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Resumo

Com a ideia de utilizarmos um computador habitado em um servidor nuvem,

independente de qual for a plataforma, chegamos em um nível onde o uso

dessa tecnologia de forma errada, pode levar a prejuízos futuros como a perda

de arquivos. Com isso, essas plataformas se reinventam a cada dia para

melhorar a sua segurança e infraestrutura em geral, para os seus clientes.

1. Introdução

Os anos se passaram e o ritmo de desenvolvimento da sociedade humana

moderna vem crescendo a cada ano, a maioria serviços são entregues aos

indivíduos de forma transparente e bem explicada. Atualmente, as

infraestruturas de grandes empresas como, por exemplo, as que fornecem água

e eletricidade, permitem entregar os serviços a qualquer hora e em qualquer

lugar. Na internet não é diferente, isto é, com o avanço dos celulares e

computadores podemos acessar e navegar por diversos lugares com um

simples toque na tela do celular, facilitando assim o avanço da tecnologia e

trafego de arquivos ou até mesmo pagamentos de forma rápida e funcional. Mas

atenção, nem tudo é o que aparenta ser, antes de obter esses serviços em

nossas mãos, é preciso concordar com o que chamamos de “termos e políticas

de uso”. E essa mesma “expressão” é usada na internet, bem como fora dela,

para que o usuário final possa adquirir acesso a determinados serviços. As

Informações de empresas e pessoas físicas são armazenados em dispositivos

físicos muito fáceis de serem violados. Esses dados são muitos importantes e

precisam de um local seguro para serem guardados, por essa razão existem

empresas que disponibilizam servidores em nuvem, que servem para guardar

dados quase impossíveis de serem rastreados ou até mesmo roubados. Uma

das empresas que faz esse tipo de serviço em nuvem é a AWS, sendo assim,

como um dos meios de proteção as empresas fazem backup frequentemente

para que nenhum dado se perca ou seja deletado acidentalmente por um

usuário. Os ataques cibernéticos tem aumentado frequentemente nos últimos

tempos, o pretexto para esses ataques tem sido a constante transição de dados

valiosos para o armazenamento em nuvem que é conectado por meio da

conexão sem fio, sendo a criptografia de dados muito importante nessa

transição.

2. O que é a computação em nuvem?

Segundo Amazon Web Services, é a entrega de recursos de TI sob

demanda por meio da Internet com definição de preço de pagamento conforme

o uso. Assim, ao invés de uma pessoa comprar um datacenter ou até mesmo

discos rígidos para armazenar seus arquivos, o indivíduo simplesmente pode

acessar os serviços através de um computador ou celular para armazenar em

banco de dados e assim, acessados há qualquer momento com maior facilidade

e segurança. [1]

A palavra nuvem, nada mais é do que a representação para a comunicação

entre componentes elaborados, baseando-se em uma forma dada como oculta à

uma complexidade de infraestrutura, ou seja, algo abstrato. Cada componente

dessa infraestrutura é provido pelas plataformas, onde geralmente são previstos

em data-centers.

Os data-centers são instalações físicas, usadas para hospedar

informações. São equipamentos de armazenamento com capacidade de

processamento de dados excepcionalmente rápidos, que tem o objetivo de

garantir o tráfego de informações em grandes quantidades em um determinado

ambiente. Para que tudo isso funcione perfeitamente, existem diversos cuidados

e proteções que devem ser tomadas nesse ambiente. Localizados em grandes

galpões, os data-centers são protegidos contra incêndios, tem sistemas

avançados de resfriamento e principalmente o acesso restrito de funcionários

para maior segurança. [2]

3. Edificação de um data-center

Quando falamos em vulnerabilidades de uma computação em nuvem, não

podemos esquecer de onde ele está localizado no mundo e sua edificação. Para

começar, é importante que o local escolhido para a infraestrutura, seja menos

propenso a como por exemplo, problemas geológicos.

Para curiosidade, existem data-centers localizados em bunkers

abandonados da época da Guerra Fria, visto que essas construções foram feitas

para resistirem a bombardeios. Ou seja, a integridade física de um data-center é

um fator bem significativo. [3]

O Interior dessa infraestrutura requer cuidados como:

• Fornecimento de energia, de tal forma que caso ocorra falha do primeiro

sistema, sempre haja um segundo para assumir o controle.

• Isolamento físico dos armazenamentos.

• Sistemas de segurança avançados, como tecnologias modernas de

sensores, combate à incêndios e liberação de gases caso necessário.

• Câmeras de vigilância, grades e principalmente vidros e portas blindados.

4 Segurança Digital

A segurança digital é o nome que se dá para prática de proteger

dispositivos pessoais ou de armazenamento, sistemas, redes, servidores e

programas, avanços tecnológicos vem crescendo muito nos últimos tempos e

com isso muitos ataques cibernéticos também, por isso guardar dados em

nuvem ficou muito mais seguro, empresas grandes procuram demais esse tipo

de serviço, pois é muito mais difícil ter esses dados violados. [4]

Essa proteção consiste no uso ferramentas digitais que preservam a

privacidade das informações do indivíduo, como também monitoram e

bloqueiam ameaças virtuais que podem causar danos morais e financeiros.

4.1 Backup

O backup é uma forma segura de guardar seus dados pessoais e

confidenciais em outros lugares, trata-se de uma cópia de segurança que pode

ser guardada tanto fisicamente em HDs externos quanto em nuvem, ambos são

seguros.

4.2 O backup em nuvem

A nuvem é totalmente online, seus dados e arquivos são armazenados em

servidores na nuvem, ou seja, sem nenhum aparelho físico com isso você pode

acessar esses dados em qualquer lugar e a qualquer hora. [4]

5. A importância dessa tecnologia

Depois de descrever ao longo do trabalho, tantas características sobre a

computação em nuvem, faz-se imaginar que ela é de extrema importância. E é

isso mesmo, estatísticas diárias nos fazem entender a tal importância que elas

têm no nosso cotidiano, já que usando celulares e computadores estamos

usufruindo dessa tecnologia sem saber.

Diariamente as redes sociais, vídeos, jogos, downloads, compras e notícias

acessadas, só são possíveis graças as gigantes proporções que os data-centers

tomaram nos últimos anos. Todas as pesquisas feitas no Google, por exemplo,

são armazenadas, processadas e entregues os resultados na tela do celular ou

computador, tudo isso com simples toques. Pagamentos realizados por

aplicativos do banco, consultas de saldo ou transferências, são serviços que

estão sendo processados em servidores hospedados em datacenters. [3]

6. Características essências na hora da escolha

As características de uma computação em nuvem, nada mais é do que as

vantagens oferecidas para a solução de computação. São de fato essências,

uma vez que fazem a distinção com outros parâmetros propostos pelas

plataformas.

6.1 Self-service sob demanda

Sob demanda dentro de um contrato existente, onde um usuário/cliente

pode, por exemplo, adicionar um novo serviço, espaço de armazenamento ou

aumentar o poder de computação, sem uma solicitação formal para a mudança.

[5]

Na nuvem, as especificações de hardware e software podem sofrer

mudanças caso o usuário desejar, isso de forma transparente e gratuita quando

incluídas no contrato o self-service sob demanda. Permitindo assim, que o

usuário consiga personalizar diferentes perfis e encontrar o melhor para o seu

objetivo.

6.2 Amplo acesso a rede

É o que Bill Gates, da Microsoft, previu no final dos anos noventa: “a

qualquer momento, em qualquer lugar e de qualquer dispositivo”. E, claro,

também com uma banda larga suficiente. [5]

A interface da plataforma, poderá ser acessada em diferentes dispositivos

com maior facilidade, não obrigando os usuários a fazer mudanças em seu

ambiente de trabalho.

1. Agrupamento de recursos

Na indústria de TI, esta característica é também conhecida como

Multilocação, onde muitos usuários/clientes compartilham um tipo e nível

variado de recursos. [5]

Os clientes não precisam ter um conhecimento a respeito da localização do

datacenter (físico), somente necessário escolher e especificar a localização

através de níveis de abstração.

6.4 Rápida Elasticidade

Recursos podem ser adquiridos de forma rápida e elástica, em alguns

casos automaticamente, caso haja a necessidade de escalar com o aumento da

demanda, e liberados, na retração dessa demanda. Para os usuários, os

recursos disponíveis para uso parecem ser ilimitados e podem ser adquiridos

em qualquer quantidade e a qualquer momento. [6]

O que auxilia muito é a flexibilidade e elasticidade dos servidores, uma que

vez em época de maiores movimentações como o natal, por exemplo, faz-se

necessário alterações para suportar grandes picos estatísticos.

6.5 Medição de serviço

O que significa serviços monitorados, controlados e relatados. Esta

característica permite um modelo de serviço de pay-per-use, ou pague pelo uso.

Tem semelhanças com o conceito dos pacotes de serviços de telefonia

celular, onde você paga uma assinatura padrão para níveis básicos, e paga um

extra para o serviço adicional, sem alterar o contrato. [5]

Em um ambiente computacional, é bem comum os termos de segurança

serem ignorados. Tal situação ocasiona a vulnerabilidade e quando o assunto

vem se relacionando a ambientes nuvem, os riscos afetam a privacidade da

plataforma e à entrega de soluções para tal fato.

Conclusão

De acordo com os estudos fetos sobre os sistemas de computação em

nuvem, entende-se que nos dias de hoje grande parte das empresas, assim

como pessoas comuns, tem a necessidade de ter um serviço o qual possa ser

acessado facilmente em qualquer lugar e a qualquer hora em um notebook,

desktop ou até mesmo em um dispositivo celular. Contudo, nota-se que essa

tecnologia vem evoluindo nos últimos anos, uma vez que empresas grandes

utilizam desse serviço para manter seus aplicativos e páginas web.

Entretanto, mesmo com a evolução desse serviço sendo notável muitas

pessoas ainda tem receio, visto que seus dados e informações vão estar aos

cuidados de outras empresas. Porém, vale pensar pelo lado econômico, já que

com as dicas vistas ao decorrer do trabalho, entendeu-se que é possível pagar

apenas pelo que realmente é usado.

Consequentemente, não há motivos para desaprovar essa tecnologia. As

empresas que hospedam esse serviço trabalham diariamente para manter os

arquivos completamente seguros, mantendo os sistemas de segurança em dia e

trabalhando para combater os ciberataques. Desse modo, os backups são

renovados cotidianamente e então a perda de arquivos ou roubo torna-se cada

mais improvável quando se fala de computação em nuvem e suas

vulnerabilidades.
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