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O desenvolvimento sustentável se dá em
três aspectos: econômico, social e
ambiental, a implantação de um modelo na
nuvem inclui procedimentos que garantem a
eficiência nas três vertentes citadas,
proporcionando redução de custos com
energia elétrica consumida pelos
equipamentos e no processo de climatização
de data centers; custos relacionados a
equipe de desenvolvimento e implantação,
tornando possível assim redução de custos
com licenças de hardware e software, o uso
de tecnologias em nuvem nos proporciona a
utilização de uma tecnologia "politicamente
correta" pois a mesma gera redução em
consumo de energia e espaço físico
necessário referente a infraestrutura de
tecnologia, consequentemente a redução do
impacto ambiental, social e econômico.

Ao adotar soluções em Computação em
nuvem é uma decisão estratégica, onde
os processos são repensados, adotando
práticas sustentáveis. A nuvem traz melhor
utilização dos recursos computacionais,
potencializando os conceitos de consolidação
e virtualização. A carga sobre a gestão,
previsão e redução do excesso de
capacidade da infraestrutura de sistemas de
informação diminui. A computação em nuvens
é, portanto, um elemento estratégico para a
aquisição de sustentabilidade econômica e
ecológica no contexto de TI atual, importante
para qualquer negócio, pois além de contribuir
com o meio ambiente, proporciona uma
redução significante nos custos de
infraestrutura de tecnologia.

Referente ao processo de desenvolvimento e
implementação em computação em nuvem
podemos elencar as principais vantagens que
foram analisadas em acesso ao site
http://aws.Amazon.com/pt da Amazon Web
Services (AWS) como:

Facilidade: no processo de
desenvolvimento otimizando equipe de
desenvolvimento, toda a configuração é
realizada de maneira online através do próprio
console AWS, que é a plataforma de
gerenciamento da AWS. A empresa oferece o
Amazon Lightsail que é um serviço de
aplicação que apresenta uma interface simples
buscando facilitar o processo de implantação
de sistemas na nuvem.

Desempenho: são oferecidos recursos
de escalabilidade de forma automática e
balanceamento de carga que proporcionam
que a aplicação responda de forma ontime as
requisições e esteja sempre disposição dos
usuários otimizando infraestrutura de
tecnologia.

Confiabilidade: AWS por possuir uma
infraestrutura de tecnologia global e escalável
possui backups automáticos garantindo assim
aos usuários uma aplicação confiável e segura.

Segurança: AWS através por meio de
criptografia, registros de logs, firewalls,
identidades, controle de acesso e muitos
outros recursos de segurança onde o
desenvolvedor não precisará se preocupar
com esse tema; pois a mesma garante
segurança aos seus clientes e suas
aplicações.

Flexibilidade: as ferramentas,
linguagens de programação, sistemas
operacionais e bancos de dados utilizados
ficam todos a critério do desenvolvedor, já que
a plataforma de nuvem da AWS fornece
suporte a diversos tipos de tecnologia.

Economia: uma das vantagens mais
marcantes e convenientes ao desenvolvedor é
o fato de não haver necessidade de provisionar
recursos de hardware como investimento
inicial, podendo-se simplesmente mensurar
quantos e quais recursos a aplicação demanda
e a empresa que oferece o serviço de nuvem
irá fornece-los a um preço acessível e de
acordo com a necessidade do usuário.

Devido a crescente expansão do uso da TI
nas empresas e do avanço que a tecnologia
atingiu é inevitável o uso crescente de
infraestruturas como as dos Data Centers, para
consumo de serviços como Cloud Computing
baseados em acesso pela internet utilizando a
computação em nuvem; sendo sua
implementação uma forma de contribuir para
a adoção de práticas sustentáveis, pode-se
concluir que a computação em nuvens surge
como um elemento estratégico capaz de
transformar a TI atual, direcionando-a para a
obtenção de um ambiente economicamente
e ecologicamente sustentável.
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INTRODUÇÃO

Atualmente, o avanço tecnológico
apresenta novidades relevantes em um curto
período de tempo, sendo a computação
em nuvem um assunto relativamente novo.
As organizações, mais do que nunca,
têm necessidade de redução de custos em
tecnologia da informação. Para isso, além
de outras medidas de natureza administrativa
e financeira; a contratação de servidores em
nuvem está se tornando cada vez mais
frequente. A computação em nuvem possui
um conjunto de recursos computacionais que
são agrupados de forma a atender múltiplos
usuários. Tais recursos podem ser físicos ou
virtuais, que são dinamicamente distribuídos
de acordo com a necessidade do usuário.
Em geral, os recursos de computação e
hardware são propensos a ficarem obsoletos
rapidamente e a utilização de plataformas
computacionais de terceiros é uma solução
inteligente para os usuários lidarem com a
infraestrutura de TI.O objetivo é abordar de
forma clara os conceitos de tecnologia em
nuvem utilizando a arquitetura AWS na
busca que empresas e organizações possam
se beneficiar desses recursos e ao mesmo
tempo contribuir com ambiente
organizacional externo que estejam
inseridas, e reduzindo os custos de sua
infraestrutura de tecnologia.
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