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Introdução 

 Por que as empresas norte-americanas gastam 2 

bilhões de dólares por ano em TI?? 

 Equipamentos (computadores, impressoras, dispositivos) 

 Sistemas operacionais e aplicativos 

 Infra estrutura de rede 

 

2 



Introdução 

 Além do pessoal de suporte em informática para manter 

tudo isso funcionando 
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Componentes da  

Infra Estrutura de TI 

 Hardware 

 

 Software 

 

 Gerenciador de dados 

 

 Redes 

 

 Serviços 
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Hardware 

 Tecnologia de processamento computacional, 

armazenamento, entrada e saída de dados 

 

 Tipos de computador 

 Computador pessoal 

 Computador/notebook/iPhone de uso pessoal 
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Hardware 

 Tipos de computador 

 Servidor 

 Computadores responsáveis por manter serviços de rede e/ou sites 

web 

 Suportam o comércio eletrônico 

 

 

 

 Mainframe 

 Computador de alta capacidade  

que atende a diversos usuários 
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Hardware 

 Tipos de computador 

 Supercomputador 

 Computador de projeto especial para executar cálculos complexos 

com milhares de variáveis 

 Usado em experimentos científicos, simulações e projetos de 

engenharia 

 Ex.: DECOM 

 

 

 Computação em grade  

 Conecta em redes computadores geograficamente distantes, criando 

um “supercomputador virtual” 

 Utilizam recursos computacionais ociosos de diversas máquinas 

previamente cadastradas 

 Ex.: NASA 
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Redes de Computadores e 

Computação Cliente-Servidor 

 A utilização de múltiplos computadores conectados em 

rede para processar uma tarefa é chamada 

processamento distribuído 

 

 O principal formato de processamento distribuído é o 

modelo cliente-servidor 

 Cliente é o ponto de entrada do usuário para requisição de 

serviços computacionais 

 O servidor armazena dados e processam os serviços pedidos 

pelo cliente 
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Redes de Computadores e 

Computação Cliente-Servidor 

 Modelo Cliente-Servidor 

Requisições 
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Dados e Serviços 

Interface de usuário Dados 

Recursos da rede 

Cliente Servidor 



Tecnologias de Armazenamento, 

Entrada e Saída 

 Armazenamento primário 

 Memória RAM (random-access memory) 

 

 Armazenamento secundário 

 Disco magnético (ou disco rígido) 

 Discos flexíveis (USB) 

 Discos ópticos (CD-ROM e DVD-ROM) 

 Fita magnética (“finado” Disquete) 
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Tecnologias de Armazenamento, 

Entrada e Saída 

 RAID (Redundant Array of Independent Disks) 

 Tecnologia de armazenamento, de alguma forma (0 a 5) 

armazenam redundantemente os dados 
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Tecnologias de Armazenamento, 

Entrada e Saída 

 Dispositivos de entrada 

 Recolhem dados e os converte em formato eletrônico 

 

 

 

 Dispositivos de saída 

 Apresentam os dados ao usuário 
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Tendências Contemporâneas de 

Hardware 

 Plataforma digital móvel emergente 

 Dispositivos de comunicação vem assumindo muitas das 

funções dos PCs 

 

 Acessa à Internet, envio de e-mails, exibição de pdfs, docs etc 

 

 iPhone, celulares Android, tablets, ultrabooks 
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Tendências Contemporâneas de 

Hardware 

 Nanotecnologia 

 Ao longo dos anos, fabricantes vem aumentando o poder de 

processamento enquanto diminuem o tamanho do processador 

 Cartões perfurados, transistores, circuitos integrados ... 

 Diminuir o tamanho dos transistores a ordem de átomos 
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Tendências Contemporâneas de 

Hardware 

 Computação em nuvem 

 Modelo de computação onde empresas ou indivíduos obtêm 

recursos / serviços computacionais pela Internet 

 

 Hospedagem de site 

 Armazenamento de dados 

 Servidores de e-commerce 

 Google maps 
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Tendências Contemporâneas de 

Hardware 

 Computação Autônoma 

 Consiste em desenvolver sistemas capazes de configurar, 

atualizar, otimizar e sintonizar a si mesmos 

 Auto consertar-se quando avariados e proteger-se de intrusos 
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Tendências Contemporâneas de 

Hardware 

 Virtualização 

 Emular vários sistemas operacionais (iguais ou diferentes) na 

mesma máquina 

 Utilizar poder de processamento ocioso de servidores Web 
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Tendências Contemporâneas de 

Hardware 

 Processadores multinúcleo 

 Processadores que possuem diversos núcleos que podem atuar 

em separado 

 Redução do consumo de energia e aumento de desempenho 
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Software 

 Para usar o hardware se faz necessário o software 

 Fornece instruções para guiar o trabalho do computador 

 

 Software de Sistema Operacional 

 Software que gerencia e controla as atividades do computador 

 Aloca e designa recursos do sistema 

 Permite que o sistema execute várias tarefas ao mesmo tempo 
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Software 

 Software Aplicativo 

 Software que interage e realiza tarefas diversas para o usuário 
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Softwares Aplicativos 

Sistema Operacional 

Hardware 



Software 

 Software Aplicativo 

 Para o desenvolvimento de  

aplicações empresariais são  

mais utilizadas as seguintes  

linguagens de programação 

 

21 



Software 

 Software para a Web 

 Java 

 Não está vinculado a plataforma nem sistema operacional específico 

 

 Usado para a comunicação de complexas aplicações de e-commerce 

 

 Criam os applets pequenos aplicativos que rodam on-line 
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Software 

 Software para a Web 

 HTML (Hyper-text Markup Language) 

 Linguagem que define como as páginas web serão exibidas (e.g. layout) 
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Software 

 Software para a Web 

 XML (eXended Markup Language) 

 Linguagem que define os dados que transitam pela web 

 Facilitam muito a comunicação entre aplicações web!! 
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Tendências Contemporâneas de 

Software 

 Software de código aberto 

 Aquele que é gratuito e ainda disponibiliza o código fonte para 

que usuários possam alterá-lo para corrigir erros ou melhor 

atender a suas necessidades 
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Tendências Contemporâneas de 

Software 

 Mashups e widgets 

 Componentes de software intercambiáveis de uso na Internet 
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Outsourcing 

 Custo total de propriedade 

 Aquisição de hardware 

 Aquisição de software 

 Instalação 

 Treinamento 

 Suporte 

 Manutenção 

 Infraestrutura 

 Downtime (perda por falha) 

 Espaço e energia 
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Outsourcing 

 Conceder a outra empresa, especialista em tecnologia a 

responsabilidade de desenvolver e / ou manter sistemas 

computacionais 

 

 Pode reduzir consideravelmente os custos com TI, porém.. 

 

 Deve-se confiar MUITO na empresa terceirizada 

       E 

 Ter um contrato bem feito para assegurar seus direitos 

28 



Referência 

 Sistemas de Informação Gerenciais. Laudon, C. K.; Laudon, P. 

J.. 9a Edição, 2011. Capítulo 4. 

 


