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O armazenamento em nuvem é definido 
como um servidor localizado na companhia 
no qual o usuário usa seus serviços, 
(exemplo: google dona do google drive), 
onde pode guardar fotos, dados pessoais, 
senhas, documentos e vídeos com a 
possibilidade de acessar os conteúdos em 
qualquer dispositivo e em qualquer lugar 
apenas efetuando o login da conta. Porém 
com essa facilidade de acesso, também cria 
a possibilidade de pessoas maliciosas de 
acessarem os dados importantes e usar de 
forma danosa para o dono verdadeiro da 
conta por causa de uma falha de segurança 
da nuvem possibilitando o vazamento de 
dados para login ou por descuido do usuário 
por deixar um dos dispositivos com a conta 
aberta de fácil acesso para qualquer pessoa 
usar e/ou não ativando a verificação em 
duas etapas.

Foi pesquisado em artigos acadêmicos, 
relatos de pessoas que tiveram seus dados 
roubados e uma experiência usando a 
própria conta na plataforma Google Drive e 
3(três) dispositivos com a conta

Ao tentar efetuar o login no windows, foi 
mostrado uma mensagem notificando 
Galaxy j8 e Asus MeMo PAD da tentativa de 
entrada.

O armazenamento têm opções de reforço de 
segurança que necessitam de ativação 
manual porem apos ativados, as chances de 
alguém com apenas E-mail e senha não 
conseguirá acessar a conta. Por outro lado, 
caso a conta já esteja no dispositivo, se não 
houver um bloqueio com senha, fará a 
verificação de segurança na conta inútil. 
Conteúdos, a melhor opção para a 
segurança é ativar a verificação de duas 
etapas e colocar um bloqueio com senha 
nos dispositivos que contém a conta ativa

Após o “SIM” no E-mail, o Windows pode 
entrar na conta google e verificar todos 
os dados, incluindo senhas salvas 

No Windows e Galaxy J8 é necessário colocar 
uma senha para desbloquear os dispositivos 
porém o Asus MeMo PAD não tem, sendo assim a 
via mais fácil de alguém além do usuário principal 
acessar a conta. 


