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Internet

(World Wide Web = Teia de alcance mundial ou Rede Mundial de

Computadores)

O www estabeleceu uma linguagem padrão para a circulação de

dados na rede, permitindo que qualquer computador, de qualquer

parte do planeta, tivesse livre acesso ao mundo virtual.



Uma das coisas mais interessantes da Internet é

que ninguém realmente é seu dono

Ela é uma coleção global de redes, grandes e pequenas. Estas redes

se conectam de vários modos diferentes para formar a entidade

singular que conhecemos como Internet. De fato, o nome

realmente vem desta idéia de redes interconectadas.



Estrutura da Internet

A internet funciona numa estrutura chamada cliente /

servidor. O cliente solicita uma ação e o servidor é o agente

que responde a solicitação de um cliente.



Servidores Web

Servidor Web é Servidor responsável pelo gerenciamento,

armazenamento e distribuição de páginas de um determinado website.

A apresentação de páginas web se dá através de comandos requisitados

pelos clientes através de browsers.



O servidor web utiliza o protocolo http (mais conhecido da

internet), que usam de hipertextos (links) que levam a outros

textos, formando uma teia (web) de páginas interligadas.

Uma vez conectado à Internet, você pode ter acesso a uma rica

gama de informações,



Acesso à internet

Conexão

Navegação

O acesso a internet passa por duas etapas:

A conexão é feita através de um “provedor”.



Fornecedor de acesso à Internet (em inglês Internet

Service Provider, ISP), o provedor, oferece principalmente

serviço de acesso à Internet, agregando a ele outros serviços

relacionados, tais como "e-mail", "hospedagem de

sites" ou blogs, entre outros.

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hospedagem_de_sites
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog


Tipos de provedores

• PROVEDORES COMERCIAIS (IG; BOL, UOL,TERRA, etc.)

• PROVEDORES PÚBLICOS (órgãos do governo federal ou

estadual – secretarias, ministérios, universidades, forças armadas,

etc.)

• ON LINE (são as empresas que provém o acesso direto à internet –

EMBRATEL,TELEFONICA, BRASIL TELECOM).



O programa que faz a ligação do

usuário com a internet é conhecido

como software de conexão e depois de

conectado, o usuário vai utilizar o

software de navegação (browser) para a

devida visualização das páginas da

internet.



Navegador

Para podermos navegar na internet, precisamos de um programa

especial: O navegador







URL – Endereços eletrônicos

•URL – Uniform Resource Locator

Tudo na Internet tem um endereço, ou seja, uma identificação

de onde está localizado o computador e quais recursos este

computador oferece. É a chamada U.R.L..



http:// www. microsoft. com. br

•ENDEREÇOS ELETRÔNICOS

•http:// (HyperText Transfer Protocol): Protocolo de transferência

de Hipertextos é o protocolo utilizado para transferências de

páginas Web.

•www.: Significa que esta é uma página da Web, ou seja, aqui é
possível visualizar imagens, textos formatados, ouvir sons,

músicas, participar de aplicações desenvolvidas em Java ou outro

script. Em outras palavras, “www” é a rede de domínio público

por onde os dados trafegam, ou seja, é a grande teia mundial.



Terminação Indicação

edu Indica que o Website é uma organização

educacional

gov Indica que o Website é uma organização

governamental

com Indica que o Website é uma organização

comercial

br Indica que o Website é uma organização

localizada no Brasil, assim como na França é

“fr” e EUA “us”.

org Indica que oWebsite é uma organização

Terminações
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