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Capítulo 4 Capítulo 4 

InfraInfra--Estrutura de TI:Estrutura de TI:

Hardware e SoftwareHardware e Software
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OBJETIVOS DE ESTUDOOBJETIVOS DE ESTUDO

• Identificar e descrever os componentes da infra-
estrutura de TI

• Identificar e descrever os principais tipos de 
tecnologia de hardware e de armazenamento, e 
entrada e saída de dados

• Identificar e descrever os principais tipos de software 
usados pelas empresas
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OBJETIVOS DE ESTUDOOBJETIVOS DE ESTUDO

• Enumerar as tendências atuais de hardware e 
software

• Avaliar as principais questões envolvidas na 
administração dos recursos de hardware e software
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ComponentesComponentes dada InfraInfra--EstruturaEstrutura

•• HardwareHardware

•• SoftwareSoftware

•• TecnologiaTecnologia de de gerenciamentogerenciamento de dadosde dados

•• Tecnologia de rede e telecomunicaçõesTecnologia de rede e telecomunicações

•• ServiçosServiços de de tecnologiatecnologia
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ComponentesComponentes dada InfraInfra--estruturaestrutura
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TiposTipos de de computadorcomputador

•• HáHá computadorescomputadores de de diferentesdiferentes tamanhostamanhos, com , com váriasvárias
capacidadescapacidades de de processamentoprocessamento dada informaçãoinformação

•• FLOPS FLOPS 

•• ComputadorComputador PessoalPessoal (PC)(PC)

•• EstaçãoEstação de de trabalhotrabalho

•• ComputadoresComputadores de de médiomédio porteporte: : servidoresservidores e e 
minicomputadoresminicomputadores

•• MainframeMainframe

•• SupercomputadorSupercomputador
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TiposTipos de de ComputadorComputador

•• ComputaçãoComputação emem gradegrade

•• ComputaçãoComputação clientecliente//servidorservidor

•• ArquiteturasArquiteturas clientecliente//servidorservidor multicamadasmulticamadas (N(N--
camadascamadas) ) 

•• ServidorServidor Web 

• Servidor de aplicativo
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ComputaçãoComputação ClienteCliente//ServidorServidor

Nesta computação, o processamento
computacional é dividido entre 
máquinas clientes e máquinas
servidoras conectadas por uma rede. O 
usuário interage com a interface das 
máquinas clientes.
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RedeRede ClienteCliente//ServidorServidor
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Tecnologia de Armazenamento, Entrada e Tecnologia de Armazenamento, Entrada e 
SaídaSaída

• Tecnologia de armazenamento secundário

• Discos magnéticos: discos rígidos, discos removíveis USB, RAID

• Discos ópticos: CD-ROM, CD-RW, DVD

• Fita magnética

• Rede de armazenamento de dados: SANs

• Dispositivos de entrada reúnem e convertem dados em formato
eletrônico

• Dispositivos de saída exibem os dados depois que eles foram
processados

• Processamento de dados em lote e on-line
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ArmazenamentoArmazenamento de Dadosde Dados
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TendênciasTendências ContemporâneasContemporâneas de Hardwarede Hardware

• Integração das plataformas de computação e 

telecomunicações

• Edge computing

• Computação autônoma
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Software de Software de SistemaSistema OperacionalOperacional

•O software que administra e controla as 
atividades do computador

•Sistemas operacionais de PCs e 
interfaces gráficas de usuários

• GUIs

• Windows XP, Windows Vista e Windows Server 2003

• UNIX

• Linux

• Software de código-fonte aberto
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Os Os PrincipaisPrincipais TiposTipos de Softwarede Software

A relação entre software de sistema, software aplicativo e usuários pode ser 

ilustrada por uma série de caixas alojadas uma dentro da outra. O software 

de sistema — composto de sistemas operacionais, tradutores de linguagem

e programas utilitários — controla o acesso ao hardware. Para operar, os

softwares aplicativos, como as linguagens de programação e as linguagens

de ‘quarta geração’, devem trabalhar por meio do software de sistema. O 

usuário interage primariamente com o software aplicativo.
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Software aplicativo e ferramentas de Software aplicativo e ferramentas de 
produtividade para produtividade para PCsPCs

• Linguagem de programação de aplicativos para empresas

• Linguagens de quarta geração

• Pacotes de software e ferramentas de produtividade para 
PCs

• Software de processamento de texto

• Planilhas eletrônicas

• Softwares gerenciadores de bancos de dados

• Recursos gráficos de apresentação

• Pacotes integrados de software e suítes de software

• Software de e-mail

• Navegadores Web 

• Groupware
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SoftwaresSoftwares parapara Web: Java e HTMLWeb: Java e HTML

• Java
• Linguagem de programação orientada a objeto e que 

não está vinculada a um processador ou sistema 

operacional específico

• Principal ambiente de programação interativo para a 

Web

• Hypertext markup language (HTML)

• Linguagem de descrição de página que especifica 

como texto, recursos gráficos, vídeo e som serão 

organizados em uma página Web
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Software Software parapara IntegraçãoIntegração EmpresarialEmpresarial

• Sistemas legados: substituir ou
integrar?

• Middleware

• Software aplicativo de integração empresarial

• Serviços Web e arquitetura orientada a 
serviços
• XML

• SOAP

• WSDL

• UDDI

• SOA
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TendênciasTendências de Softwarede Software
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QuestõesQuestões importantesimportantes enfrentadasenfrentadas pelospelos
gerentesgerentes de hardware e software:de hardware e software:

• Planejamento de capacidade e escalabilidade

• Custo total de propriedade de recursos 
tecnológicos

• Utilização de provedores de serviços tecnológicos

• Outsourcing (terceirização)

• Computação sob demanda (on-demand)

• Provedores de serviços aplicativos (ASPs)
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