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Invenção e Revolução
dos Transistores

Linguagem de Programação BASIC
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IBM 701

IBM 650

O transistor é um resistor de transferência.
Daí a origem de seu nome: TRANSFER e
RESISTOR.

O ábaco é um antigo calculador decimal, operado manualmente e
que consiste em uma moldura retangular com cordas ou arames
transversais, correspondentes a uma posição digital (unidades,
dezenas, centenas,...) onde ficam os elementos de contagem
(contas, bolas, fichas, ...) que podem ser deslizados livremente.
De acordo com o número de elementos, há um valor representado.
Não se sabe ao certo em que época surgiu, mas foi desenvolvido
independentemente em diferentes locais, como a China e a
Mesopotâmia, há mais de 5.500 anos.

1642

Em 1936 Konrad Zuse na Alemanha nazista, na sala de estar da casa
de seus pais, construiu o primeiro computador eletromecânico
programável. O Z1 utilizava um sistema binário constituído por
"pinos" cravados numa régua metálica onde podiam ocupar duas
posições. O Z1 continha todas as partes de um computador
moderno: unidade de controle, memória, e lógica com ponto
flutuante.

O Atanasoff-Berry Computer (ABC) foi projetado e construído no
Iowa State University por John Vincent Atanasoff e Clifford Berry
no ano de 1939. Foi o primeiro computador eletrônico digital, que
resolvia equações lineares diferenciais e calculava tabelas de
balística. O ABC tinha válvulas eletrônicas, números binários,
capacitores e 1 quilômetro de fios.

1940

A calculadora
de
Blaise Pascal

1890

Máquina de
Calcular com Teclado

Blaise Pascal

Em 1888 William Seward
Burroughs patenteou
uma máquina de
calcular. E em 1890
apresentou a
sua primeira
máquina com
teclado.

Em 1642 o filósofo, físico e matemático francês Blaise Pascal inventou
uma calculadora, a "Pascaline", que utilizava rodas dentadas para
efetuar as operações básicas. Tinha 10 posições (de 0 a 9) e, cada vez
que uma engrenagem passava da posição 9 em direção à posição 0, a
engrenagem a esquerda avançava uma posição, fazendo somas e
subtrações com até 8 dígitos. Foram vendidos vários exemplares, mas
a calculadora era cara e requeria muita prática para ser utilizada.

Christopher
Latham Sholes

Tear Mecânico

Em 1867 Christopher
Latham Sholes construiu a
máquina de escrever,
introduzindo o teclado com
"layout" "QWERTY",
proveniente das primeiras 6
teclas existentes na linha
superior que contém letras.
Nesse teclado, os pares de
letras mais comumente
usados na língua inglesa
foram separados em metades
opostas do teclado, para
tentar evitar o travamento
nessas máquinas, ainda no
século XIX.

O SSEC (Selective Sequence Electronic Calculator),
construído pela IBM (International Business
Machines), possuía 12.000 tubos de willians

1948

(Electronic Numerical Integrator And Computer)
George
Stibitz

Z2 e Z3
Em 1941 Konrad Zuse construiu
as máquinas Z3 e Z4. A Z3 foi
construída durante a II Guerra
Mundial e objetivava a
codificação de mensagens, por
uma equipe de 15 pessoas em
um anexo da fábrica de aviões
Henschel. Essa máquina tinha um
leitor de cartões, um console
para o operador e dois
compartimentos com 2.600 relês.
Sua memória armazenava 64
números de 22 bits. É
considerada a primeira
calculadora universal binária
controlada por um programa.

Características:
Totalmente eletrônico;
Pesava 30 toneladas;
17.468 válvulas interligadas por 300 km de fios;
1500 relés;
500.000 pontos de soldas;
Consumia 200 KW de potência;
Ocupava uma área de 180 m².

A "The Mathematical Theory of Communication",
teoria publicada por Claude Shannon, mostrou aos
engenheiros como codificar dados de modo que
eles pudessem ser checados com exatidão após
uma transmissão entre computadores. Shannon
identificou o bit (binary digit) como a unidade
fundamental dos dados e, coincidentemente, a
unidade básica da computação.

Norbert Wiener publicou "Cybernetics", a principal
influência nas pesquisas em inteligência artificial
feitas mais tarde.
Wiener buscava semelhanças entre o cérebro
humano e os computadores modernos.

IAS

1949

EDSAC
1948

Em 1801 Joseph Marie Jacquard, um mecânico francês, inventou
um tear mecânico controlado por cartões perfurados grandes. O
sistema permitia que os padrões dos tecidos fossem definidos pela
maneira como os fios eram levantados ou abaixados. Pode ser
considerada a primeira máquina mecânica programável da história,
pois os cartões forneciam os comandos necessários para a
tecelagem de padrões complicados em tecidos.

1823

George Boole nasceu em Lincoln - Inglaterra em
2 de Novembro de 1815, filho de um sapateiro
pobre. A sua formação base na escola primária
da National Society foi muito rudimentar.
Autodidata, fundou aos 20 anos de idade a sua
própria escola e dedicou-se ao estudo da
Matemática. Em 1847 publica os conceitos de
lógica simbólica, demonstrando que a lógica
podia ser representada por equações algébricas.
George Boole
Na Álgebra de Boole existem apenas três
operadores "E", "OU" e "NÃO" (AND, OR, NOT). Estas três funções
são as únicas operações necessárias para efetuar comparações
ou as quatro operações aritméticas base.

Máquina Diferencial
Charles
Babbage

Charles Babbage foi um matemático inglês que recebeu uma bolsa
do governo para projetar uma calculadora com capacidade para
até a vigésima casa decimal. Babbage inventou a Máquina
Diferencial, pois estava preocupado com os erros contidos nas
tabelas matemáticas de sua época, construiu um modelo para
calcular tabelas de funções (logaritmos, funções trigonométricas,
etc.) sem a intervenção de um operador humano.

1834

Em 1943 os ingleses foram em
busca de tecnologias para
decifrar códigos secretos,
construindo um precursor dos
computadores digitais,
inventado por Alan Turing.
Possuindo dimensões
gigantescas, o Colossus
funcionava por meio de 1.500
válvulas eletrônicas chegando
a processar cerca de 5 mil
caracteres por segundo.

1944

Máquina Analítica
Em 1834 Charles Babbage,
com o auxílio de sua esposa
Ada Lovelace, projetou a
Máquina Analítica, uma
máquina à vapor, que
somava, subtraía,
multiplicava e dividia a uma
velocidade de 60 operações
por minuto. A máquina
seguia instruções
programadas que eram
introduzidas por meio de
cartões perfurados que
após serem processados
imprimiam os resultados
automaticamente.
Ada Lovelace foi a primeira
pessoa a programar. Ela
escreveu séries de
instruções para o calculador
analítico, tornando-se a
pioneira da lógica de

Colossus

Ada
Lovelace

programação, tendo inventado
alguns dos conceito até hoje
utilizados na programação como a
subrotina, o loop e o salto
condicional.

O matemático John Von Neumann se une a John
Eckert e John Mauchly formando a equipe final
para a conclusão do projeto ENIAC. Von
Neumann é considerado peça chave para o
sucesso do projeto. É de autoria dele a
“arquitetura Von Neumann” presente em todos
os computadores a partir do ENIAC.

1945

VÁLVULAS

(Electronic Delay Storage Automatic Computer)
A calculadora automática com armazenamento por
retardo eletrônico, foi desenvolvida na Inglaterra
pelo cientista inglês Maurice Wilkes, que utilizou os
conceitos de Von Neumann e sua equipe sobre
armazenamento de programa para criar o EDSAC.

1950

TAMBOR DE MEMÓRIA

JOHN
BARDEEN

WALTER
BRATTAIN

Foi inventado no Bell Labs dos Estados
Unidos (foto) e a invenção ganhou o prêmio
nobel de física de 1956.
Em dez anos o transistor revolucionou os
computadores por ser menor, mais leve,
dispensar filamento e tempo de
aquecimento, ser mais resistente, necessitar
menor tensão de alimentação e perder
menos potência.
No final dos anos 50 os computadores
valvulados já estavam obsoletos.

O computador
Whirlwind foi
desenvolvido no
M.I.T.
(Massachusetts
Institute of
Technology). Foi o
primeiro
computador a
operar em tempo
real, usava
monitores de vídeo
e foi o primeiro a não ser simplesmente uma
substituição eletrônica de sistemas mecânicos mais
antigos.

1950

EDVAC

NCSA Mosaic

1972
Linguagem C

C é uma linguagem de
programação compilada
de propósito geral,
estruturada, imperativa,
procedural, de alto
nível, padronizada pela
ISO, criada em 1972,
por Dennis Ritchie, no
AT&T Bell Labs, para
desenvolver o sistema
operacional Unix.

PC 5150

O CDC 6600 foi um dos primeiros
supercomputadores, extremamente
inovador, pois trouxe um novo conceito em
termos de processamento dos dados,
o paralelismo. Seu funcionamento
baseava-se em vários minicomputadores
trabalhando simultaneamente para
realizar várias tarefas ao mesmo tempo.

A Microsoft lança o
sistema operacional
Windows versão 3.1.
Ele facilita a utilização
de recursos multimídia,
o que possibilita uma
mais rápida expansão
dos produtos em CDROM para os usuários
de computadores
pessoais.

1959

1965

Surgimento do Mouse
O mouse foi inventado por Douglas Engelbart
(EUA), se tornando um dos dispositivos mais
importantes para interface homem-máquina.

IBM 1401
Memória de 4 Mil Bytes de 8 bits

1956

TX-0 Computador
EXperimental Transistorizado

Entrada dos dados feita por teclado.
Armazenamento dos dados em fitas
magnéticas e decks de cartões
perfurados. Acesso feito por meio
de leitura sequencial.

SIMULA 67
Programação
Orientada a Objetos

1964

200 mil instruções por segundo.

Computador
completamente
transistorizado com
a memória
construída em
óxido de ferro.
Era dotado da
instrução move, o
que possibilitava
transferir bytes do
endereço-fonte ao
endereço-destino.

PDP-8

A máquina de 12 bits
PDP-8 foi o primeiro
sucesso comercial de
minicomputador,
produzida pela Digital
Equipment Corporation
(DEC) na década de 1960.
A DEC introduziu-o em
22 março de 1965,
e vendeu mais
de 50.000 sistemas,
mais do que qualquer
computador até essa
data.

1965

IBM 360

O microprocessador Intel 8080 foi lançado em
abril de 1974, como uma evolução do 8008.O
8080 é um microprocessador empacotado em
um único microchip LSI (Large Scale
Integration) com 40 pinos DIP (dual inline
packaging), tem um ciclo de máquina de
72 micro-segundos e possui um conjunto
de 72 instruções.

1975

Altair 8800

Apple I

1995

Windows 95

2007

1964

Redes Wireless

1976

Fundação
da
Apple

1985

Windows

Até 1992 os
computadores pessoais
eram de 8, 16 e 32 bits.
Então a DEC criou o
revolucionário Alpha,
uma maquina de 64 bits
com arquitetura
verdadeiramente RISC conjunto reduzido de
instruções com a
finalidade de agilizar
o processamento.

1995

Linguagem PHP
(Hipertext Preprocessor)

Surge o Circuito Integrado

Urna Eletrônica

Também conhecido como CI,
microchip ou chip de silício, é um
circuito eletrônico miniaturizado
que tem sido produzido na
superfície de um substrato fino de
material semicondutor. Os
circuitos integrados são usados
em quase todos os equipamentos
eletrônicos e revolucionaram o
mundo da eletrônica e da computação. O primeiro
registro de patente ocorreu em 1959, por Jack Kilby
da Texas Instruments.
Circuito integrado (CI)
visto por dentro e por cima.

Chip
Chip

Terminais do CI

Fios finíssimos
de ligação do chip
aos terminais do CI

Com os Circuitos Integrados que diminuíam e
otimizavam os computadores a IBM em 1960
desenvolveu o IBM/360, porém só foi anunciado
publicamente em 1965-1966. Avançadíssimo para
a época, fez com que todos os outros
computadores fossem considerados totalmente
obsoletos, fazendo com que a IBM vendesse mais
de 30 mil destes computadores.

Na década de 1970, o
centro de pesquisas
Xerox em Palo Alto - o
Xerox PARC (Xerox Palo
Alto Research Center) inventa a interface
gráfica moderna e os
ícones. Essas ideias
serão aproveitadas em
máquinas experimentais
como o Alto, e mais
tarde comercializadas
como o Star. porém elas
são muito caras e lentas
demais com as
tecnologias e custos
da época.

Richard Stallmann
fundou a Free Software
Foundation, fundação
sem fins lucrativos e
que dedica à eliminação
de restrição sobre cópia,
redistribuição, estudo e
modificação de
programas de
computadores: Licença
GPL -bandeiras do
movimento do
software livre.

Redes Sociais Virtuais

2005

Wii

em 2000.

2002

Lançado pela Microsoft, é
um computador pessoal
com o formato de um
Laptop ou prancheta, que
pode ser acessado com o
toque de uma caneta
especial ou mesmo a mão.
Permite ao usuário fazer
anotações em documentos,
trocar bilhetes, rabiscar
ideias e transformá-las em
formato texto ou salvar
como manuscrito.

É uma linguagem de programação de
computadores interpretada, livre e muito utilizada
para gerar conteúdo dinâmico na World Wide
Web. Outras linguagens como ASP (1996),
Perl (1987), Lua (1993).

1995

1985

Free Software
Foundation

Veículos autônomos

1989

World Wide Web

Linguagem Java
JAVA é uma
linguagem de
programação
orientada por
objeto. Diferente
das linguagens
convencionais, que
são compiladas para
código nativo,
a linguagem
Java é executada por
uma máquina virtual.

1996

2002

Computação
Ubíqua e Pervasiva

Um veículo autônomo designa qualquer veículo
terrestre com capacidade de transporte de pessoas
ou bens sem a utilização de um condutor humano. Os
veículos autônomos tem como objetivo substituir o
condutor humano por um sistema de computacional
que integra os recursos tecnológicos do veículo,
reduzindo os acidentes de trânsito provocados por
fatores humanos.

2019

Tablet PC

o software.

Fundação
da
Microsoft

2000

1996

1991

O finlandês Linus
Torvald cria o Linux,
primeiro sistema
operacional livre, com
código-fonte liberado,
permitindo qualquer
programador modificar

1975

2006

2016

Dispositivo de
armazenamento constituído
por uma memória flash,
permitindo a sua conexão a
uma porta USB de um
computador. São mais
compactos, rápidos e tem
maior capacidade de
armazenamento. As
primeiras unidades foram
vendidas pela Trek e
Tecnologia da IBM,

Linux

O MITS Altair 8800 é um computador pessoal
projetado em 1975, baseado na CPU Intel 8080.
A primeira linguagem de programação para a
máquina foi o Altair BASIC, que conduziu à
fundação da Microsoft.

Classe de computadores
portáteis tipo subnotebook
com características típicas:
peso reduzido, dimensão
pequena ou média e baixo
custo. São utilizados,
geralmente, em serviços
baseados na Internet, tais
como: navegação na Web
e e-mails. Em 2007, a
Fabricante Asus lança o
Eee PC (versão Linux) com
uma tela de 7 polegadas.

Um computador vestível é um computador que está
alocado no espaço pessoal do usuário, é controlado
pelo usuário e possui constância de operação e
interação, ou seja, está sempre ligado e sempre
acessível. Cunhado, em 1998, pelo canadense Steve
Mann, inventor de inúmeros dispositivos vestíveis
(EyeTap, Digital Eye
Glass, SWI M), o termo
tem se tornado objeto de
estudos desde a criação.
Em 2014, foi lançado o
sistema operacional
Android Wear em
Plataforma de relógios
(smartwatches), óculos
(Google Glass) e
produtos fitness como
HealthKit (iOS) e Google
Fit (Android).

Memória Flash USB

1992

Primeiro PC
da História

Interface
Gráfica
PARC

Computação Vestível

1997

1975

URSS (atual Rússia) lança o primeiro satélite
artificial da Terra. Este evento tecnológico
desencadeou outro ainda maior, o programa
espacial americano que culminou com a ida do
homem a Lua poucos anos mais tarde.

1999

É a utilização da memória e das capacidades de
armazenamento e cálculo de computadores e
servidores compartilhados e interligados por meio
da Internet. O armazenamento de dados é feito em
serviços que podem ser acessados de forma
transparente, de qualquer lugar do mundo e a
qualquer hora. Foi criada por um estudante sueco,
Fredrik Malmer e em 1999, a empresa WebOS Inc.
dos EUA, adquiriu os direitos da tecnologia.

Windows
3.1

1967

Simula 67 é uma linguagem de programação,
extensão da ALGOL 60, projetada por Kristen
Nygaard e Ole-Johan Dahl no Centro Norueguês
de Computação em Oslo.
O impacto da Simula 67 foi enorme, devido a ser
a primeira linguagem com os conceitos da
Programação Orientada a Objetos (classes,
atributos, operações,...), mas foi com a
linguagem Smalltalk que este método de
programação teve maior impacto e só ganhou
mercado, bem mais tarde, no final dos anos 90.

Andre Geim e Konstantin Novoselov receberam o
prêmio Nobel de Física de 2010 por experimentos
inovadores com grafeno, um material mais forte
que diamante, condutor de calor e, misturado com
plástico, superflexível. Os cientistas russos
estimam que semicondutores de grafeno
serão muito mais rápidos do que os de silício,
viabilizando o desenvolvimento de computadores
mais eficientes.

Refere-se à utilização de
modelos de inteligência
computacional, inteligência
artificial e ciências
cognitivas/cerebrais para o
desenvolvimento de aplicações
capazes de tratar grandes
volumes de dados, extrair
conhecimento e auxiliar as
pessoas
em diversas áreas como
medicina, educação,
agricultura, justiça, segurança, marketing,
comunicação e entretenimento. Utiliza princípios
citados por Alan Turing no artigo Computing
Machinery and Intelligence (1950), passando pelos
sistemas especialistas na década de 1970 e com
grande respaldo computacional na última década.

2014

Surge o primeiro browser (programa de
navegação) capaz de exibir imagens. NCSA
Mosaic, foi desenvolvido por alunos do Centro
Nacional de Aplicações para Supercomputadores
da Universidade de Illinois.

Modelos de Transistores

O transistor é um componente eletrônico que
começou a popularizar-se na década de 1950,
tendo sido o principal responsável pela
revolução da eletrônica na década de 1960. São
utilizados principalmente como amplificadores e
interruptores de sinais elétricos. O termo vem de
"transfer resistor" (resistor/resistência de
transferência), como era conhecido pelos seus
inventores.

Netscape

Tecnologia Bluetooth

frequência, obtendo imagem de alta definição. Foi
desenvolvida pela NHK Science & Technical Research
Laboratories, com o intuito de obter uma TV de alta
definição (HDTV).

Grafeno

Netbook

1976

1955

PDP-1 - Surge a Indústria
dos Minicomputadores

1998

1981

INTEL 8080

1961

Empresa fundada em 1998 por dois estudantes de
computação, o americano Larry Page e o russo
Sergey Brin, hoje multinacional. Sua missão é
organizar a informação mundial e torná-la
universalmente acessível e útil.

A TV Digital usa um modo
de compressão digital
para enviar vídeo, áudio e
sinais de dados aos
aparelhos compatíveis,
proporcionando
transmissão e recepção
de maior quantidade de
conteúdo por uma mesma

1974

Criava-se um novo conceito:
Não apenas o hardware é importante,
mas também o software.

(Electronic Discrete Variable Automatic Computer)

Tambor de memória utilizado
no UNIVAC ERA 1101
Armazenava 1.000.000 bits;
As mesmas cabeças magnéticas podiam
gravar e ler os dados;
Era capaz de armazenar 4000 palavras e
recuperar qualquer uma delas em
menos de 0,005 segundos.

O Intel 4004 é uma unidade central de
processamento com 4 bits, fabricado pela Intel
Corporation em 1971, foi o primeiro
microprocessador em um chip simples, assim
como o primeiro disponível comercialmente.

Banco de Dados Relacional

CDC 6600

Computador projetado com intenção específica
de programação em Algol 60, linguagem
precursora de Pascal, C e Java.
Características inovadoras no funcionamento do
hardware tornaram o compilador mais dinâmico.

SPUTNIK
O Início da Corrida Espacial

Características:
- Podia codificar as informações em forma binária em
vez da forma decimal, reduzindo bastante o número de
válvulas;
- Memória construída com lâmpadas de mercúrio de
modo a ser lido sob a forma de 0 e 1;
- Utilizava a notação binária pura o que simplificava a
construção das ULAs (Unidade Aritmética e Lógica), da
arquitetura de Von Neumann.

1998

1993

1970

1964

BURROUGHS B5000 - Máquina
Construída para Programação

1957

Foram as válvulas eletrônicas que caracterizaram a
primeira geração da computação. Com elas, os
computadores ficaram mais rápidos e diminuirão de
tamanho em relação as máquinas a relés, porém
ainda eram enormes, pesavam dezenas de
toneladas e consumiam mais de 140Kw
de energia elétrica.
O surgimento das válvulas data de um período
muito anterior, iniciando com os estudos de Thomas
A. Edison em 1883, passando pelas pesquisas de
John Ambrose Flemming em 1904, evoluiu para o
modelo tríodo em 1907 com Lee De Forest e seguiu
sendo aperfeiçoada por diversos pesquisadores.

Thomas Kurtz e
John Kemeny,
professores do
DartMouth College
criaram o Basic,
uma linguagem de
programação de
alto nível e de fácil
aprendizagem.

1961

.

Computação Cognitiva

Disquete

Arquitetura Von Neumann

1951

APPLE II

2012

(Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code)

Criava-se uma nova classe de usuários.

WILLIAM
SHOCKLEY

O primeiro computador
de uso geral

Em 1944 Howard H. Aiken com apoio financeiro de US$ 500.000,00
da IBM, desenvolveu para a Marinha dos E.U.A. o "Harvard Mark I".
A máquina foi desenvolvida com base no calculador analítico de
Babbage para calcular tabelas de trajetória para acertar a pontaria
de canhões de longo alcance.O equipamento funcionava com relés e
era programado por fita de papel e usava o sistema decimal.

O IBM 7090 foi um computador desenvolvido
para aplicações científicas e tecnológicas
em grande escala.

1971

1980

O Basic foi projetado para que estudantes
pudessem criar programas.

Desenvolvido por John Von Neumann no Instituto de
Estudos Avançados (IAS) de Princeton, este
computador se tornou o protótipo de muitos outros.
Utilizava uma
unidade lógica e
aritmética (ULA),
que garantiria o
cálculo de
operações
matemáticas.

MIT-WHIRLWIND

1943

Álgebra Booleana

Em 1952, a matemática e tenente Grace Hopper (foto)
completou o A-0, que é considerado o primeiro
compilador, um programa que permite a um usuário de
computador fazer uso de palavras em Inglês, em vez de
números. Também trabalhou no projeto e foi considerada
a mãe da linguagem de programação COBOL.

1952

1945

JOHN VON NEUMANN

A origem do erro em softwares
foi um inseto "bug".

CIBERNÉTICA

Joseph Marie
Jacquard

1847

O EDVAC roda o primeiro programa em 28 de janeiro.
Na televisão, o UNIVAC I prevê estatisticamente o
resultado das eleições presidenciais americanas e
expande a consciência pública sobre os computadores.

COMUNICAÇÃO

1941

Máquina de Escrever
1801

Calculadora de
Números Complexos
Em 8 de janeiro de 1940 a
primeira calculadora de George
Stibitz, uma máquina de
somar, com relês telefônicos e
notação binária de números,
denominada Complex Number
Calculator (CNC), começou a
funcionar. A máquina usava
uma lâmpada: se a soma fosse
1, a lâmpada acendia, se a
soma fosse 0 permanecia
apagada. Ficou conhecida
como "complex calculator" e
possuía de 400 a 450 relês que
realizavam os cálculos e um
teclado de teletipo pelo qual
eram introduzidos os dados e
eram lidos os resultados

SOFTWARES

1946

O Primeiro Computador Eletrônico

William Seward Burroughs

1867

1952

ENIAC

1961

A IBM passa a dominar o mercado de computadores
ao construir seus computadores em escala comercial,
com o lançamento do IBM 701 em 1953.
Em 1954, a IBM lança o modelo 650 e vende 450
unidades em um ano.

Surge a memória de tubo de vácuo, conhecida
como Tubo de Williams, com as seguintes
características:
Armazenavam de 500 a 1.000 bits de dados;
Precisavam ser recalibradas e perdiam a
confiabilidade com o passar do tempo.

1977

2010

1998

Computador
Quântico

2004

WEB 2.0

Um computador quântico é uma
máquina capaz de manipular
informação armazenada em
sistemas quânticos, como spins dos
elétrons (campo magnético dos
elétrons), níveis de energia dos
átomos e, até mesmo, polarização
de fótons. Nesses computadores, as
unidades fundamentais de
informação, chamadas "quantum
bits" (em português, bits
quânticos), são usadas com o intuito de resolver
cálculos ou simulações que levariam períodos de
processa mento impraticáveis em computadores
eletrônicos, como os usados atualmente.

A evolução continua...

Smartphone com tela
colorida e GSM
O Sistema Global para Comunicações Móveis (GSM)
permitiu ao telefone celular funcionalidades
avançadas que podem ser estendidas por meio de
programas executados no seu Sistema Operacional.
Possui capacidade de conexão com redes de dados
para acesso a Internet e sincronização dos dados
com um computador.

