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O que é a Internet ? 
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Surgimento das Redes de 
Computadores 
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Vamos Imaginar o trânsito de 
uma cidade! 
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Como funciona a internet? 
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Para entender melhor... 

A velocidade de internet é muito maior nos backbones e nos 
provedores do que na sua casa ou trabalho.  

 
Os backbones são as portas de entrada para a conexão de internet 
em um país. O sinal costuma chegar até o backbone através de 
satélite ou cabos submarinos. 6 



O endereço de um site como www.sitequalquer.com  é uma forma 
traduzida de uma seqüência de números, que são o IP. 

Quando você liga o seu computador e inicia a conexão com a internet 
o seu provedor lhe fornece um IP para identificar a sua máquina na 
rede mundial de computadores. 
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http://www.sitequalquer.com/


Mas então, como é que um site hospedado em um 
servidor na Europa pode chegar até os nossos 
computadores em questões de segundos? 
 
  

Como isso funciona? 
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Para que serve a internet? 

Quais os benefícios de utilizá-la? 
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Benefícios 



Quais os componentes de uma rede 
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Cabos de Redes 
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É um componente 
de rede utilizado 
para transmitir 
dados e conectar 
computadores ou 
outros 
equipamentos que 
estejam inclusos na 
rede. 



 Roteadores 

Usados em redes grandes, 
tem a capacidade de 
escolher a melhor rota que 
um determinado pacote de 
dados deve seguir para 
chegar em seu destino. 
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 Placas de rede 

A placa de rede é o hardware 
que permite aos micros 
conversarem entre si através da 
rede. Sua função é controlar 
todo o envio e recebimento de 
dados através da rede. 
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Riscos da Internet 
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Vírus 

Cavalo de Tróia 

SPAM 



Dicas de Segurança 
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Possuir antivírus e 
seu AntiSpam. 
 
Manter seus 
programas sempre 
atualizados. 
 
Não clicar em links 
recebidos por e-mail 
ou mensagem 
instantânea(msn). 
 
 



Dicas de Segurança 
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Dê manutenção no seu 
computador. 
 
Não divulgue suas 
informações pessoais 
 
Não clique em tudo que 
aparecer na tela. 
 
Leia com atenção os 
formulários de cadastros 
 



Hackers x Crackers 
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Hackers – pessoas que tem 
conhecimento em computação 
e usam para criar e testar 
recursos de segurança. 
 
Crackers – pessoas que utilizam 
seus conhecimentos para 
invadir computadores e roubar 
informações confidenciais. 


