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Introdução

Alguns dos problemas que enfrentamos 

nesta nova era digital são as limitações de 

armazenamento e acesso aos arquivos 

guardados em um hardware local. 

Geralmente quando um usuário precisa 

armazenar dados que excedem a limitação 

de espaço do seu dispositivo, ele recorre às 

duas alternativas mais simples e intuitivas 

para resolver este problema. Sendo elas: 

deletar arquivos menos importantes ou 

buscar adquirir novas formas de armazenar 

dados. Em relação ao acesso de arquivos 

guardados em um dispositivo local, existe 

uma grande limitação quando necessitamos 

utiliza-los em outros aparelhos. Muitas 

vezes quando é necessário transferir 

grandes arquivos, tem que ser por 

intermédio de uma unidade de 

armazenamento física (como hds-externos 

ou pendrives) que acabam sendo caros e 

são facilmente submetidos a diversos 

problemas como: perda da unidade, 

corrompimento dos dados durante as 

transferências e danos causados por fatores 

externos como: mal utilização ou avarias 

físicas/químicas. 

Quando falamos em hardware nos referimos 

aos componentes eletrônicos que compõe a 

parte física de computadores, como por 

exemplo: HD’s, Placas mãe, Processadores, 

Memórias RAM, Placas de Vídeo. No caso 

deste artigo iremos focar nos Hard Disks, 

por conta de serem as unidades de 

armazenamento interno de um sistema no 

qual enfrentamos a limitação de espaço 

para armazenar dados.

Fig.1 – Hd-Externo

Baseando-se nesses problemas uma 

solução que vem ganhando forças durante 

esses anos é a utilização de sistemas em 

nuvem. Quando falamos em nuvem 

(conhecido também por “cloud computing” 

ou computação em nuvem) é uma forma de 

armazenamento que pode guardar sistemas 

e dados em qualquer dispositivo e serem 

acessados remotamente através da internet. 

Para utilizar esta ferramenta existem duas 

formas, sendo elas: criando servidores em 

qualquer dispositivo com acesso à internet 

através de softwares específicos ou também 

como é muito comum, podem ser 

contratados serviços de empresas que 

hospedam tais sistemas com um alto custo-

benefício. 

Fig.2 – Data Center

Objetivo

Apresentar soluções para as limitações 

encontradas atualmente em hardwares 

através de sistemas em nuvem. 

Metodologia

Iremos criar um sistema em nuvem para 

comparar com os hardwares atuais e dessa 

forma apresentar as vantagens de se utilizar 

esta ferramenta e como utiliza-la para suprir 

as limitações encontradas. 

Resultados/Discussão

Ao final dos nossos estudos concluímos 

que o uso de sistemas em nuvem são mais 

vantajosos quando comparados aos 

métodos convencionais de armazenamento 

de dados. Ao criarmos uma instância nos 

sistemas de nuvem da AWS temos um 

grande repertório de elementos para 

criarmos nossas próprias máquinas virtuais. 

Além de um ótimo suporte para eventuais 

problemas e caso haja a necessidade de 

expandir nosso sistema basta entrar em 

contato e com um baixo custo/beneficio 

obtemos máquinas mais eficientes e 

disponíveis por 24horas.

Fig.3 – Configurações disponíveis para máquinas 

virtuais na AWS.

Desta forma o sistema em nuvem é mais 

vantajoso do que um sistema local 

convencional.
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