
Estes serviços trazem mais segurança em caso de

dano ou roubo da máquina do usuário, além de

poupar espaço e diminuir investimentos. A

computação em nuvem permite que cada empresa

determine sua necessidade e encontre uma solução

em valor, caso a empresa necessite de mais poder

computacional paga-se conforme a demanda, ou seja

paga apenas o que usou.
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UMA REVOLUÇÃO INVISÍVEL NA TECNOLOGIA

INTRODUÇÃO

Quando se fala em computação em nuvem, fala-se na possibilidade de acessar arquivos e executar diferentes

aplicações através de um dispositivo com acesso a internet, sem a necessidade de instalar a aplicação no

dispositivo, podendo acessa-la de qualquer lugar, já que os dados não se encontram em um computador

específico, mas sim em uma rede, para tanto este trabalho visa destacar a importância e a praticidade da

computação em nuvem e como estes serviços minimizam os recursos e tempo gastos por organizações com

estrutura de T.I.

CONCLUSÃO

Computação em nuvem é um termo traduzido do

inglês Cloud Computing, uma tecnologia que se

trata de acessar arquivos e aplicações

armazenados em servidores externos, trazendo

para empresas e usuários mobilidade, agilidade e

redução de custos como grande vantagem, pelo

fato de não precisar de investimentos em grandes

computadores ou softwares. Tudo estará nas

nuvens.

Figura 1: Multidispositivos em acesso a nuvem
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Mesmo se tratando de uma tecnologia não muito

recente a computação em nuvem ainda vem se

disseminando aos poucos, é uma tecnologia que ira

avançar muito. Não há como negar o futuro é a

computação em nuvens, ter acesso a diversas

informações e aplicações bastando apenas estar

conectado, se comparado ao capital gasto em

infraestrutura e aquisição de tecnologia, a computação

em nuvens acaba sendo mais econômica seja pelo

custo dos equipamentos ou pelas manutenções já que

a preocupação com o funcionamento pleno dessa

estrutura torna-se responsabilidade daquele que

provém a nuvem.

A figura 1 mostra como através de Multidispositivos

pode-se acessar ou sincronizar o conteúdo em

nuvem por meio de um PC, notebook smartphone

ou tablet basta estar conectado à internet, esse é

um dos pontos mais importantes dessa tecnologia,

a terceirização da infraestrutura responsável pelo

armazenamento das informações, que não ficam

necessariamente nos discos rígidos do usuário e

podem ser facilmente acessadas.


