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  História da Internet 
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  A Internet é um conjunto de redes de alcance mundial: 
  Comunicação é transparente para o usuário; 
  Cada ponto tem uma identidade; 
  O funcionamento de cada rede é independente das outras; 
  Utiliza regras para comunicação entre os pontos. 

  Ela revolucionou o mundo dos computadores e das 
comunicações em geral. 
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  A Internet foi desenvolvida durante a guerra fria por uma 
agência militar americana chamada ARPA; 

  Inicialmente o seu projeto se chamada ARPANet e foi 
lançada em 1969; 

  A Internet foi aberta para o acesso ao público em geral 
em 1991; 

  Neste mesmo ano a Internet chegou ao Brasil com a RNP 
(Rede Nacional de Pesquisa); 
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  Protocolo é um conjunto de regras que uma rede utiliza 
para comunicação entre seus pontos; 

  A Internet utiliza principalmente os protocolos TCP/IP; 
  Internet Protocol (IP): protocolo que trata da identificação dos 

pontos; 
  Transmission Control Protocol (TCP): protocolo que trata da 

comunição entre duas aplicações que podem estar em pontos 
diferentes; 
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  Identificação e comunicação de baixo nível; 
  Responsável pela quebra e transmissão da informação em 

pacotes; 
  Comunicação é feita entre pontos; 
  Exemplos de endereços IPs: 

  10.9.98.145 
  192.168.0.1 
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  Protocolo que cuida da comunicação entre duas 
aplicações; 

  É responsável pelos controles de correção, ordenação e 
perda das informações; 

  O endereço TCP é dado pelo endereço IP e uma porta: 
  Porta-80: Servidor Web 
  Porta-110: Servidor de E-mail 

  Exemplos de comunicação que usa TCP: 
  Entre um browser e o servidor web; 
  Cliente de  e-mail e o servidor de e-mail.  
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  A World Wide Web (WWW ou Web) permite visualizar 
recursos multimídia através da Internet; 

  O protocolo HTTP é o responsável pelo funcionamento 
da Web; 

  Ele funciona através de um padrão de requisição e 
resposta; 

  Um recurso disponível na Web é localizado por um 
Localizador de Recurso Uniforme (URL); 



Hypertext Transfer Protocol - HTTP 
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  Uma sessão HTTP é uma conexão de rede composta por 
um conjunto de requisições e respostas; 

  A sessão é realizada através de uma conexão TCP; 
  O início da sessão se da por uma requisição do cliente 

HTTP; 
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  Programa que é executado em uma máquina conectada à 
rede para fornecer recursos multimídia; 

  Os usuários tradicionais deste tipo de programa são os 
browsers; 

  Exemplos de programas servidores: 
  Apache HTTP Server: http://httpd.apache.org/ 
  Microsoft IIS: http://www.microsoft.com.br/  



Funcionamento Servidor Web 
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  GET 
  Solicita determinado recurso identificado por um URL. 

  HEAD 
  Semelhante ao comando GET porém só retorna informações sobre 

o recurso. 

  POST 
  Permite o envio de conteúdo para um identificador de recurso URL; 
  Geralmente utilizado com formulários. 

  PUT 
  Permite ao usuário o envio de um novo conteúdo ao servidor. 
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HTTP Secure 
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  Uma variação do HTTP tradicional em que codificações 
são realizadas para a comunicação; 

  Utilizado em transações bancárias; 
  Utiliza por padrão a porta 443; 
  A comunicação é feita através de uma conexão segura 

pela Internet; 
  Integração com a  
maioria dos browsers. 



16 

  Domain Name System (DNS) 
  Serviço utilizado para descobrir o endereço IP para um 

determinado nome de uma máquina na Internet; 
  Porta: 53 

  File Transfer Protocol (FTP) 
  Serviço utilizado para transferência de arquivos na Internet; 
  Porta: 23 
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  TELNET 
  Serviço de para acesso remoto de máquinas através do 

terminal (linha de comando); 
  Porta: 23 

  WWW 
  Serviço que garante o acesso aos recursos multimídia; 
  Utiliza o protocolo HTTP; 
  Porta: 80 



Padronização: Para que ? 
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  O que é um protocolo ? 
  Imagine se cada empresa definisse o seu protocolo ? 
  O que a padronização tem haver com o mercado de cada 

empresa ? 
  Guerra dos browsers. 

  A disponibilidade dos padrões: 
  Padrões abertos; 
  Padrões fechados. 



19 

  Um grupo de empresas unidas para criar e padronizar as 
tecnologias utilizadas na Web; 

  Criada em 1994 e um dos seus criadores é também o 
inventor da Web: 
  Tim Berners-Lee. 

  Padrões criados pela organização: 
  HTML; 
  XML; 
  XHTML; 
  CSS … 
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  Na aula foram apresentados alguns protocolos da 
Internet. Pesquise um protocolo diferente e resuma suas 
principais características. (No máximo 1 parágrafo). 

  Execute o comando HEAD em um servidor web e traga 
o nome do servidor do site. 
  http://www.rexswain.com/httpview.html 
  https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3829  

  Acesse um site seguro, por exemplo seu e-mail, e veja quais 
informações o seu browser apresenta. 


