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I - Introdução 
 
I.1 - O que é a Internet ? 

 
A Internet é um conjunto de redes de computadores, interligados pelo mundo 

inteiro, através de um conjunto de protocolos  (normatizações em softwares que 
permitem que computadores e sistemas operacionais diferentes possam comunicar-se 
entre si) e serviços, de forma que os usuários a ela conectados possam usufruir de 
serviços de informação e comunicação de alcance mundial. 

 
I.2 - Breve Histórico da Internet 

 
Tudo começou em meados da década de 60, quando a empresa RAND 

Corporation e institutos educacionais como o MIT (Massachusetts Institute of 
Tecnology) e a UCLA (Universidade da Califórnia) desenvolveram um novo protocolo 
de redes. O objetivo deste novo protocolo era interconectar dois dispositivos de rede, 
em alta velocidade, com caminhos alternativos de conexão. 

O Departamento de defesa dos EUA, então, adotou esta tecnologia para 
interligação dos centros de computação da defesa norte americana o que deu origem a 
uma rede denominada Advanced Research Agency Network (ARPANET) conectando 
supercomputadores de uso militar nos EUA. 

Na década de 70 a rede ARPANET começou a integrar computadores em todo 
o mundo, passando a ser adotado também por instituições de pesquisa e ensino que 
queriam integrar suas redes locais (LAN – local area network), formando um grande 
conjunto de redes, o que se denomina WAN (wide area network). 

No final da década de 70 surge um novo protocolo de redes o transmission 
control protocol/internet protocol (TCP/IP), que se tornou muito popular pela sua 
abrangência e interoperabilidade (facilidade de integração entre computadores com 
arquitetura de software e hardware diferentes). Se tornou padrão no sistema operacional 
UNIX. 

Na década de 80,  a rede ARPANET é substituída por uma rede de alta 
velocidade chamada NSFNET, desenvolvida pela National Science Foundation (NSF) 
para integração exclusivamente de redes acadêmicas. Para interligação de redes 
militares foi criada a MILNET. 
 No início da década de 90 o poder da NSFNET se expandiu para companhias 
privadas, dando origem ao que hoje denominamos simplesmente de rede Internet. 

Em 1995 a Internet comercial chega ao Brasil, o que permitiu, nos dias de hoje,  
que mais de 1 milhão de computadores fossem integrados à grande rede no país. 

 
I.3 - Como os computadores se interligam na Internet 
 

Para que os computadores se  interliguem à Internet é necessário que tenham 
softwares seguindo um conjunto de regras (denominado protocolo) comuns. Como foi 
dito anteriormente, o protocolo TCP/IP se tornou popular em todos os sistemas 
operacionais, principalmente após a entrada da Internet comercial. Assim, para que um 
computador se interligue a Internet precisa ter software compatível com o TCP/IP. Este 
protocolo tem um conjunto de serviços, que serão descritos posteriormente. 

O protocolo TCP/IP tem como princípios básicos a arquitetura cliente/servidor 
e  um  endereço IP para cada dispositivo interligado em rede. 
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A arquitetura cliente/servidor se baseia no fato em que existem serviços que são 
oferecidos por um servidor de rede (computador contendo software específico para 
disponibilizar recursos como: programas, arquivos, bancos de dados) requisitados por 
um cliente (computador que contém software compatível com o tipo de serviço 
requisitado). Por exemplo: para navegar na Internet, você utiliza um software cliente 
denominador browser ou paginador (o Netscape Navigator ou Internet Explorer são os 
mais famosos). A partir deste software cliente você pode acessar textos, figuras, 
imagens, som e vídeo. Estes recursos estão armazenados em um servidor que serão 
disponibilizados para o cliente, de acordo com a demanda. 

Todos dispositivos interligados via protocolo TCP/IP (que é o protocolo da 
Internet) precisam  ter um número único  denominado endereço IP. Ele é composto de 4 
bytes, como por exemplo: 200.18.10.1. A partir do endereço IP é possível remeter-se 
uma requisição de serviço a um servidor, que após atendida pode ser devolvida ao 
computador de origem. Por isso os endereços devem ser únicos, a fim de que o 
computador de destino seja localizado e o serviço requisitado possa retornar ao cliente 
solicitante. 

Como é difícil decoramos números existe um serviço inerente ao protocolo 
TCP/IP que permite que se associe nomes aos endereços IP (o serviço é chamado DNS 
– Domain Name System, ou seja Sistema de Nome de Domínio), facilitando a 
memorização. O endereço IP 200.18.10.1 é o endereço IP associado ao nome de 
domínio cefetsc.rct-sc.br, cuja página esta endereçada em www.cefetsc.rct-sc.br. 

Os dados trafegam “ponto-a-ponto” no protocolo TCP/IP, ou seja, quando 
desejamos acessar uma página da Internet de um servidor nos EUA, por exemplo a 
página da Microsoft  em http://www.microsoft.com, (onde http – hyper text transfer 
protocol, que discutiremos mais adiante) os dados trafegam em vários computadores até 
atingir o servidor de destino. Existem varias rotas para que os dados de um computador 
de origem chegue ao computador de destino. Será escolhida a rota que oferecer maior 
velocidade (em função de distâncias, trafego etc..) tudo isto gerenciado por dispositivos 
denominados roteadores. 

Para que possamos estar conectados à Internet é necessário termos uma conta em 
provedor de acesso à Internet (empresa que tem conexão direta com os grandes canais 
de comunicação que dão acesso à Internet) através de conexões discadas (para uso 
doméstico) ou dedicadas (para uso empresarial). 

 
 

I.4 - Serviços Básicos da Internet 
 
Atualmente existe uma infinidade de serviços que podem ser acessados pela rede 

Internet para disponibilização de informações de forma dinâmica e rápida. Os principais 
serviços são: 

• Servidores de HTTP, mais conhecidos como servidores WWW (Word 
Wide Web – grande teia global), que disponibilizam informações sob 
forma de multimídia (hipertexto, som imagem vídeo); 

• Servidores de FTP (file transfer protocol): para disponibilização de 
arquivos; 

• Servidores de e-mail (eletronic mail): para envio e recebimento de 
mensagens; 

 
Os servidores de WWW são computadores que contém software que permite a 

disponibilização de informação em forma de hypertexto com multimídia. Estes dados 
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são acessados a partir de paginadores de Internet denominados browsers nos 
computadores clientes. Os mais famosos são o Netscape Navigator e o Internet 
Explorer. Para acessar uma página na Internet, basta apontar o browser para um 
endereço válido, como httt://www.microsoft.com 

A comunicação entre o cliente e o servidor se dá através de um protocolo de alto 
nível denominado HTTP (hyper text transfer protocol – protocolo de transferência de 
hipertextos) que originalmente era utilizado para que  a partir do  clicar do mouse sobre 
uma palavra ou frase (chamado de link) um arquivo com textos correspondentes fosse 
acessado. Com a evolução da Internet os browsers passaram a dispor de recursos de 
hypermídia, onde ao clicarmos sobre um link podemos acessar textos, imagens, sons e 
até vídeos 

Atualmente os browsers são a melhor maneira de acessar informações na 
Internet e incorporam outros serviços, como transferências de arquivos, envio e 
recebimento de mensagens. 

Os servidores de FTP são softwares em computadores servidores que permitem 
a obtenção  de arquivos (baixa de arquivos ou mais conhecido como download). Assim, 
podemos obter arquivos de dados ou programas em computadores localizados em 
qualquer lugar do mundo. Este serviço é muito útil para obtenção de softwares de 
domínio público os chamados shareware.  Para baixa de arquivos, a maioria dos 
servidores de FTP possuem áreas de disco com acesso público, a partir de uma conta de 
usuário denominada anonymous (anônima). Os servidores de FTP possibilitam também 
a carga de arquivos no servidor a partir do cliente, ou seja, um dado usuário pode 
transferir arquivos para um servidor de FTP num  processo conhecido como upload,  a 
partir da validação de uma conta de usuário neste servidor. A comunicação entre 
servidor e cliente de FTP se processa a partir do protocolo de alto nível chamado File 
Transfer Protocol. 

Os Servidores de e-mail são softwares em computadores servidores com a 
capacidade de gerenciar o envio e recebimento de mensagens através da rede Internet. 
Dois conceitos básicos devem ser entendidos no que diz respeito ao envio de mensagens 
na Internet. Primeiro: os dados correspondentes as mensagens trafegam entre vários 
computadores até que a mensagem enviada chegue ao computador de destino. Segundo: 
as mensagens não são enviadas diretamente ao destinatário, ou seja: são enviadas a uma 
caixa postal num computador servidor (existem novos sistemas de envio de mensagem 
onde os dados são enviados de um computador cliente para outro diretamente). Em 
função do primeiro conceito, se as mensagens enviadas não forem criptografadas, 
podem ser interceptadas e lidas por terceiros. Do segundo, as mensagens devem ser 
descarregadas de um computador. 

Para enviar e receber mensagens, existem dois protocolos para conversação entre 
o computador cliente e o servidor. Para envio de mensagens, é usado  o protocolo 
SMTP (Simple mail Transfer Protocol, ou protocolo simples de envio de mensagens. 
Este protocolo não exige autenticação de usuário, logo se uma pessoa conhecer sua 
conta de correio eletrônico ele pode enviar um e-mail em seu nome. Por isso, a maioria 
do programas de envio e recebimento de mensagens (conhecidos como mailers) 
permitem o uso de um arquivo de assinatura (contendo uma imagem digitalizada de 
assinatura, ou outro tipo de arquivo que personalize sua mensagem). O protocolo para 
recebimento de mensagens enviados a uma caixa postal no servidor de e-mail é 
chamado de POP (Post Office Protocol – protocolo de postagem de mensagens). A 
partir do POP é exigida uma validação de usuário (nome de usuário e senha) para que a 
mensagem possa ser lida da caixa postal para o mailer. 
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O endereço de correio eletrônico na Internet tem o seguinte formato: 
nome_de_usuário@nome_de_domínio, por exemplo julio@cefetsc.edu-sc.br, onde julio 
é o nome de usuário em um servidor de e-mail e cefetsc.rct-sc.br é o nome de domínio 
da Internet da Escola Técnica Federal de SC. Outro exemplo: julio@cefetsc.edu.br. 

Não confundir endereço de correio eletrônico, com endereço de http ou de 
WWW. No exemplo anterior, o endereço de correio eletrônico tem o símbolo de arroba 
“@ “   entre o nome de usuário e o nome de domínio da empresa. O endereço de WWW 
normalmente começa com www. O endereço de WWW da escola técnica é 
www.cefetsc.edu.br 

Note também, que tanto para correio como para WWW os endereços são “caso 
sensitivos”, ou seja, há diferença entre maiúsculas e minúsculas. Assim, 
JULIO@cefetsc.edu.br é diferente de julio@cefetsc.edu.br.  
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II – World Wide Web (WWW) 
 
 O navegador de World Wide Web (WWW ou simplesmente Web) é a 
ferramenta mais importante para o usuário da Internet. É com ele que se pode visitar 
museus, ler revistas eletrônicas, fazer compras, etc. As informações na Web são 
organizadas na forma de hipertexto, cada uma com seu endereço próprio, conhecido 
como URL (Universal Resource Locator). O URL da Escola Técnica Federal de Santa 
Catarina, por exemplo, é http://www.cefetsc.rct-sc.br. Para começar a navegar é preciso 
digitar um desses endereços no campo chamado Location ou Endereço no navegador. 
Apertando a tecla enter o software estabelece a conexão e traz, para a tela, a página 
correspondente.     

Os navegadores, paginadores ou browsers mais utilizados na Internet, 
atualmente, são o Netscape Navigator e o Internet Explorer. Netscape é o nome da 
empresa que criou o software Navigator, assim como o Internet Explorer foi 
desenvolvido pela Microsoft. Este material faz referência a ambos os browser’s, 
conforme veremos a seguir. 

  
 
II.1 – Internet Explorer 

 
Internet Explorer é um navegador criado pela Microsoft. Esta é uma ferramenta 

utilizada para acessar as páginas da Internet. A versão apresentada neste manual se 
refere à  4.0, porém já se encontra disponível a versão 5. 
 
II.1.1 - Iniciando 

 
Para acessar o navegador Internet Explorer (Ie): 

 
1) Na área de trabalho ou desktop, coloque o ponteiro do mouse em cima do ícone  do 

Internet Explorer, conforme figura abaixo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Clique duas vezes (rapidamente) com o botão esquerdo do mouse, para visualizar a 

janela do Internet Explorer. 

Ícone do Internet 
Explorer 
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II.1.2 - Aprendendo a Utilizar a Janela 
 
1) Botões de controle do windows: 
 

Botão Ação 
 

 
 

 
Botão fechar: Clique em cima para fechar o Internet Explorer (em seguida abra 
novamente o Explorer). 

 
 

Botão restaurar: Clique neste para restaurar o tamanho original da tela, caso não 
apareça este botão passe ao passo seguinte e retorne na seqüência para este. 

 
 

Botão maximizar: Clique neste para maximizar (preencher a tela toda com) o 
Explorer. 

 
Botão minimizar: Clique neste para reduzir a tela para o seu ícone (para retornar 
a tela novamente clique em cima do ícone do Explorer. 

 
 
 
 
2) Barra de título: Dois cliques rápidos sobre ela e a janela maximiza ou restaura. 

Indicador de Status 

Menu 

Barra de Botões 

Campo de 
Localização 

Botões de Controle do 
Windows 

Campo de mensagem de 
status 

Barra de título  

Área de 
conteúdo  
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3) Indicador de Status: Clique nele para abrir o endereço www.microsoft.com. 

Quando aparecer o ícone animado, isto significa que o Internet Explorer está 
procurando ou carregando uma página. 

 
4) Campo de localização:  Local destinado a digitar endereços conhecidos. Após 

digitado o endereço basta dar o enter para o Explorer localizar a página, por 
exemplo: 

 
 
 
 
 
5) Área de conteúdo: local da tela onde aparece a página solicitada. 
 
6) Campo de mensagem de status:  Local reservado para o Explorer onde as 

mensagens de segurança, localizando, carregando e percentual de carga são 
apresentados. Ao se passar com o mouse por cima de um link o endereço e 
apresentado nesta linha. 

 
 
 
7) Barra de Botões:  Botões de atalho, que contém os principais comandos para 

manipulação de páginas. 
 

Botão Ação 
 

 

 
Botão Voltar - para retornar a página anteriormente aberta 

 
 

Botão Avançar - para avançar a página que estava antes de pressionar o botão 
Voltar. 

 
 

Botão Página Inicial - vai para a página cadastrada como home, geralmente é a 
página da empresa. 

 
 

Botão Atualizar - permite recarregar uma página, que por algum motivo não está 
apresentando corretamente as informação no vídeo. 

 
 

Botão Parar - quando vermelho está carregando ou localizando uma página. Para 
parar basta clicar no botão (ele desativado fica cinza). 

 
 

Botão Favoritos – mostra em uma parte da área de conteúdo os endereços já 
explorados e cadastrados em favoritos.  

 

Apresenta a área de conteúdo em tela cheia. 

 
8) Menu: É composto de dois níveis: um na vertical e outro na horizontal. Utilize a 

tecla ALT para acessar o menu e use as setas ←→  para navegar na 

Clicando aqui aparece os últimos links acessados
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horizontal e as ↑↓ para navegar na vertical., ou se preferir use o mouse, que é 
mais simples. 

 
 
II.1.3 – Navegando na Internet 
  

Quando chega uma página da Web o usuário descobre que, clicando em 
determinadas palavras, novas páginas são mostradas no navegador. Essas palavras 
especiais são destacadas com uma cor diferente ou sublinhadas. Algumas imagens 
também contém ligações para outras páginas. Esses pontos são chamados de links ou 
engates. Quando é posicionado sobre um engate, o cursor se transforma em uma 
mãozinha. É por meio dos links que as páginas da Web se interligam, formando uma 
teia virtual de alcance planetário. É possível passear por servidores de muitos países 
diferentes apenas clicando em sucessivos links. 

Mas há outras maneiras de pilotar o navegador. O botão Voltar (em geral 
identificado com uma seta apontando para a esquerda) leva ao último documento 
visitado. Da mesma forma, o botão Avançar (seta para a direita) conduz ao site seguinte, 
mas apenas se você voltou a páginas anteriores com o botão Voltar. Um outro botão, 
Página Inicial, identificado pelo desenho de uma casinha, leva à página de início (home 
page) para o qual o software foi configurado. 

Quando a recepção de uma página começa a demorar muito, você pode 
interrompê-la pressionando o botão Parar. Já o botão Atualizar recarrega a página que 
está sendo exibida. É útil se o documento foi recebido com problemas. Já o Menu 
Favoritos serve para o internauta registrar seus endereços preferidos na forma de 
marcadores. Para incluir um site na lista de marcadores, basta acionar o comando 
Adicionar a Favoritos no Menu Favoritos. O site adicionado passa a constar desse menu 
e pode ser rapidamente acessado com um clique de mouse.  

Quando a lista de marcadores cresce muito, convém organizá-la em pastas 
individuais por assunto. Para isso, no Internet Explorer, ative o comando Organizar 
Favoritos no menu correspondente. Será aberta uma janela com a lista completa dos 
lugares prediletos. Essa janela oferece comandos para criar pastas ou novos marcadores. 
Os itens listados podem ser removidos com o mouse ou com atalhos de teclado (os 
mesmos empregados no Windows 95) ou então apagados com a tecla Del.  

Um tipo especial de página WWW são os formulários. Eles servem para o 
internauta fornecer informações à organização que opera o servidor acessado. Assim, 
por exemplo, nas lojas on-line, um formulário é usado para encomendar a mercadoria. 
Nesse caso, o usuário deve ter cuidado ao digitar as informações sigilosas, como o 
número de seu cartão de crédito. Um ícone - em forma de chave no Netscape Navigator 
e de cadeado no Microsoft Internet Explorer – sinaliza se a transmissão pode ou não ser 
feita com segurança. Se o símbolo aparecer rachado, a operação não é segura. 
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II.2 - Netscape Navigator 
 
 

Netscape é o nome da empresa que criou o software Navigator. Este é uma 
ferramenta utilizada para acessar as páginas da Internet. E o termo empregado, para este 
tipo de utilitário é paginador (browser, em inglês). A versão apresentada neste manual 
se refere à  3.01 Gold, porém já se encontra disponível a versão 4, denominada 
Comunicator. Cabe ressaltar ainda que além do navegador a versão em questão fornece 
também um editor de HTML, um gerenciador de Mail e um gerenciador de New. 
 
 
II.2.1 - Iniciando 

 
Para acessar o navegador: 

 
1) Coloque o ponteiro do mouse em cima do ícone  do Netscape Navigator Gold (ver 

abaixo) ou outro; 
 
 
 
 
 
2) Clique duas vezes (rapidamente) com o botão esquerdo do mouse. 
 
 
 

A janela do Navigator 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Barra de titulo  

Indicador 
de Status 

Área de 
conteúdo

Icone de Mail

Menu 

Barra de 
Botões 

Campo de 
Localização 

Botões de 
Diretórios 

Botões de Controle do 
Windows 

Indicador de 
Segurança 

Campo de mensagem de 
status 

Indicador de Carga progressiva

Copia Link 
para 

Clipboard 
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II.2.2 - Aprendendo a Utilizar a Janela 
 

 
1) Botões de controle do windows: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Barra de titulo: 2 cliques rápidos sobre ela e a janela maximiza ou restaura. 
 
3) Indicador de Status: Clique nele para abrir o endereço home.netscape.com. Quando 
aparecer cometas iluminando este ícone significa que o Navigator esta procurando ou 
carregando uma página. 
 
4) Campo de localização:  Local destinado a digitar endereços conhecidos. Após 
digitado o endereço basta dar o enter para o Navigator localizar a página, por exemplo: 
 
 
 
 
 
 
5)  Indicador de segurança:  Quando o arquivo possui segurança a chave aparece em 
azul. Clicando em cima da chave aparece uma tela mostrando o status de segurança. 
 
 Normalmente a chave vem em tons de cinza indicado que a 

página não está encriptada, isto é, não possui sistema de 
segurança. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clicando aqui aparece os últimos links acessados 

Botão Ação

Botão fechar: Clique em cima para fechar o Netscape Navigator (em seguida
abra novamente o Navigator).

Botão restaurar: Clique neste para restaurar o tamanho original da tela, caso não
apareça este botão passe ao passo seguinte e retorne na seqüência para este.

Botão maximizar: Clique neste para maximizar (preencher a tela toda com) o
Navigator.

Botão minimizar: Clique neste para reduzir a tela para o seu ícone (para retornar
a tela novamente clique em cima do ícone do Navigator (No windows 95 ele
aparecerá na barra do iniciar).
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6) Indicador de carga progressiva: Quando se clica em um link ou se digita o 
endereço de uma página, inicia-se um processo de busca. Ao localizar o objeto de 
pesquisa o navigator inicializa na tela este campo preenchendo-o a medida que carrega a 
página, fornecendo uma idéia visual de quanto já foi trazido para a memória de seu 
computador. 
 
    Não Carregado   Carga Completa 

 
7) Área de conteúdo: local da tela onde aparece a página solicitada. 
 
 
8) Copia link para clipboard:  Copia o endereço que aparece no campo de localização 
para a área de transferência do windows. Esta função só é válida para o windows 95. 
 
  Clique duas vezes em cima deste ícone. 
 
 
9) Campo de mensagem de status:  Local reservado para o Navigator onde as 
mensagens de localizando, carregando e percentual de carga são apresentados. Ao se 
passar com o mouse por cima de um link o endereço e apresentado nesta linha. 
 
 
 
 
10) Ícone de Mail: Clicando nesse ícone aparece uma tela para enviar ou receber mail. 
Mas para isso o netscape deve esta configurado com algumas informações básica como 
veremos adiante. 
 
 
 
11) Botões de diretório: Botões que acessam sites de pesquisa, help e informação, vem 
configurado para acessar a partir da página home.netscape.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localizar nomes e  
e-mail na Internet 

Guia de Informação 
para Internet 

Links para sites 
novos na Internet 

Atualizações do 
Netscape  

Localiza Informações 
na Internet 

Links para sites que 
podem ser interessantes
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12) Barra de Botões:  Botões de atalho, que contém os principais comandos para 
manipulação de páginas. 

 
 
13) Menu: É composto de dois níveis: um na vertical e outro na horizontal. Utilize a 
tecla ALT para acessar o menu e use as setas ←→  para navegar na horizontal e as ↑↓ 
para navegar na vertical., ou se preferir use o mouse, que é mais simples. 

Botão Ação

Botão Back - para retornar a página anteriormente aberta

Botão forward - para avançar a página que estava antes de pressionar o botão
back.

Botão Home - vai para a página cadastrada como home, geralmente é a página
da empresa.

Botão Edit - abre a página num editor de HTML, permitindo a alteração da
página. Observação para alterar deve salvá-lo no HD local.

Botão Reload - permite recarregar uma página, que por algum motivo não está
apresentando corretamente as informação no vídeo.

Botão imagens - permite carregar uma figura, quando a opção auto load imagens
do menu Option não está marcada.

Botão Open - permite digitar um endereço (URL) para carregar no browser ou
no editor

Botão Print - permite imprimir a página atual e configurar as características de
impressão.

Botão Find - permite localizar um texto ou palavra dentro da página ativa no
browser.

Botão Stop - quando vermelho está carregando ou localizando uma página para
para basta clicar no botão (ele desativado fica cinza).
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II.2.3 - Como Pesquisar na Internet 
  

Há diversos sites de pesquisa que permitem localizar páginas e assuntos de 
interesse. Para poder acessá-los basta saber o endereço de um deste sites, por exemplo: 
 
 
 
 

 
(Lembre-se, páginas terminadas com br são do Brasil. Sem extensão são dos Estados 
Unidos) 

 
Para localizar uma página deve-se digitar uma palavra chave, que tenha a ver 

com o que se deseja procurar. Caso necessitasse localizar a página da CELOS digitaria 
CELOS como palavra de pesquisa. 
 
 
II.2.4 - Protocolos aceitos pelo Netscape  
 
• HTTP - protocolo de transferência de hipertexto 
• FTP - protocolo de transferência de arquivo 
• TELNET - através de configuração permite acessar outras máquinas 
 
 
II.2.5 - Bookmarks 
 

Quando se pensa em Internet logo se imagina uma diversidade muito grande de 
endereços para se pesquisar. Mas como lembrar dos mais interessantes, quando usamos 
poucas vezes eles? Para isso existe o Bookmarks, um local onde se cadastra os 
endereços e o assunto sobre o qual estes tratam.  
 
Passos para cadastrar: 

 
1) Acesse a página que deseja cadastrar; 
2) No menu acesse a opção Bookmarks e dentro desta a opção Add Bookmarks  
Ctrl+D; 
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Passos para acessar as páginas cadastradas: 
 
1) No menu acesse a opção Bookmarks e dentro desta a opção Go to Bokmarks... 
Ctrl+B; 
 
 
 
 
 
 
 
2) Escolha na relação que apareceu o item que você deseja acessar, clicando em cima; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Na opção de menu Item escolha Go to Bookmarks 
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III - FTP ( File Tranfer Protocol) 
 
 
III.1 - O FTP via Netscape  
 

O FTP ( File Tranfer Protocol) é um serviço que possibilita a cópia de arquivos 
de um servidor para seu micro e vice-versa. Por meio dele, você  pode por exemplo, 
obter programas do tipo shareware em outros servidores ou arquivos disponibilizados 
pelo seu provedor de acesso. Normalmente, a conexão é feita com o username 
anonymous (anônimo) e a senha pode ser a sua de Correio Eletrônico (E-mail).  

Uma operação de FTP pode ser feita de diversas formas, dentre elas citamos: 
• Com o próprio navegador de WWW, digitando no  ftp://ftp.<nome do 

servidor> no espaço destinado ao endereço a acessar. como por exemplo: 
 

ftp://ftp.cefetsc.rct-sc.br dá acesso ao servidor do CEFET/SC. 
 
 
 

 

ftp://ftp.cefetsc.rct-sc.br 
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III.2 - O FTP via Internet Explorer 
 

O FTP ( File Tranfer Protocol) é um serviço que possibilita a cópia de arquivos 
de um servidor para seu micro e vice-versa. Por meio dele, você  pode por exemplo, 
obter programas do tipo shareware em outros servidores ou arquivos disponibilizados 
pelo seu provedor de acesso. Normalmente, a conexão é feita com o username 
anonymous (anônimo) e a senha pode ser a sua de Correio Eletrônico (E-mail). Você 
também poderá usar o Ftp para fazer downloads e upload de/para o seu diretório home. 

Uma operação de FTP pode ser feita de diversas formas, dentre elas citamos: 
• Com o próprio navegador de WWW, digitando no  ftp://ftp.<nome do 

servidor> no espaço destinado ao endereço a acessar. como por exemplo: 
 

ftp://ftp.cefetsc.rct-sc.br dá acesso ao servidor do CEFET/SC. 
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III.3 - O Programa Ws_Ftp 
 

Com um programa específico como o WS_FTP. Ao usar um software específico, 
o nome do servidor é escrito na janela apropriada, conforme figura a seguir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Depois de feita a conexão, procura-se o arquivo desejado em uma das janelas do 
programa, conforme figura abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No momento de copiar o arquivo, deve-se ter o cuidado de verificar qual é o 

modo de transferência utilizado. Programas e arquivos binários (fotos, trechos de audio 
e vídeo) exigem o modo binary. Também é preciso indicar que diretório, no seu micro, 
vai ser gravado o arquivo recebido, e que nome ele terá. 

Nome do servidor 

Endereço do Servidor 

Usuário 
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 III.4 - NewsGroups 
 

Os newsgroups são grupos de discussão que abordam vários assuntos 
imagináveis e até alguns inimagináveis. Para freqüentá-los é necessários que a empresa 
provedora de acesso ofereça esse serviço. Em alguns casos (isso depende do provedor), 
mesmo que o serviço não esteja disponível é possível conectar-se a um dos servidores 
públicos existentes na rede. Uma lista desses servidores pode ser obtida acessando, com 
o navegador de WWW, o documento http://www.phoenix.net/pdn/datanet/news.html. 
Cada grupo de discussão funciona como um quadro de avisos. os freqüentadores afixam 
mensagens e lêem as que foram publicadas pelos demais. 

Para acessar é necessário ter um software específico ou um navegador que 
possua o recurso de acesso ao newsgroups, como o netscape navigator. Quando o 
usuário abre o programa e se conecta com o servidor de news, aparece uma lista com 
grupos disponíveis, divididos em categorias,  e dentro destas mais subdivisões, 
dependendo do assunto que abordam. 
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IV – Correio Eletrônico (E-mail) 
 
  
 O correio eletrônico é o meio mais prático de comunicação pessoal na Internet. 
O remetente descreve o texto em seu computador, faz uma conexão (se for discada) e, 
em alguns minutos ou horas (dependendo do volume de tráfego na rede), a mensagem é 
entregue. O destinatário não precisa estar ligado à Internet no momento em que a 
correspondência chega. O texto fica guardado numa caixa postal até que ele se conecte à 
rede e o leia. Para enviar e receber mensagens, utiliza-se um software de correio, como 
o Pegasus, Eudora, etc. Alguns navegadores de WWW, como o Netscape ou Internet 
Explorer, também cumprem essa função, dispensando o uso de um programa específico. 

Para enviar uma mensagem, deve-se fornecer o endereço Internet completo do 
destinatário. No endereço, por exemplo, julio@cefetsc.edu.br, julio é o nome do usuário e 
cefet.sc, o do servidor onde fica sua caixa postal. A sigla .edu indica que se trata de um 
site comercial, em oposição a .edu, educacional, .gov, de governo, ou .org, de 
organização de ensino superior. Por fim, a terminação .br indica que o servidor está 
situado no Brasil.  

O endereço é digitado no campo To: do cabeçalho da mensagem. No item 
Subject: especifica-se o assunto. O campo CC: é opcional e serve para remeter uma 
cópia do texto para outra pessoa. Depois, é só escrever a mensagem e enviar, clicando 
no botão Send. É preciso muito cuidado ao preencher o campo To: - apenas um caracter 
errado já impede que a mensagem encontre o seu destino. Quando isso acontece, o 
usuário recebe uma mensagem de erro avisando que o endereço do destinatário não 
existe. 

Outras vezes a mensagem de erro informa que o destino não pode ser alcançado. 
Pode ser que um dos computadores na rota que a correspondência segue tenha ficado 
fora do ar por algumas horas. Nesse caso, a mensagem será reenviada automaticamente 
até encontrar o destinatário. Ao preencher o campo Subject:, o internauta deve procurar 
ser o mais objetivo possível. Em vez de escrever “onde posso encontrar um programa 
antivírus”, é preferível utilizar “antivírus – onde encontrar” 

 
 
IV.1 - Iniciando 

 
Para ler e enviar e-mail basta utilizar qualquer mailer disponível. O exemplo a seguir, 
utiliza o mailer incorporado ao Internet Explorer (Ie), versão 4.0. Dependendo da versão 
ou idioma utilizados, poderão aparecer algumas diferenças que são perfeitamente 
administráveis em função das similaridades das versões. 
 
2) Na área de trabalho ou desktop, coloque o ponteiro do mouse em cima do ícone  do 

Internet Explorer e dê um clique duplo para visualizar a janela do navegador, 
conforme figura da página seguinte. 
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3) Após clicar no botão “Correio” ou “Internet Mail”, conforme a versão do seu 

Internet Explorer, surgirá uma tela similar a mostrada a seguir:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botão para leitura de  
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IV.2 – Lendo e-mail 
 
 
 Para ler e-mail, basta clicar no botão “Enviar e Receber”. Será mostrada uma 
nova janela solicitando a sua conta (login) e senha (password). Digite os dados 
solicitados e clique em "Ok”. O Internet Mail verificará em sua caixa postal a existência 
de e-mail e os carregará, se for o caso.  
 

 
IV.3 – Enviando e-mail 
 
 Para enviar um e-mail, basta clicar no botão “Nova Mensagem”. Será mostrada 
uma nova, conforme abaixo, onde você deverá preencher os campos “Para” (“To” 
versão em inglês), “Cc” (O destinatário(s) da(s) cópia(s)), “Assunto” (“Subject” – 
versão em inglês), e o texto abaixo. Após digitar os campos e texto do e-mail, clique no 
botão da esquerda (a cartinha voando) para enviar o e-mail.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Digite o texto aqui 

Clique aqui para  
enviar o e-mail 
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V.1 - Glossário 
 
Acesso Dedicado 
 
Forma de acesso à Internet no qual o computador fica conectado permanentemente com 
a rede. Normalmente, o acesso dedicado é utilizado por empresas que vendem acesso e 
serviços aos usuários finais. Empresas de grande porte também estão conectando suas 
redes internas de forma dedicada à Internet. Além disso, todos os servidores 
encontrados na rede, como Web sites e servidores de FTP, mantém uma ligação 
permanente para que os usuários possam acessá-los a qualquer momento. Nesse tipo de 
ligação, o computador recebe um endereço único pelo qual pode ser localizado. 
 
  
Acesso Discado (Dial-up) 
 
É o tipo de acesso dos usuários comuns. Para utilizá-lo, basta um computador, linha 
telefônica e modem. O usuário utiliza o computador (com um programa de 
comunicação) para fazer a ligação até o seu fornecedor de acesso. Ao ser recebido pelo 
computador do fornecedor de acesso, deve fornecer seu nome de usuário e senha para 
poder entrar no sistema. 
 
Arpanet 
 
Advanced Research Projects Agency Network. Rede criada em 1969 pela Advanced 
Research Projects Agency (ARPA, atualmente Defense Advanced Projects Research 
Agency, ou DARPA) em consórcio com as principais universidades e centros de 
pesquisa dos Estados Unidos com o objetivo de investigar a utilidade da comunicação 
de dados em alta velocidade para fins militares. A expansão da Arpanet interligando 
universidades em todos os EUA deu origem à Internet. A Arpanet foi colocada fora de 
operação em 1990.  
 
ASCII 
 
American Standard Code for Information Interchange (código-padrão americano para 
intercâmbio de informações). Código numérico usado para representar caracteres e 
entendido por quase todos os computadores, impressoras e programas de edição de 
texto.  Por esse motivo, o ASCII é o formato preferido para a troca de arquivos de texto 
na Internet. 
 
Attachment ("arquivo atachado") 
 
Envio de um arquivo associado a uma mensagem. Alguns programas de correio 
eletrônico, como o Pegasus, permitem que qualquer arquivo seja enviado junto com 
uma mensagem. Ao chegar no destinatário, o arquivo associado pode ser copiado para o 
computador.  
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Backbone 
 
Em português, espinha dorsal. O backbone é o trecho de maior capacidade da rede e tem 
o objetivo de conectar várias redes locais. No Brasil, foi a RNP (Rede Nacional de 
Pesquisa) que criou o primeiro backbone da Internet, a princípio para atender entidades 
acadêmicas que queriam se conectar à rede. Em 1995, a Embratel começou a montar um 
backbone paralelo ao da RNP para oferecer serviços de conexão a empresas  privadas. 
Os fornecedores de acesso costumam estar ligados direta e permanentemente ao 
backbone. 
 
BPS 
 
BPS (bits por segundo) é uma medida de velocidade de transmissão de dados. É 
utilizada para avaliar a velocidade de modems e conexões como linhas dedicadas. Você 
também vai encontrar Kbps (equivalente a  mil bps) e Mbps (equivalente 1 milhão de 
bps).  
 
Browser 
 
Veja navegador 
 
Chat 
 
Conversa em tempo real através do computador. Em alguns sistemas mais antigos de 
chat, a tela é dividida em duas. Cada parte contém o texto de um dos interlocutores. 
Novos sistemas permitem a criação de "salas" de conversa em páginas de Web. O 
Netscape Chat, programa auxiliar do navegador Netscape, permite que várias pessoas 
troquem mensagens ao mesmo tempo e compartilhem endereços de páginas, permitindo 
uma forma de navegação em grupo. O chat na Internet ficou famoso através dos 
servidores de IRC (Internet Relay Chat), onde são criadas as várias "salas" ou "canais" 
para abrigar os usuários.  
 
Cliente 
 
Programa que requisita serviços a um servidor. A Internet é toda baseada em uma 
estrutura de cliente/servidor. Por isso, cada um de seus serviços (correio eletrônico, 
FTP, WWW etc.) funciona basicamente com esse par de programas. Para cada tipo de 
cliente, há um servidor correspondente. Na Web, os programas clientes são os 
navegadores, enquanto os servidores são os programas que armazenam as páginas e 
verificam as autorizações dos usuários para acessar determinados arquivos, além de 
executar programas especiais (de busca, por exemplo).  
 
Conta 
 
Ter uma conta em um fornecedor de acesso é como ser sócio de um clube. O titular da 
conta recebe um nome de usuário (username ou apelido) e senha para acessar o sistema. 
Paga uma mensalidade de acordo com os serviços que utiliza e dependendo dos planos 
de pagamento do fornecedor de acesso. 
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Correio eletrônico 
 
Forma de trocar mensagens entre usuários. Não é necessário que o destinatário esteja 
conectado à rede no momento em que a mensagem chegar. Um aviso indicando quantas 
mensagens novas existem será apresentado assim que o usuário se conectar ao sistema. 
É possível enviar cópias de mensagens para várias pessoas e também guardar as 
mensagens enviadas. Pode-se ainda usar o correio eletrônico para participar de listas de 
distribuição. 
 
Download 
 
Quando o usuário copia um arquivo da rede para o seu computador, ele está fazendo um 
download. A expressão pode ser aplicada para cópia de arquivos em servidores de FTP, 
imagens tiradas direto da tela do navegador e quando as mensagens são trazidas para o 
computador do usuário. Também fala-se em download quando, durante o acesso a uma 
página de Web, os arquivos estão sendo transmitidos. Não existe tradução razoável para 
o termo, mas no jargão da computação costuma-se falar em "baixar" um arquivo.  
 
Domínio 
 
É uma parte da hierarquia de nomes de computadores da Internet. Pelos domínios, é 
possível que possuem computadores na rede. Um nome de domínio consiste de uma 
seqüência de nomes separados por ponto, por exemplo, www.netplus.com.br. Neste 
caso, dentro do domínio netplus.com.br, o administrador do sistema pode criar 
diferentes grupos como ftp.netplus.com.br ou news.netplus.com.br, conforme ele 
desejar. 
 
 
Domínio público(software de) 
 
O software de domínio público pode ser usado, copiado, alterado e até mesmo vendido 
livremente. O autor do programa abdicou de todos os direitos sobre o produto. 
 
DNS 
 
O Domain Name System (DNS) converte nomes Internet em seus números 
correspondentes e vice versa. Originalmente, os computadores da Internet eram 
identificados apenas por números, como 200.18.10.1. Com o DNS, foi possível das 
nomes aos computadores, como www.netplus.com.br. 
 
E-Mail 
 
Veja correio eletrônico 
 
E-mail address 
 
Caixa postal para troca de mensagens na rede. É o endereço para onde devem ser 
enviadas as mensagens. O endereço de é formado nome de usuário (username ou 
apelido) e o nome de domínio a que ele pertence. Por exemplo: julio@netplus.com.br. 
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Neste exemplo, julio é o apelido que o usuário escolheu para utilizar na Netplus. E 
netplus.com.br é o nome de domínio da Net Plus. 
Enderecos IP 
 
Os endereços IP são expressos em números como 200.18.10.1. O DNS fica responsável 
por transformar os endereços IP em nomes de máquinas, como www.cefetsc.rct-sc.br e 
vice versa. Veja também DNS 
 
 
FAQ (Frequently Asked Questions) 
 
Documento com perguntas e respostas mais comuns sobre um assunto específico. Cada 
grupo de discussão e lista de distribuição costuma ter a sua própria FAQ. Faz parte do 
bom comportamento do cidadão da rede ler a FAQ do grupo antes de fazer uma 
pergunta. A função da FAQ é justamente reunir informação básica sobre um assunto 
para que a cada novo usuário que chegue em um grupo não repita perguntas já 
respondidas anteriormente. 
 
Finger 
 
Um serviço Internet que permite obter informações sobre outros usuários. O resultado 
de uma consulta via finger pode retornar o endereço, o nome real do usuário, a última 
vez que ele usou a rede, quantas mensagens não lidas existem em sua caixa postal e, se 
estiver disponível, o conteúdo do plan file. É possível também usar o finger para 
descobrir informações sobre um determinado servidor. Nesse caso, consegue-se uma 
lista dos usuários que estão usando a máquina naquele momento. 
 
Firewall 
 
Um sistema de segurança cujo principal objetivo é filtrar o acesso a uma rede. As 
empresas utilizam o Firewall para proteger as suas redes internas conectadas à Internet 
contra a entrada de usuários não autorizados. 
 
FTP (File Transfer Protocol) 
 
Protocolo para transferência de arquivos. O FTP pode ser utilizado para copiar arquivos 
da rede para o computador do usuário e vice versa. Os navegadores de WWW podem 
fazer transferências de FTP, mas existem clientes específicos para a tarefa. Os usuários 
devem informar no cliente de FTP o endereço do servidor. É preciso ter uma conta no 
servidor e informar nome de usuário (username ou apelido) e senha, a menos que se 
trate um servidor de FTP anônimo. Veja também: FTP anônimo. 
 
FTP anônimo 
 
Serviço que possibilita o acesso a bibliotecas públicas de arquivos via FTP. É nos 
servidores de FTP anônimo que se encontram os programas disponíveis na Internet. 
Chama-se FTP anônimo porque o usuário não precisa se identificar na hora de se 
conectar a um desses servidores. No entanto, a maioria dos servidores de FTP pedem 
que os usuários enviem o seu endereço de correio eletrônico real como senha. O nome 
de usuário (username ou apelido) a ser usado é anonymous. 
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Gateway 
 
1. Sistema que faz a ponte entre dois sistemas incompatíveis, como a ligação entre o 

correio eletrônico interno de uma empresa e o e-mail da Internet. 
 
2. Roteador (na terminologia TCP/IP).Veja também: roteador. 
 
GIF 
 
Sigla para Graphics Interchange Format. Formato de arquivos de imagens mais utilizado 
na  Web. O formato GIF cria arquivos de imagens de tamanho relativamente pequeno 
em relação aos demais formatos. Graças à essa compactação, é um formato ideal para a 
utilização na rede. O tipo de compactação utilizada no formato GIF funciona melhor 
quando a imagem tem áreas contínuas da mesma cor e, principalmente, poucas cores. 
Por isso, o formato não é muito recomendado para fotos (nesse caso, o formato JPEG é 
bem mais eficiente). 
 
Hipertexto 
 
Documento capaz de incluir em seu conteúdo ligações com outras partes do mesmo 
documento ou documentos diferentes. As ligações normalmente são indicadas através 
de uma imagem ou texto em uma cor diferente ou sublinhado. Ao clicar na ligação, o 
usuário é levado até o texto ligado. 
 
Home page 
 
Muitas pessoas utilizam inadequadamente o termo home page para definir qualquer 
página na World Wide Web. Rigorosamente, uma home page é a página de entrada de 
um Web site, mas o termo pode ser usado também para indicar a página principal de 
uma determinada seção. Por exemplo, no Brasil OnLine existem várias áreas e em cada 
uma delas existe uma página principal que pode ser chamada de home page da área. 
 
Host 
 
Computador ligado permanentemente à rede, que, entre outras coisas, armazena 
arquivos e permite o acesso de usuários. Também chamado de nó. 
 
 
HTML (HyperText Markup Language) 
 
Linguagem utilizada na produção de páginas de Web. HTML é uma derivação de 
SGML (Standard Generalized Mark-up Language) e permite a criação de documentos 
que podem ser lidos em praticamente qualquer tipo de computador e transmitidos pela 
Internet até por correio eletrônico. Os documentos HTML podem ter ligações de 
hipertexto entre si. Utilizando-se URLs (endereços de documentos na Web), pode-se 
criar um documento HTML com ligação para qualquer outro arquivo na Internet. Para 
escrever documentos HTML não é necessário mais do que um editor de texto simples e 
conhecimento dos códigos que compõem a linguagem. Os códigos (conhecidos como 
tags) servem para indicar a função de cada elemento da página Web. O conjunto de tags 
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já está em sua terceira versão, conhecida como HTML 3.0, que permite criar tabelas. 
Algumas empresas desenvolvedoras de produtos para a Web criaram extensões próprias 
(que só funcionam com os seus produtos) para HTML. Entre essas empresas estão a 
Netscape e Microsoft. 
 
HTTP (HyperText Transfer Protocol) 
 
Protocolo de comunicação que viabiliza as ligações entre os clientes de WWW e os 
Web sites. A sigla HTTP é encontrada nos endereços de páginas Web (as URLs) 
seguida de ://. Ela informa ao servidor de que forma deve ser atendido o pedido do 
cliente. Exemplo: http://netplus.com.br/~glossario.htm 
 
Internet 
 
1. Com inicial maiúscula, significa a "rede das redes", originalmente criada nos EUA, 

que se tornou uma associação mundial de redes interligadas que utilizam protocolos 
da família TCP/IP. 

2. Com inicial minúscula significa genericamente uma coleção de redes locais e/ou de 
longa distancia, interligadas por roteadores. Veja também: roteadores. 

 
IP 
 
O Internet Protocol (IP) é o protocolo responsável pelo roteamento de pacotes entre dois 
sistemas que utilizam a família de protocolos TCP/IP, desenvolvida e usada na Internet. 
O roteamento de pacotes permite dividir a informação em blocos que podem ser 
enviados separadamente e depois reagrupados no destino. 
 
IP Direto 
 
Veja acesso dedicado. 
 
IRC 
 
Sigla para Internet Relay Chat. Sistema de conversa por computador (chat) em que 
várias pessoas podem participar ao mesmo tempo em "canais" dedicados a assuntos 
específicos. As conversas acontecem em tempo real. As frases digitadas pelo usuário 
aparecem na tela dos demais participantes do canal. Veja também: chat. 
 
JPEG 
 
Sigla para Joint Photographic Experts Group, o nome original do comitê que escreveu o 
padrão desse formato de compressão de imagens. JPEG foi criado para comprimir 
imagens tiradas do mundo real. Funciona bem com fotos e desenhos naturalísticos, mas 
não é tão eficiente com desenhos de letras, linhas e cartoons. O formato JPEG permite 
uma alta compressão das imagens devido ao seu processo de compressão com perdas. 
Isso significa que a imagem final pode ficar com qualidade pior do que a original. 
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LAN (Rede Local) 
 
Sigla para Local Area Network, rede de computadores em geral, limitada a um prédio 
ou conjunto de prédios de uma instituição. Veja também: WAN. 
 
Mapa clicável 
 
Imagem que com vários <i>hyperlinks</i> que levam a destinos diferentes. Existem 
dois tipos de mapas clicáveis. No modelo mais antigo, o usuário não sabe qual arquivo 
será trazido ao colocar o mouse sobre determinada região da imagem (a menos que 
esteja escrito na imagem). A informação que é passada para o usuário enquanto ele 
movimenta o cursor sobre a imagem é a posição do cursor, indicada em pixels na 
margem inferior do navegador. Quando a imagem é clicada, a informação sobre a 
localização do clique é enviada ao servidor, que consulta uma tabela para descobrir qual 
arquivo enviar de volta. No modelo mais recente de mapa clicável, introduzido pelo 
Microsoft Internet Explorer e seguido pelo Netscape Navigator, a informação sobre qual 
arquivo o servidor deve mandar está já na página HTML. Quando o usuário passa o 
mouse sobre a imagem, o nome do arquivo aparece na margem inferior (barra de status) 
do navegador. Assim é possível receber uma resposta mais rápida do servidor. Veja 
também: hyperlinks. 
 
Mime 
 
Sigla para Multipurpose Internet Mail Extensions. Padrão genérico para envio de 
qualquer formato de arquivo através do correio eletrônico e pela Web. 
 
Modem 
 
Equipamento acoplado ao computador para permitir a ligação com a linha telefônica. O 
modem transforma os sinais emitidos pelo computador em sinais que podem ser 
transmitidos pela linha telefônica e vice versa. A velocidade do modem é medida em 
bits por segundo (bps). Para acessar a Web, a velocidade mínima recomendável é de 
14.400 bps. 
 
Multimídia 
 
O termo multimídia é utilizado para definir um documento de computador composto de 
elementos de várias mídias, como audio, vídeo, ilustrações e texto. Também é 
importante que esses documentos sejam interativos, ou seja, que permitam a 
participação do usuário. Para ser mais preciso, utiliza-se também o termo multimídia 
interativa. 
 
Navegador 
 
Programa utilizado para navegar na Web. Permite utilizar praticamente todos os 
recursos da rede, como correio eletrônico, transferência de arquivos e acesso a grupos 
de discussão. 
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Netiquette (ou "netiqueta") 
 
Conjunto de regras que disciplinam o comportamento na Internet. Ensina, entre outras 
coisas, como se comportar em grupos de discussão e como escrever mensagens de 
forma a preservar a eficiência da rede e ampliar o potencial de comunicação. 
 
Newsgroups 
 
Newsgroups é como são chamados os grupos de discussão da Usenet. Cada nó da rede 
pode oferecer cópias dos newsgroups da Usenet aos seus usuários. As mensagens dos 
usuários são armazenadas pelos nós, que trocam entre si as novas mensagens. Assim, os 
newsgroups da Usenet mantêm sempre uma base atualizada de mensagens. Para 
organizar as discussões, cada newsgroup é dedicado a uma assunto e organizado em 
uma hierarquia. Por exemplo, um nome de newsgroup é news.newusers.questions. Esse 
é o grupo adequado para os novos usuários fazerem suas respostas. Considera-se 
extrema falta de netiquette colocar perguntas fora do objetivo de um grupo. Além de 
news, existem as hierarquias comp (sobre computadores, bio (sobre biologia), soc 
(sobre aspectos sociais e culturais), misc (uma hierarquia para assuntos alternativos que 
não cabem em nem uma das outras), talk (para bate-papo), rec (atividades e hobbies). 
 
NIC 
 
Sigla para Network Information Center. Um centro de informação e assistência ao 
usuário da Internet, disponibilizando documentos, como RFCs, FAQs e FYIs e 
realizando treinamentos. 
 
On-line 
 
Termo utilizado para designar todo o tipo de transação entre computadores. 
 
Pacote 
 
A informação que é transmitida pela Internet é separada em pacotes. Cada pacote 
contém, além do conteúdo que está sendo transmitido (imagem, mensagem etc.), 
endereço do remetente, do destinatário e informações essenciais para que os pacotes de 
um mesmo arquivo sejam reagrupados no destino. 
 
Pixel 
 
Nome dado para picture element (elemento de imagem). É a menor área retangular de 
uma imagem. Cada pixel é uma cor diferente. Com essa combinação de cores, é 
possível mostrar qualquer cor. No entanto, a capacidade de mostrar todas as 
combinações de cores possíveis vai depender da qualidade e da configuração do monitor 
do usuário. 
 
Porta 
 
Um servidor pode ter várias portas, uma para cada serviço oferecido, como FTP, telnet, 
http etc.  
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POP (Ponto de Presença) 
 
Ponto de presença local de uma espinha dorsal (backbone) de rede. Uma rede cobre sua 
região de atuação através de pontos-de-presença nas principais cidades/distritos dessa 
região: interligados por um conjunto de linhas dedicadas, compondo um backbone. 
 
PPP (Point-to-Point Protocol) 
 
Um dos protocolos necessários para manter uma conexão IP através de uma linha 
telefônica comum. O PPP é necessário para utilizar navegadores gráficos para a Web e é 
bastante superior ao Slip, outro protocolo com a mesma função. 
 
Protocolo 
 
Um conjunto de regras padronizado que especifica o formato, a sincronização, o 
seqüenciamento e a verificação de erros em comunicação de dados. Dois computadores 
devem utilizar o mesmo protocolo para poderem trocar informações. O protocolo básico 
utilizado na Internet é o TCP/IP. 
 
Provedores (ou fornecedores) de acesso 
 
Varejistas de conectividade à Internet. Ligados a um provedor de backbone, revendem 
conexão à Internet aos usuários finais. 
 
Provedores (ou fornecedores) de backbone 
 
Atacadistas de conectividade. Vendem acesso às empresas, que, por sua vez, 
comercializam o acesso para usuários finais. 
 
Provedores (ou fornecedores) de informação 
 
Empreendimentos que disponibilizam informações na rede para os usuários. 
 
RFC 
 
Sigla para Request For Comments. As RFCs constituem uma série de documentos que 
descrevem como funcionam padrões, protocolos, serviços, recomendações operacionais 
etc. A descrição de como deve funcionar o correio eletrônico, por exemplo, é a RFC 
822. 
 
Roteador 
 
Dispositivo responsável pelo encaminhamento de pacotes de comunicação em uma rede 
ou entre redes. Uma instituição, ao se conectar à Internet, instalar um roteador para 
conectar sua rede local (LAN) ao ponto-de-presença mais próximo. Veja também: 
gateway e POP. 
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Serviço on-line 
 
Empresa dedicada à venda de acesso ou conteúdo de uma rede de computadores. O 
termo serviço on-line tem sido mais utilizado para diferenciar empresas como 
CompuServe, America Online e Prodigy de fornecedores de acesso à Internet. Essas 
empresas montaram suas próprias redes e utilizam programas escritos especialmente 
para elas. No final de 1994, os grandes serviços on-line começaram uma transição para 
utilizar a infra-estrutura da Internet. Hoje, o termo já descreve qualquer tipo de 
empreendimento on-line, desde fornecedores de acesso até empresas que colocam 
conteúdo na rede. 
 
Servidor 
 
1. No modelo cliente-servidor, é o programa responsável pelo atendimento a 

determinado serviço solicitado por um cliente. Todos os serviços da Internet, como 
archie, gopher, WAIS e WWW funcionam no modelo cliente-servidor. Para utilizar 
um desses serviços, o usuário precisa usar um programa cliente para acessar o 
servidor. 

2. Referindo-se a equipamento, o servidor é um sistema que oferece recursos tais como 
armazenamento de dados, impressão e acesso dial-up para usuários de uma rede. 

 
Shareware 
 
Software que pode ser experimentado antes da compra. Alguns shareware funcionam 
somente durante um período determinado de avaliação, outros apenas mostram 
mensagens periodicamente lembrando o usuário que não se trata de um produto 
gratuito. Os autores de shareware normalmente pedem pagamentos simbólicos pelo 
software. Alguns chegam a pedir apenas um cartão postal como prova da satisfação com 
o produto. 
 
Site (instalação) 
 
Um servidor da Internet que oferece serviços aos usuários. Existem sites de FTP, 
WWW, gopher e assim por diante. Veja também: servidor. 
 
SLIP (Serial Line Internet Protocol) 
 
Protocolo utilizado para conexões IP através de linhas telefônicas comuns. Veja 
também: PPP. 
 
SMTP 
 
O Simple Mail Transfer Protocol é o protocolo Internet usado para correio eletrônico. 
 
Talk 
 
Serviço que permite a comunicação escrita on-line entre dois usuários da Internet. Veja 
também: chat. 
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TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) 
 
Conjunto de padrões da Internet que orienta o tráfego de informações e define o 
endereçamento e o envio de dados. Para que dois computadores se comuniquem na 
Internet, é preciso que ambos utilizem o TCP/IP. Veja também: IP. 
 
Telnet 
 
O telnet é um serviço da Internet para acessar outros computadores na rede. Os usuários 
podem usar o telnet para acessar uma conta que tenham em outro computador da rede. 
Um usuário que tenha uma conta em um computador da Austrália pode acessá-la do 
Brasil. Basta ele entrar na Internet usando uma conta no Brasil e fazer um telnet para o 
computador australiano. Para fazer um telnet, deve-se usar um cliente específico. O 
telnet também é utilizado para acessar serviços especiais na rede. são serviços que só 
estão disponíveis através de telnet. 
  
Upload 
 
Ato de transmitir um arquivo do computador do usuário para a rede. Veja também: 
download. 
 
URL (Uniform Resource Location) 
 
Padrão de endereçamento da Web. Permite que cada arquivo na Internet tenha um 
endereço próprio, que consiste de seu nome, diretório, máquina onde está armazenado e 
protocolo pelo qual deve ser transmitido. Por isso se diz que cada página da rede tem 
sua própria URL. Um exemplo de URL é http://www.netplus.com.br. 
 
Usenet 
 
Rede de grupos de discussão amplamente disseminada na Internet. A rede é formada por 
grupos de discussão, chamados newsgroups. Cada servidor que participa da Usenet 
troca as mensagens colocadas por seus usuários com os demais servidores. Assim, todo 
o conjunto de mensagens colocadas nos grupos de discussão está sempre atualizado.  
 
UUCP 
 
Unix-to-Unix Copy Program é uma coleção de programas para intercomunicação de 
sistemas Unix. Possibilita transferência de arquivos, execução de comandos e correio 
eletrônico. O UUCP é o tipo de conexão mais comum entre BBSs e a Internet. 
 
WAIS (Wide Area Information Servers) 
 
Serviço de informações distribuídas cuja principal função é fazer uma busca no 
conteúdo. O resultado da busca é classificado de acordo com o número de vezes que a 
palavra utilizada para fazer a procura apareceu nos documentos. 
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WAN (Rede de longa distância) 
 
Sigla para Wide Area Network, uma rede que interliga computadores separados por 
distâncias maiores do que um quilômetro. 
 
Web (World Wide Web ou WWW) 
 
Área da Internet que contém documentos em formato de hipermídia, uma combinação 
de hipertexto com multimídia. Os documentos hipermídia da WWW são chamados de 
páginas de Web e podem conter texto, imagens e arquivos de áudio e vídeo, além de 
ligações com outros documentos na rede. A característica multimídia da Web tornou-a a 
porção mais importante da Internet. 
 
Web site 
 
Um servidor de WWW. Contém páginas interligadas conhecidas como documentos de 
hipertexto (páginas de Web). Os Web sites são usados para oferecer aos usuários 
informações institucionais sobre uma empresa, notícias, lojas virtuais, jogos, entre 
outras. 
 
Whois 
 
Whois é um banco de dados de informações sobre domínios, redes, hosts e pessoas, 
fornecendo um serviço de lista de usuários da Internet. 
 
WWW (World Wide Web) 
 
Veja Web 
 
  
 
 
 
 
 


