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 Lei de Moore – Círculo vicioso

Avanços na tecnologia

(transistores/CHIPS)

Produtos Melhores a 

preços mais baixos

Novos mercados, 

novas empresas

Novas     

Aplicações             

 “O poder de processamento dos computadores
(entenda computadores como a informática geral,
não os computadores domésticos) dobraria a cada
dezoito meses.” (Gordon Earl Moore – cofundador da Intel)

 “Não há como dizer que esta lei vá perpetuar por
muito mais tempo, mas até agora ela tem sido
válida. Atualmente sabe-se que o computador mais
veloz do mundo é o IBM Roadrunner, o qual tem a
capacidade de 1,144 petaflops. (FLOPS - Operações de

Ponto Flutuante por Segundo).”

 Diferente de Supercomputador Tianhe-2

IBM Roadrunner - 6.562 processadores dual core AMD Opteron associados a

12.240 chips da IBM, e quase 52 TB (TeraBytes) de memória RAM.

Previsão de alguns cientistas: “se a lei de Moore continuar sendo válida, em

2019 teremos um décimo do poder do IBM Roadrunner em nossas casas.”

TIANHE-2 – 32 MIL Processadores Intel Xeon

E5-2692 de 12 núcleos + 48 mil
coprocessadores Xeon Phi – Totalizando 3,12

milhões de núcleos de processamento e 1
Petabyte de RAM

 Círculo Virtuoso:

◦ Avanço tecnológico propicia melhores produtos a
preços mais baixos.

◦ Preços mais baixos induz ao surgimento de novos
dispositivos e novas aplicações.

◦ Novas aplicações aumentam as possibilidades de
mercado e fazem surgir novas empresas.

◦ Novas empresas leva a competição, criando
demanda econômica para o avanço tecnológico.

Fonte: http://www.intel.com/technology/mooreslaw/index.htm
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 “Software é como gás: expande até preencher
todo o container.” (Nathan Myhrvold, Microsoft)

◦ Troff (editor de texto da década de 80) ocupava 
alguns milhares de KB de memória.

◦ Editores atuais ocupam dezenas de MB.
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 Pequeno chip colado na parte interna de um
cartão de felicitações que toca “Feliz
Aniversário”, ou qualquer outra dessas músicas.

 Tecnologia RFID (Radio Frequency Identification)

 É possível fabricar por alguns centavos chips RFID
sem bateria com menos de 0,5 mm, com um
transponder e um único número de 128 bits.

Quando pulsados por uma antena externa são
alimentados por sinal de rádio de entrada, por tempo
suficiente para transmitir seu número de volta a
antena.

 Sistemas RFID basicamente consistem em três 
componentes:

 Leitor - Transceiver (com decodificador);

 Transponder (também, normalmente chamado de tag,  
smart label, epc);

 Antena.   
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 A antena emite um sinal de
rádio ativando o RFTag,
realizando a leitura ou lhe
escrevendo algo.

Antena Dual RFID 

 Na verdade a antena servirá
como o meio capaz de fazer o
RFTag trocar/enviar as
informações ao leitor.

 Substituir o código de barra de produtos.

 Em testes (o fabricante anexa chips RFID aos seus produtos
que estão à venda em lojas de varejo). Cenário:
✓ O cliente escolhe seus produtos, coloca-os em um carrinho de

compra e apenas os leva para fora da loja sem passar pelo caixa.

✓ Na saída da loja um leitor munido de uma antena envia um sinal
solicitando que cada produto se identifique, o que cada um faz
por meio de uma curta transmissão sem fio.

✓ O cliente é identificado por um chip em seu cartão de crédito ou
bancário.

✓ No final do mês a loja emite a fatura identificada por itens
referentes às compras do mês.

✓ Se o cartão do banco ou crédito for inválido, soa um alarme. Além
de eliminar “fila” e necessidade de caixas, o sistema ainda serve
como antifurto.

 Computadores embutidos, ou
microcontroladores, gerenciam dispositivos e
manipulam a interface do usuário.

 São encontrados em grande variedade de
diferentes aparelhos.

 Eletrodomésticos (rádio-relógio, máquina de lavar, secadora, 
micro-ondas).

 Aparelhos de comunicação (telefone sem fio, celular, fax).
 Periféricos de computador (impressora, scanner, modem, drive 

de CD-ROM).
 Equipamentos de entretenimento (VCR, DVD, aparelhos de som, 

MP3 player).
 Aparelhos de reprodução de imagens (TV, Câmera digital, 

lentes, fotocopiadora).
 Equipamentos médicos (raio X, MRI (ressonância magnética), 

monitor cardíaco, termômetro digital).
 Sistemas de armamento militares (mísseis teleguiados, ICBM 

(míssil balístico intercontinental), torpedo.
 Dispositivos de vendas (máquina de venda automática, caixa 

eletrônico (ATM)).
 Brinquedos (bonecas que falam, console de jogos, carro com 

controle remoto).

 Enquanto Chips RFID são mínimos, minicontroladores
são computadores pequenos, mas completos.

 Cada microcontrolador tem um processador, memória e
capacidade de E/S. A capacidade de E/S habitualmente
inclui detectar os botões, interruptores do aparelho e
controlar suas luzes, monitores, sons, motores.

 Na maioria dos casos o software está embutido no chip
na forma de uma memória de leitura criada quando o
microcontrolador é fabricado.

Exemplo:

ARDUINO

 Máquinas de vídeogame. São computadores
normais, com recursos gráficos especiais e 
capacidade de som, mas software limitado e 
pouca capacidade de extenção.
◦ Primórdios: ping pong na tv.

◦ Atualmente: Sony PlayStation 4, XBox One…
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 O termo abrange computadores de mesa e 
notebooks. Outro tipo estreitamente
relacionado são os PDAs.

 O coração de todo o computador pessoal é 
a placa mãe (placa de circuito impresso).  
Em geral essa placa contém CPU, memória, 
vários dispositivos de E/S (como um chip de 
som e possivelmente um modem), bem
como as interfaces para teclado, mouse, 
disco, rede etc.. e alguns slots de expansão.

 Computador de dimensões

reduzidas, com grande

capacidade computacional,

cumprindo as funções de

agenda e sistemas de

escritório básicos, com

possibilidade de interconexão

com um computador pessoal e

uma rede sem fios - wi-fi - para

acesso a e-mail e internet.

Fonte: Wikipedia

 Um servidor é um sistema de computação que
fornece serviços a uma rede de computadores.
Esses serviços podem ser de diversa natureza, por
exemplo, arquivos e correio eletrônico.

 Os computadores que acessam os serviços de um
servidor são chamados clientes. As redes que
utilizam servidores são do tipo cliente-servidor.

 Em termos de arquitetura um servidor com um
único processador não é muito diferente de um
computador pessoal com único processador.
Apenas é mais rápido, maior e tem mais espaço de
disco. Servidores executam os mesmos SOs que
computadores pessoais, normalmente uma variação
de Unix e Windows.

 Situam-se logo abaixo dos minicomputadores.
 Geralmente possuem arquitetura RISC e sistema

operacional UNIX.
 Especialmente no que se refere a velocidade do

processador e capacidade de memória, a potência de
uma estação de trabalho é semelhante à de um
minicomputador.

 As estações de trabalho são dirigidas para uso de um
usuário, ao contrário dos minicomputadores.

 É essencialmente um microcomputador projetado para
realizar tarefas pesadas, em geral na área científica ou
industrial, como complexas computações matemáticas,
projetos com auxílio de computação (CAD),
processamento de imagem etc.

Desktop/RackMount Ultra 10 

Solaris Workstations/Servers

Ambiente com WS

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/AcerN10Wiki.jpg
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 Um cluster é formado por um conjunto de
computadores, que utiliza-se de um tipo
especial de sistema operacional classificado
como sistema operacional distribuído.

 É construído muitas vezes a partir de
computadores convencionais (desktops),
ligados em rede e comunicando-se, através
de sistemas, e trabalhando como se fosse
uma única máquina de grande porte.

 Uma utilização é como servidor Web de 
Internet. 
◦ Quando um site espera receber milhares de 

requisições por minuto para suas páginas, a solução 
mais econômica costuma ser um “aglomerado de 
servidores”.

Columbia, o novo (2004) cluster da NASA, 20 Altix clusters executando

Linux (10,240 processadores) 

 O minicomputador foi resultado de uma redução no

tamanho dos computadores.

 Grande capacidade de processamento.

 Possui terminais conectados a ele.

 Os minicomputadores são computadores de médio

porte adequados a tarefas como, por exemplo, o

controle de processos industriais e a gestão de sistemas

multiusuário.

 Com o aparecimento e posterior desenvolvimento dos

microcomputadores, a distinção entre estas duas

categorias é cada vez menos clara.

Ambiente IBM System /3 Modelo 15
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 Um mainframe é um computador de grande porte,
dedicado normalmente ao processamento de um
volume grande de informações. Os mainframes são
capazes de oferecer serviços de processamento a
milhares de usuários através de milhares de
terminais conectados diretamente ou através de
uma rede.

 Nota: É essa classe que levou ao infame problema
do ano 2000, causado pelos programadores Cobol
nas décadas de 1960 e 1970 porque representavam
o ano com dois algarismos decimais para
economizar memória. Eles nunca imaginaram que
seus programas durassem décadas.

Ambiente IBM System /370 Modelo 135 – década 80/90

Ambiente IBM System /370 Modelo 168 – década 90

 Nos últimos anos a Internet deu um novo
fôlego a esses mainframes.

 Ela achou um nicho, como poderosos
servidores de Internet, por exemplo, porque
podem manipular quantidade maciças de
transações e-commerce por segundo, em
particular em empresas que exigem
imensas bases de dados.

 Data Center


