outras 

máquinas
 PROCESSAMENTO  transformação dos dados, de acordo 

com os desejos do usuário ou de outra máquinaj q
 RESULTADOS  aquilo que vem do processamento, e que 

servirá aos propósitos do usuário 
 Informática  INFORMAÇÃO AUTOMÁTICAÇ

 Surgiu da idéia de auxiliar o homem nos trabalhos rotineiros 
e repetitivos, em geral de cálculo e gerenciamento

 Uma das definições mais aceitas atualmente é de que a ç q
Informática é a ciência que estuda o tratamento automático 
e racional da informação
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Introdução
 Computador  máquina constituída por uma série 

de componentes e circuitos eletrônicos, capaz de 
receber, processar, armazenar e transmitir 

õ
p

informações
 Máquina programável, capaz de realizar uma grande 

variedade de tarefas, seguindo uma seqüência de 
comandos de acordo com o que for especificadocomandos, de acordo com o que for especificado

 Estas tarefas são constituídas de operações lógicas e 
aritméticas sobre um grande volume de dados

 Sistema Computacional  Integração de p g ç
componentes atuando como uma entidade, com o 
propósito de processar dados, i.e. realizar algum tipo 
de operação aritmética/ lógica envolvendo os dados, 
d d d i dif t í i d i f õde modo a produzir diferentes níveis de informações
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Componentes de um Sistema p
Computacional
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Componentes de um Sistema p
Computacional

 Hardware
 Componente físico de um sistema de computação
 Equipamentos utilizados pelo usuário nas ações de entrada Equipamentos utilizados pelo usuário nas ações de entrada, 

processamento, armazenamento e saída de dados
 Formados por circuitos integrados, agrupados em pastilhas 

chamadas chipsp
 Evoluiu consideravelmente, durante a história dos 

computadores
 No passado, chegavam a ocupar uma sala inteira, ao passo 

que atualmente, podem ocupar milímetros de largura, com 
peso quase insignificante

 Alguns exemplos de hardware
I Impressoras

 Mouses
 Monitores
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Componentes de um Sistema p
Computacional

 Software
 Componente lógico de um sistema de computação
 Séries de instruções que fazem o computador funcionar Séries de instruções que fazem o computador funcionar 

(programas de computador)
 Funcionam como um passo a passo, ordenando o que o 

hardware deve fazer
 Representam a ponte entre os usuários e uma máquina
 Importância

 Permitem a realização de tarefas rotineiras e/ou periódicasç / p
 Melhoram a qualidade destas operações
 Reduzem os custos de uma organização
 Aumentam consideravelmente a capacidade de 

t d i f ãarmazenamento de informação
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Componentes de um Sistema p
Computacional

 Software
 Software Básico (Software do Sistema)

 Sistema Operacional (Windows, Linux, Mac OS, Solaris, 
etc.)

 Utilitários de controle (BIOS, firmwares, drivers, etc.)( , , , )

 Software Aplicativo
 Software de Tempo Real

S f C l Software Comercial
 Software Científico ou de Engenharia
 Software Embutido
 Software de Computador Pessoal
 Software de Inteligência Artificial
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Sistema Operacional
 Software Básico de um computador
 Não existiam nos computadores antigos, que eram construídos 

com válvulas e painéis
N t t d d t bé Nestes computadores, os programadores, que também eram os 
operadores, controlavam o computador por meio de chaves, fios 
e luzes de aviso

 Atualmente, estão presentes em todos os computadores , p p
pessoais, e em alguns computadores pertencentes a outras 
categorias

 Cria um ambiente nos quais os usuários podem construir 
programas e aplicativos e executá-losprogramas e aplicativos e executá los

 Representam a ponte entre o usuário e a máquina
 Executam programas internos de controle do computador, sem 

que o usuário saiba ou precise se preocupar em como executá-
l  TRANSPARÊNCIAlos  TRANSPARÊNCIA
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Sistema Operacional
 Principais tarefas executadas pelo sistema 

operacional
 Gerenciamento da memória do computador Gerenciamento da memória do computador
 Administração dos dados
 Acionamento dos dispositivos de entrada e saída (teclado, 

mouse, disquetes, CDs, DVDs, etc.)mouse, disquetes, CDs, DVDs, etc.)
 Execução de programas utilitários ou construídos pelo 

usuário
 Exemplos de Sistemas Operacionais utilizados Exemplos de Sistemas Operacionais utilizados

 Windows
 Linux

Solaris Solaris
 Spark
 Mac OS
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Componentes de um Sistema p
Computacional

 Peopleware
 Componente humano de um sistema de 

computação
 Indivíduos que utilizam o computador como 

ferramentaferramenta
 Devido à finalidade de utilização, podem ser

 Programadores, ou analistas de sistema  constroem g
softwares que serão utilizados para determinado fim

 Usuários  aproveitam-se de todos os serviços 
oferecidos pelos softwaresp
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Computador - Características

 Podem manipular diversos tipos de 
informações, tais como números,informações, tais como números, 
textos, imagens, sons, etc.

 Podemos considerar atualmente um Podemos considerar, atualmente, um 
computador como sendo um dispositivo 
multimídiamultimídia
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Computador Multimídia
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Linguagem da Máquina
 A menor unidade de informação de um computador é 

chamada de Bit
Um Bit pode assumir os valores 0 ou 1 Um Bit pode assumir os valores 0 ou 1
 Principal motivo  analogia à tensões elétricas

 Um Byte é um conjunto de oito bits
 Dados são armazenados na base binária, não na 

decimal
 0 = 00000000
 1 = 00000001
 10 = 00001010
 255 = 11111111255  11111111
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Linguagem da Máquina

 Agrupando conjunto de bits, temos a 
seguinte hierarquiaseguinte hierarquia
 1 kilobyte (KB/kB)  1000 bytes
 1 megabyte MB  1000 kilobytes 1 megabyte MB  1000 kilobytes
 1 gigabyte GB  1000 megabytes
 1 terabyte TB  1000 gigabytes 1 terabyte TB  1000 gigabytes
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Linguagem de Máquina
 Representam as instruções a serem executadas pela 

máquina
Um programa em código de máquina consiste de Um programa em código de máquina consiste de 
uma seqüência de números que significam uma 
seqüência de instruções a serem executadas
O d t d t ã i d Os programas de computador raramente são criados 
em linguagem de máquina

 Os programadores utilizam linguagens de alto nível, p g g g ,
que são traduzidos, por COMPILADORES ou 
INTERPRETADORES, em linguagem de máquina, e 
então executados pelo computadorp p
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Computador - Componentes

 Um computador é composto por
 Unidade Central de Processamento (CPU) Unidade Central de Processamento (CPU)
 Unidades de Entrada
 Unidades de Saída Unidades de Saída
 Unidades de armazenamento
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Placa-mãe
 Integra todos os componentes internos de 

um computador
Processador Processador

 Placas periféricas
 Vídeo

Som Som
 Rede
 Modem

 Memória Memória
 Discos Rígidos
 Outros dispositivos
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Computador - Componentes
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Unidade Central de 
Processamento

 Responsável pelo processamento e 
execução de programas armazenadosexecução de programas armazenados 
na memória principal

 Principais funções Principais funções
 Controlar o funcionamento dos dispositivos 

associados a um computadorassociados a um computador
 Realizar cálculos aritméticos
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Unidades de Entrada
T l d Teclado
 Agrupamento de letras e números dispostos como em uma 

máquina de escrever
 Usualmente acoplado aos consoles e aos terminais de vídeop
 A cada toque, envia-se ao computador um código que corresponde 

ao caractere selecionado
 A combinação de teclas especiais pode enviar código de controle
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Unidades de Entrada
 Teclado

 Alguns teclados são especialmente desenhados 
á i d fi iê ipara usuários com deficiências, ou pessoas com 

necessidades específicas
 A maioria são baseados no padrão de teclas 

QWERTY
 Criado por Christopher Sholes in 1868
 Letras utilizadas com maior freqüência no inglês são q g

dispostas em duas metades opostas
 Teclas dispostas de modo que as duas mãos possam se 

alternar na escrita
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Unidades de Entrada
 Mouse

 Pequena caixa, cabendo na palma da mão, com 
rodas uma esfera ou um sensor ótico em suarodas, uma esfera ou um sensor ótico em sua 
parte inferior, operada através do deslizamento 
sobre uma superfície plana

 Surgiu com o advento de aplicações gráficas Surgiu com o advento de aplicações gráficas 
para computadores

 Possui em seu interior dois sensores ou 
potenciômetros sendo que um deles épotenciômetros, sendo que um deles é 
responsável por captar movimentos horizontais, 
e o outro responsável por captar movimentos 
verticaisverticais
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Unidades de Entrada
 Mouse

 Discos vazados rodam no interior do mouse 
quando este se movimenta e interrompem aquando este se movimenta, e interrompem a 
emissão de luz nos sensores

 Quando esta interrupção ocorre, sinais são 
enviados ao computador avisando que a posiçãoenviados ao computador avisando que a posição 
do ponteiro deve ser alterada na tela

 Os modelos mais modernos de mouse são 
totalmente óticos não tendo peças móveistotalmente óticos, não tendo peças móveis

 De modo muito simplificado, eles tiram 
fotografias que são comparadas e que permitem 
deduzir o movimento que foi feitodeduzir o movimento que foi feito

 Criado por Douglas Engelbart, em 1970
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Mouse
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Unidades de Entrada

 Mouse
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Unidades de Entrada
 Scanners

 Também chamado de Digitalizador, é um equipamento 
responsável por traduzir imagens, fotos e textos para o formato 
digital reconhecido pelo computadordigital reconhecido pelo computador

 Faz varreduras na imagem gerando impulsos elétricos através de 
um captador de reflexos

 Pode ser de três tipos
Scanner de mão  parecido com um mouse grande deve ser Scanner de mão  parecido com um mouse grande, deve ser 
passado por cima do desenho/texto a ser transferido para o 
computador. Este tipo de scanner já não é mais apropriado para 
trabalhos semi-profissionais

 Scanner de mesa  muito parecido com uma máquina 
f t i d d l l b i tfotocopiadora, deve-se colocar o papel e abaixar a tampa para que o 
desenho seja então transferido para o computador

 3D scanner  analisa objetos do mundo real, coletando dados sobre 
sua forma e possível cor. Os dados coletados podem ser utilizados para 
construir modelos tridimensionais, protótipos, modelos industriais, , p p , ,
entre outros
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Unidades de Entrada

 Scanners
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Unidades de Entrada
 Microfone

 Utilizados em computadores para promover comunicação 
entre usuário-software como uma maneira alternativa aoentre usuário software, como uma maneira alternativa ao 
teclado

 Proporciona também conversas on-line, gravação de 
mensagens e partidas de jogos onlineg p j g

 Num microfone, as ondas sonoras são convertidas em 
vibrações mecânicas de um diafragma fino e flexível

 Estas vibrações mecânicas são de seguida convertidas emEstas vibrações mecânicas são de seguida convertidas em 
sinais elétricos

 Aparecem embutidos em alguns computadores
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Unidades de Entrada
 WebCam

 Câmera de vídeo de baixo custo que capta 
i t f t limagens e as transfere em tempo real para o 
computador, podendo ser transmitida via rede

 Muito utilizada em videoconferências e em bate-
papos
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Unidades de Saída
 Placa de Vídeo

 Componente que envia sinais para o monitor, de forma 
que possam ser apresentadas as imagens ao usuárioque possam ser apresentadas as imagens ao usuário

 Normalmente possui uma memória própria, sendo que 
atualmente, as capacidades variam de 64MB até 1GB

 São encontradas em versões integradas (que utilizam São encontradas em versões integradas (que utilizam 
memória RAM para alimentação), ou adquiridas como 
dispositivos separados

 São indispensáveis para o funcionamento do computadorSão indispensáveis para o funcionamento do computador
 As mais potentes possuem um processador próprio, 

responsável apenas por realizar cálculos matemáticos 
para o processamento e composição das imagens p p p ç g
geradas
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Equipamentos de Saída

 Placa de Vídeo
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Unidades de Saída
 Monitores de Vídeo

 Principal dispositivo de saída em um computador
Assim como os aparelhos de televisão estão presentes Assim como os aparelhos de televisão, estão presentes 
em diversas tecnologias
 Cathode Ray Tube (CRT)  monitor "tradicional", 

iluminado por um feixe de elétrons que definem ailuminado por um feixe de elétrons que definem a 
imagem. Sua maior desvantagem é o mal que causam à 
visão, devido à taxa de atualização da imagem (refresh) 
que origina intermitência na imagem

í ã Cristal Líquido (LCD)  possui cristais que são 
polarizados para gerar as cores. Como vantagens, 
apresenta uma imagem estável, que cansa menos a 
visão e não emite praticamente nenhuma radiaçãovisão, e não emite praticamente nenhuma radiação
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Monitores de Vídeo

 Tecnologia CRT
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Monitores de Vídeo

 Tecnologia LCD
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Unidades de Saída
 Placas de som

 Dispositivo que envia e recebe sinais sonoros entre 
equipamentos de som e um computador executando umequipamentos de som e um computador executando um 
processo de conversão AD(Analogico-Digital) e DA(Digital 
Analógico), respectivamente

 Uma placa de som típica inclui um chip de som, p p p ,
geralmente um conversor DA, que converte arquivos 
digitais gravados ou gerados para um formato analógico

 Este sinal é levado para um conector, onde um 
amplificador está conectado

 Alguns equipamentos incluem múltiplos chips que 
separam os canais de som, produzindo efeitos realísticos
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Unidades de Saída
 Impressora

 Dispositivo responsável por produzir material impresso, na 
forma de documentos de texto/imagemg

 Modelos mais comuns
 Impressora de impacto  baseiam-se no princípio da 

decalcação, ou seja, ao colidir uma agulha ou roda de 
t t fit d ti t dá d ã dcaracteres contra um fita de tinta dá-se a produção da 

impressão
 Impressora de jato de tinta  pequenos orifícios lançam 

determinada quantidade de tinta no papel, formandodeterminada quantidade de tinta no papel, formando 
pontos que formam os textos/imagens

 Impressora a laser  funcionam de forma semelhante a 
uma fotocopiadora, baseado nos princípios da eletricidade 

tátiestática
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Unidades de Armazenamento
 Existem diversos dispositivos e técnicas de 

armazenamento de informações em um computador
Em função de características como tempo de acesso Em função de características como tempo de acesso, 
capacidade de armazenamento, custo, etc., é 
possível estabelecer uma hierarquia de dispositivos 
de armazenamento em computadoresde armazenamento em computadores
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Registradores
 Dispositivos de armazenamento temporário, 

localizados na CPU, extremamente rápidos, 
id d d tcom pouca capacidade de armazenamento

 Devido a sua tecnologia de construção e por 
estar localizado como parte da própriaestar localizado como parte da própria 
pastilha ("chip") da CPU, é muito caro

 O conceito de registrador surgiu da O conceito de registrador surgiu da 
necessidade da CPU de armazenar 
temporariamente dados intermediários 
ddurante um processamento
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Memória Principal (MP)
 Chamada popularmente de Memória RAM
 Tem por finalidade armazenar toda a informação que 

é manipulada pelo computador  programas e dadosé manipulada pelo computador  programas e dados
 A informação permanece na memória principal 

apenas enquanto for necessário para seu emprego 
l CPUpela CPU

 Após a utilização, a área de MP ocupada pela 
informação pode ser liberada para ser posteriormente ç p p p
ocupada por outra informação

 Para que um programa possa ser manipulado pela 
máquina, ele primeiro precisa estar armazenado namáquina, ele primeiro precisa estar armazenado na 
memória principal
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Memória Principal
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Memória Cache
 Desenvolvida devido ao tempo alto de latência 

existente na memória principal
Possui arquitetura que permite um acesso muito mais Possui arquitetura que permite um acesso muito mais 
rápido em relação à MP

 Entretanto, o custo de fabricação da memória cache
é it i d MP íbé muito maior que o da MP, o que proíbe a 
construção de um computador somente com 
tecnologia de memória cache

 Artifício  incorporar ao computador uma pequena 
porção de memória cache, localizada entre a CPU e a 
MP, e que funciona como um espelho de parte da MP, q p p
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Memória Cache
Processador

Memória
Cache

Endereço

Dados

Controle

Memória
Principal

Controle

p

sub-sistema de memória



44

Memória Secundária

 Utilizados para armazenar dados por 
tempo indefinido, para posteriortempo indefinido, para posterior 
recuperação

 Os principais dispositivos que Os principais dispositivos que 
representam este tipo de memória são

Memórias magnéticas Memórias magnéticas
 Memórias flash

Memórias óticas Memórias óticas
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Discos Rígidos
 Conjunto de discos de vidro ou alumínio, com 

superfície magnética e parafusados em um motor, 
guardados em uma caixa hermeticamente fechadaguardados em uma caixa hermeticamente fechada

 É um sistema de armazenamento de alta capacidade, 
que possibilita armazenar arquivos permanentemente
R t i t d ó i dá i Representa a maior parte da memória secundária, 
onde o computador armazena os programas e as 
informações que estão sendo usadas, modificadas ou 

dprocessadas
 Fisicamente os discos são divididos em trilhas e estas 

são formadas por setoresp
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Disquetes
 Disco removível de armazenamento fixo de dados
 O termo equivalente em inglês é floppy-disk, significando disco flexível
 Possuem a mesma estrutura de um disco rígido, tendo como diferenças 

o fato de serem removíveis e de serem compostos de um único discoo fato de serem removíveis e de serem compostos de um único disco 
magnético

 Já foi considerado um dispositivo com grande capacidade de 
armazenamento, especialmente devido ao pequeno tamanho dos 
arquivosarquivos

 Atualmente, devido ao tamanho cada vez maior dos arquivos e, devido 
à existência de mídias de armazenamento não-voláteis de maior 
capacidade, como cartões de memória, Pen Drives USB (muitas vezes 
em formato de chaveiro)e outros, o disquete se tornou um utilitário ) , q
obsoleto

 Desvantagens principais
 Instabilidade no armazenamento
 Facilidade no aparecimento de defeitosp
 Vida útil curta



48

Disquetes

1. Trava de proteção 
contra escrita

2. Base central
3. Cobertura móvel3. Cobertura móvel
4. Chassi (corpo) plástico
5 Disco de papel5. Disco de papel
6. Disco magnético

Setor do disco7. Setor do disco
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Compact Disc
 Disco de acrílico, sobre o qual é impressa uma longa espiral (22 

188 voltas, totalizando 5,6 Km de extensão)
 As informações são gravadas em furos nessa espiral, o que cria 

dois tipos de irregularidades físicas: pontos brilhantes e pontosdois tipos de irregularidades físicas: pontos brilhantes e pontos 
escuros (planos e depressões)

 Estes pontos representam bits, que compõem as informações 
carregadas pelo CD

 A superfície da espiral é varrida por um laser, que utiliza luz no 
comprimento infravermelho

 Essa luz é refletida pela superfície do disco e captada por um 
detector que envia ao controlador do aparelho a seqüência dedetector, que envia ao controlador do aparelho a seqüência de 
pontos claros e escuros, que são convertidos em "1's ou 0's", os 
bits (dados binários)

 Ainda é um dos meios mais populares de armazenamento 
atualmente mas vem perdendo espaço para o DVDatualmente, mas vem perdendo espaço para o DVD

 Possui capacidade de 700MB
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Compact Disc
 Possuem duas versões

 Grávavel
 Possui superfície com corantes que simulam as depressões e 

planosplanos
 Inicialmente, elas possuem uma cor clara, indicando superfície 

plana
 Quando são atingidas por um feixe de laser, a liga do corante se 

funde, formando um ponto escuro, que representará uma 
ã

, p , q p
depressão

 Regravável
 Possui superfície revestida por uma pasta que possui dois estados, 

um cristalino e outro amorfo
d l Estes estados representam, respectivamente, o plano e a 

depressão
 As transições ocorrem de acordo com a temperatura do laser
 Alta potência  cristalino para amorfo

éd ê f l Média potência  amorfo para cristalino
 Baixa potência  sem alteração de estado (leitura)
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Digital Versatile Disc
 A idéia do seu funcionamento é a mesma do CD
 A única diferença é sua capacidade de 

armazenamento a partir de 4 7 GBarmazenamento, a partir de 4.7 GB
 Sua alta capacidade é conseguida graças à 

diminuição do tamanho dos setores e conseqüente 
t d ú d t ilhaumento do número de trilhas

 Além disso, pode ser encontrado nos seguintes 
modelos
 Camada simples/Um lado  4.7 GB
 Dupla camada/Um lado  9.0 GB
 Camada simples/Dois lados  9.0 GBp /
 Dupla camada/Dois lados  18.0 GB
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Blu-Ray

 Nova geração de mídias para arquivos 
sonoros e visuais de alta qualidadesonoros e visuais de alta qualidade

 Capacidade de 25 a 50 GB
Tendência de substituir os DVDs em Tendência de substituir os DVDs em 
pouco tempo
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Memórias Flash
 Memória de rápido acesso, cujos chips são semelhantes àqueles 

utilizados em memórias RAM
 A principal diferença é que a memória flash conserva seu estado 

mesmo sem alimentação de energia permitindo omesmo sem alimentação de energia, permitindo o 
armazenamento permanente de informações

 Utilizada em larga escala por
 Cartões de máquinas fotográficas digitaisq g g
 Flash drives (Pen drives)
 Celulares

 Vantagens
Ocupação mínima de espaço Ocupação mínima de espaço

 Baixo consumo de energia
 Alta resistência
 Durabilidade e segurança

 A tendência é que os dispositivos de memória flash substituam 
os discos rígidos convencionais
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Computadores - Aplicações

 Negócios
 Computadores são utilizados em larga escala no 

comércio e indústria
 Comércio eletrônico demonstra considerável crescimento 

atualmente
 Confecção de produtos planejada e feita via computador

 Bolsa de valores realiza previsões e 
t d ó i tili d ftprocessamento de negócios utilizando softwares

 Pessoas planejam seus gastos pessoais em 
planilhas eletrônicas que calculam gastosplanilhas eletrônicas que calculam gastos 
automaticamente
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Computadores - Aplicações
 Medicina

 Softwares que realizam análise de imagens 
médicas tais como ressonâncias magnéticasmédicas, tais como ressonâncias magnéticas, 
imagens de ultra-som e raio-X

 Softwares que realizam acompanhamento 
ortopédico em atletas e pacientes com problemasortopédico em atletas e pacientes com problemas 
musculares

 Detecção de anomalias genéticas e mapeamento 
de códigos genéticos de diversas espécies dede códigos genéticos de diversas espécies de 
animais e vegetais

 Ensino de estudantes de medicina feito com 
simulações no computadorç p
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Computadores - Aplicações

 Exército
 Softwares fazem previsões de munição Softwares fazem previsões de munição, 

quantidade de soldados em áreas inimigas
 Simulações via software permitem oSimulações via software permitem o 

treinamento de soldados
 Softwares de navegação são utilizados em g ç

aviões, tanques e navios
 Cálculo de trajetórias de projéteis em j p j

diferentes distâncias
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Computadores - Aplicações

 Processamento Pesado
 Softwares comandam todo o Softwares comandam todo o 

funcionamento de usinas nucleares e 
usinas hidrelétricas

 Aeroportos e aviões são, em grande parte, 
controlados via softwares de computador

 Previsões meteorológicas, atividades 
geológicas, feitas por softwares
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