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RESUMO
A Computação em Nuvem é uma tecnologia utilizada por muitas organizações
devido a sua dinâmica, escalabilidade e uso de recursos virtualizados como um
serviço, por meio da Internet. A Computação em Nuvem permite aos usuários
armazenar remotamente seus dados, para serviços sob demanda. Com o rápido
desenvolvimento de novas tecnologias, tais como, Internet das Coisas, Inteligência
Artificial e Big Data, os requisitos de armazenamento de dados dos usuários estão
crescendo, exigindo mais capacidade, mais confiabilidade e possibilidade de acesso
às informações de qualquer lugar. Essa arquitetura capaz de fornecer recursos
computacionais em grande escala, oferece oportunidades e desafios no controle e
gestão dos dados de forma eficiente e segura. Além disso, o armazenamento em
Nuvem traz preocupações relativas ao desempenho, disponibilidade, gerenciamento,
entre outros. Neste trabalho, objetivou-se identificar e analisar os atributos de
escolha considerados na implementação e uso de armazenamento em Nuvem
Privada, utilizando-se como base os trabalhos referentes ao método de análise de
Computação e armazenamento em Nuvem. No presente estudo utilizou-se um
roteiro que auxilia a escolha de uso do armazenamento em Nuvem Privada,
possibilitando a aplicação da prática em laboratório. O resultado indica que a
utilização da prática de implementação é viável e pode contribuir com as
organizações, que pretendem começar a utilizar armazenamento de dados em
Nuvem. Com relação aos atributos escolhidos para a aplicação no laboratório, foi
apresentada a importância da disponibilidade, gerenciamento e desempenho do
armazenamento na Nuvem Privada. Demonstrou-se a relevância do mapeamento e
classificação dos atributos necessários de armazenamento, como forma de se
obterem os benefícios na contratação de serviços em Nuvem.
Com essa
classificação, foi possível identificar e demonstrar se a infraestrutura de
armazenamento atende aos requisitos estabelecidos, para futura tomada de decisão
na contratação do serviço.
Palavras-chave:
disponibilidade.

Computação
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de

dados,

ABSTRACT
Implementation and use of storage choice attributes in Private Cloud
environment
Cloud Computing is a technology used by many organizations because of its
dynamics, scalability, and use of virtualized resources as a service through the
Internet. Cloud Computing allows users to remotely store their data for on-demand
services. With the rapid development of new technologies such as Internet of Things,
Artificial Intelligence and Big Data, users' data storage requirements are growing,
requiring more capacity, more reliability, and access to information from anywhere.
This architecture, capable of providing large-scale computing resources, offers
opportunities and challenges in managing and managing data efficiently and
securely. In addition, Cloud storage brings concerns about performance, availability,
management, and so on. In this work, the objective was to identify and analyze the
attributes of choice considered in the implementation and use of Private Cloud
storage, using as basis the works related to the method of Computation and Cloud
storage. In the present study, a script was used that helps to choose the use of
Private Cloud storage, allowing the application of the practice in the laboratory. The
result indicates that the use of the implementation practice is feasible and can
contribute to the organizations that intend to start using Cloud data storage.
Regarding the attributes chosen for the application in the laboratory, the importance
of the availability, management and storage performance in the Private Cloud was
presented. The relevance of the mapping and classification of the necessary
attributes of storage was demonstrated, as a way to obtain the benefits in contracting
services in the Cloud. With this classification, it was possible to identify and
demonstrate if the storage infrastructure meets the established requirements, for
future decision making in contracting the service.
Key words: Cloud Computing, Data storage, Availability.
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1 INTRODUÇÃO
Com o rápido desenvolvimento de tecnologias de processamento e
armazenamento de dados e o sucesso da Internet, recursos de computação
tornaram-se mais baratos, com maior capacidade de processamento e mais
disponíveis. Essa tendência tecnológica permitiu a realização de um novo modelo de
computação chamado Computação em Nuvem, em que recursos (por exemplo,
processador e armazenamento) são fornecidos como utilitários gerais, que podem
ser alugados e liberados pelos usuários por meio da Internet num modelo sob
demanda (ZANG, CHENG, BOUTABA, 2010).
Ainda de acordo com Zang, Cheng, Boutaba (2010), a Computação em
Nuvem estabeleceu-se como componente-chave da infraestrutura de computação
moderna, expandindo-se com a computação virtualizada para fornecer vários tipos
de

recursos

compartilhados,

incluindo

rede

e

armazenamento.

Várias

características tornam a Computação em Nuvem atraente para as organizações,
como se mostra na sequência:
o não há investimento inicial: a Computação em Nuvem usa um modelo de
precificação. Um usuário não precisa investir na infraestrutura para
começar a se beneficiar da Computação em Nuvem. O usuário aluga
recursos da Nuvem de acordo com as suas próprias necessidades e paga
o uso;
o há redução do custo operacional: recursos em um ambiente de Nuvem
podem ser rapidamente alocados e removidos sob demanda. Portanto, um
usuário não precisa mais provisionar capacidade de acordo com a carga
de pico. Isso proporciona uma enorme economia desde que os recursos
possam ser liberados para economizar em operação quando a demanda
de serviço é baixa;
o oferece escalabilidade: os provedores de infraestrutura em Nuvem
agrupam grandes quantidade de recursos em datacenter e tornam-nos
facilmente
onipresentes e acessíveis. Um usuário pode facilmente expandir seu
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serviço para grandes escalas, a fim de lidar com o aumento rápido no
serviço sazonal;
o tem acesso fácil: os serviços hospedados na Nuvem são geralmente
baseados na web; portanto, facilmente acessíveis por meio de uma
variedade de dispositivos com conexões com a Internet. Esses
dispositivos não só incluem computadores portáteis, mas também
celulares e Personal Digital Assistants (PDA);
o apresenta redução de riscos de negócios e despesas de manutenção:
terceirizando a infraestrutura de serviços para a Nuvem. Um usuário
transfere seus riscos de negócios (como falhas de hardware) para os
provedores de serviços em Nuvem, que geralmente têm melhor
conhecimento e estão preparados para gerenciar esses riscos. Ainda, um
provedor de serviços pode reduzir a manutenção de hardware e os custos
de treinamento de pessoal.
Nesse sentido, Wu et al. (2010) descrevem que um dos principais usos da
Computação em Nuvem é para o armazenamento de dados. Com o armazenamento
em Nuvem, os dados são armazenados em vários servidores de terceiros, e não nos
servidores dedicados e utilizados no armazenamento tradicional de dados em rede.
Ao armazenar dados na Nuvem, o usuário visualiza um servidor virtual, ou seja,
parece que os dados são armazenados em um local e nome específicos. Ainda que
a localização seja virtual, o usuário vê uma localização estática para seus dados, e
pode gerenciar seu espaço de armazenamento como se estivesse conectado ao seu
computador pessoal.
Diante desses benefícios, nos últimos anos a Computação em Nuvem está
sendo utilizada por muitas pessoas e organizações em seus processos de negócio.
O uso dessa tecnologia, entretanto, não é simples e muitas organizações estão
preocupadas com o armazenamento de dados sensíveis (GHOLAMI e ARANI,
2015). Em alguns setores, pincipalmente o financeiro, a contratação de serviços em
Nuvem é regida por normas e regras desse segmento.
O Banco Central do Brasil publicou o Edital de Consulta Pública 57/2017
(Banco Central do Brasil, 2017), divulgando proposta de resolução que dispõe sobre
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a implementação, por parte das instituições financeiras, de política de segurança
cibernética e sobre os requisitos para a contratação de serviços de processamento e
armazenamento de dados e de Computação em Nuvem.
A norma prevê o conteúdo mínimo da política de segurança cibernética e
estabelece

requisitos

para

contratação

de

serviços

de

processamento

e

armazenamento de dados e de Computação em Nuvem, incluindo exigências
contratuais mínimas. Além disso, são estabelecidas exigências quanto ao tratamento
dos incidentes relativos ao ambiente cibernético. As instituições devem, ainda,
desenvolver ações para o compartilhamento de informações sobre esses incidentes.
No

entanto,

embora

a

Computação

em

Nuvem

tenha

mostrado

oportunidades para a indústria de TI, também traz muitos desafios únicos que
precisam ser cuidadosamente abordados. Nesse papel, neste estudo propõe-se uma
prática de implementação e uso de atributos de escolha de armazenamento em
Nuvem Privada.

1.1 Motivação
Com o rápido desenvolvimento da novas tecnologias que envolvem as mídias
sociais, Internet of Things (IoT), Big Data entre outros, os requisitos de
armazenamento de dados dos usuários finais estão crescendo, exigindo mais
capacidade, maior confiabilidade e possibilidade de acessar informações de
qualquer lugar. Os serviços de armazenamento em Nuvem atendem a essa
demanda fornecendo soluções de armazenamento transparentes e confiáveis. O
armazenamento de dados fora da empresa, porém, traz algumas preocupações,
principalmente com relação à segurança.
Spillner, Muller e Schill (2013) também discorrem a respeito do aumento de
dados gerenciados, tanto em sistemas de larga escala quanto em ambientes
menores e pessoais. Da mesma forma, mais computação está sendo executada
para processar os dados, e mais comunicações são realizadas para distribuir os
dados. Esse fenômeno está associado a um aumento constante dos recursos de
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computação,

armazenamento

e

comunicação

disponíveis,

embora

com

características diferentes. Dependendo da natureza e do propósito dos dados,
esses recursos são necessários com intensidade variável, alterando os períodos de
utilização em curtos intervalos de explosão.

Várias abordagens existem para

entregar software e dados para seus usuários em qualquer lugar e a qualquer
momento. A Computação em Nuvem é uma expressão que convenientemente
engloba as noções de acesso sob demanda onipresente, serviço pré-pago e
escalabilidade elástica aparentemente indefinida.
Nesse sentido, Narendra (2015) descreve que o fenômeno da IoT está
criando um mundo de bilhões de dispositivos conectados, gerando enormes
quantidades de dados que precisam ser armazenados de forma eficiente para
poderem ser recuperados facilmente sob demanda. As atuais soluções, baseadas
em Nuvem, concentradas na coleta e no armazenamento de dados centralizados,
não seriam adequadas para essa tarefa, dado o grande volume de dados que se
espera que sejam gerados pelos dispositivos de IoT.
Pise e Uke (2016) destacam a explosão na geração de dados decorrentes do
Big Data, em que o tamanho de dados industriais está dobrando a cada dois anos
(2.500 Exabyte em 2012, com projeção de cerca de 40.000 Exabytes até 2020). A
necessidade e utilização de plataformas de Big Data e Computação em Nuvem está
aumentando a cada dia, ocasionadas pelo enorme crescimento da digitalização de
dados na forma estruturada, não estruturada e semi-estruturada.
Diante desse cenário, alguns usuários de segmentos regidos por normas e
regras de órgãos reguladores optam pela utilização de infraestutura interna de
armazenamento.
A motivação deste trabalho concentra-se em estudar a implementação e uso
de atributos de escolha de armazenamento em Nuvem Privada.
Calero e Aguado (2014) entendem que a falta de controle sobre os recursos
da Nuvem é uma das principais desvantagens associadas à Computação em Nuvem
e descrevem uma arquitetura para monitorar esse modelo de infraestrutura em
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Nuvem. Apesar de o estudo de vários servidores virtuais VMWARE 1 contribuírem
com a recomendação sobre a arquitetura em termos de desempenho e segurança,
alguns itens de disponibilidade não foram observados, tais como a conectividade de
rede.
Ruiz-Alvarez e Humphrey (2011) propõem uma abordagem automatizada
para a seleção de serviços em Nuvem, por meio de um esquema em Extensible
Markup Language (XML), que orienta a descrição das diferentes capacidades dos
sistemas de armazenamento em Nuvem. Os autores utilizam um esquema XML
para documentar os diferentes serviços de armazenamento da Amazon, Azure e
softwares implantados em clusters locais (Network File System (NFS), Haddop,
MySQL). Esses dados são utilizados por um aplicativo, que processa as descrições
XML e combina requisitos de dados comuns, disponibilizando também estimativas
de custo e desempenho.

Mas essa abordagem não disponibiliza uma análise da

infraestrutura interna (Nuvem interna).
Nesse sentido, Chang e Wills (2016) apresentaram um estudo de
implementação de armazenamento dentro e fora da Nuvem. Para identificar o
desempenho e a melhoria na eficiência, realizaram comparações em ambos os
sistemas, utilizando fatores que afetam o desempenho, como latência de rede,
tamanho do arquivo e falhas nos processos. Ainda, de acordo com Chang e Wills
(2015), para garantir uma comparação imparcial e neutra, foi utilizada a
Organizational Sustainability Modeling (OSM) para definir o tempo de execução real
e esperado. Observaram melhores resultados na Nuvem nos processos de backup,
transferência de arquivos e eficiência.
Espera-se que este trabalho possa contribuir para as Organizações que
pretendem começar a utilizar armazenamento de dados em Nuvem e necessitam de
uma prática de implementação e uso de atributos de escolha de armazenamento em
Nuvem Privada.

1

VMWARE é um software de virtualização que possibilita executar um ou mais sistemas
operacionais simultaneamente em um ambiente isolado, criando computadores completos
(virtuais) que executam dentro de um computador físico que pode executar um sistema
operacional totalmente distinto.
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1.2 Problema
Zhang (2011) descreve que o custo de manutenção de um datacenter está
aumentando rapidamente, especialmente para os de médio porte, e uma opção
econômica é utilizar a computação e armazenamento em Nuvem, em vez de
gerenciar o próprio datacenter.
Negru (2015) descreve que armazenamento em Nuvem pode ser o candidato
ideal para armazenar dados de sistemas de infraestrutura, que incluem base de
dados heterogêneos, distribuídos geograficamente. Comenta, ainda, a dificuldade
para selecionar o melhor provedor de armazenamento, com respectivos objetivos
múltiplos de cada tipo de sistema, que incluem otimização de custos, restrição de
orçamento, qualidade de serviço, balanceamento de carga.
Complementando, Zhang (2011) discorre sobre a dificuldade em garantir que
seus dados estejam seguros no armazenamento em Nuvem, visto que se perde o
controle sobre os ativos em muitos aspectos, aumentando os problemas de
segurança, em que os dispositivos são compartilhados com pessoas e indivíduos
desconhecidos. Numa Nuvem Privada, assim como a segurança nas empresas,
todos os usuários podem ser vistos como pessoas confiáveis e todos os dispositivos
do servidor e armazenamento estão sob controle.
Nesse contexto o presente estudo propôs responder à seguinte questão:
•

Quais

atributos

de

escolha

deve-se

levar

em

consideração

na

implementação e uso de armazenamento em Nuvem Privada?

1.3 Justificativa

Ruiz-Alvarez e Humphrey (2011) descrevem que os cientistas estão cada vez
mais

contando

com

recursos

computacionais,

tanto

computação

quanto

armazenamento, para expandir o conhecimento científico. Consideram a simulação
como uma componente chave do método científico, mas requer recursos de
computação além da única estação de trabalho. A quantidade de dados coletados
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de instrumentos científicos também está rapidamente superando a capacidade dos
sistemas de armazenamento; um fenômeno chamado dilúvio de dados. Por causa
dessas duas razões, os cientistas estão procurando expandir seus recursos locais
(estações de trabalho e clusters) com sistemas altamente disponíveis e escaláveis.
Diante desse cenário, Ruiz-Alvarez e Humphrey (2011) propõem uma abordagem
automatizada para a seleção de serviços de armazenamento em Nuvem.
No mesmo sentido, as organizações estão cada vez mais ampliando o uso de
serviços baseados na Nuvem, ferramentas de colaboração, e a permissão de
acesso às redes aumenta o risco à segurança. Essa é a conclusão de um estudo
realizado pela Forrester Research, que mostra que mais da metade (54%) das 306
companhias entrevistadas passaram por problemas de segurança no último ano
(Computerworld, 2011).
Essas novas demandas crescentes por armazenamento estão motivando as
empresas a buscarem novas formas de prover infraestrutura com agilidade, que são
atendidas pelos serviços em Nuvem. Mas, conforme descrito por Ruiz-Alvarez e
Humphrey (2011), esse novo contexto, com múltiplas e muito diferentes opções de
provedores de serviços de armazenamento em Nuvem, apresenta uma tarefa difícil
aos usuários para selecionar um serviço de armazenamento. Existem múltiplos
aspectos que devem ser levados em conta: desempenho, custo, novas facilidades e
gerenciamento, entre outros, que os autores entendem que esta tarefa difícil pode
ser automatizada.
Esposito et al. (2016) também entendem que cada um desses serviços,
oferecidos por um provedor diferente, é caracterizado por facilidades, limitações e
preços específicos. Na presença de múltiplas opções, é crucial selecionar a melhor
solução que se ajusta aos requisitos do cliente em termos de qualidade de serviço e
custos. A maioria das abordagens disponíveis não é capaz de lidar com a incerteza
na expressão de preferências subjetivas dos clientes e pode resultar em seleções de
serviço erradas na presença de provedores racionais e egoístas, expondo indícios
não confiáveis sobre os níveis de qualidade de serviço e preços associados às suas
ofertas. Além disso, devido à natureza multiobjectivo, o processo de seleção de
serviço ideal resulta numa tarefa muito complexa a ser gerenciada, quando possível,
de forma distribuída, por razões de escalabilidade bem conhecidas.
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Diante desse novo cenário, este estudo justifica-se ao descrever os atributos
considerados na implementação e uso de atributos de escolha de armazenamento
em Nuvem Privada, considerando os atributos importantes nesse processo, que
incluem disponibilidade, gerenciamento e desempenho.
1.4 Objetivos
O objetivo deste trabalho é identificar e analisar os atributos de escolha
considerados na implementação e uso de armazenamento em Nuvem Privada.
Como resultado será apresentado um roteiro de implementação e uso de
armazenamento em Nuvem.
1.5 Contribuições esperadas
Este trabalho contribuirá com as organizações, que pretendem começar a
utilizar armazenamento de dados em Nuvem.

Também propõe um roteiro de

atributos utilizado na implementação e uso de armazenamento em Nuvem Privada.
Nesse sentido, pode contribuir para as organizações que desejam adotar
armazenamento de dados em Nuvem obterem maior compreensão sobre como a
adoção da Computação em Nuvem pode trazer valor para o negócio, mantendo-se
competitiva, atualizada e eficaz, com a utilização mais eficiente de sua infraestrutura
de TI.
A utilização de armazenamento pode ser muito extensa e poucos trabalhos
analisam os atributos de qualidade dos serviços de disponibilidade, desempenho e
gerenciamento em Nuvem Privada. Chang e Wills (2016) realizaram a comparação
entre armazenamento interno e em Nuvem, implementado por cientistas biomédicos.
Negru et al. (2015) apresentaram uma proposta de seleção de serviços de
armazenamento em Nuvem, mas com foco em empresas com restrições de
orçamento. Ainda com relação à otimização de custo, Kaneko, Pavarangkoon e Oki
(2016) também propõem um esquema para

a seleção de

armazenamento em Nuvem, formulado por programação linear.

serviços

de

Diante desses

cenários, observa-se a ausência de uma prática de escolha de uso de
armazenamento em Nuvem Privada.
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1.4 Método de trabalho
As etapas do método de trabalho estão descritas na Figura 1, bem como as
descrições dispostas numa sequência.
Figura 1 - Método de trabalho

Fonte: Elaborado pelo Autor.

1- Conhecimentos Básicos
Etapa inicial que consiste na apresentação dos conceitos de Computação em
Nuvem, quais os modelos e características de cada serviço oferecido pelos
provedores. Como parte da Computação em Nuvem, é descrito com maior ênfase o
armazenamento de dados em Nuvem Privada, como ponto principal deste trabalho.
2- Referência Acadêmica
Etapa que consiste no levantamento dos artigos científicos sobre computação
e armazenamento em Nuvem, bem como a adoção e utilização dessas tecnologias e
serviços em Nuvem Privada.

Ainda nesta etapa, foi realizada pesquisa para se

identificarem os atributos de escolha para implementação e uso de armazenamento
em Nuvem Privada, que servem como base para a próxima etapa do trabalho.
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3- Metodologia proposta
A terceira etapa do trabalho consiste na utilização dos atributos identificados
na etapa anterior para definir o modelo do roteiro de implementação e uso do
armazenamento em Nuvem.

4- Aplicação da metodologia
A quarta etapa refere-se à aplicação do roteiro proposto na Etapa 3, em um
ambiente real em Nuvem híbrida. Nesta fase, foram estabelecidos e avaliados os
indicadores observados na etapa de definição dos atributos da análise; realizada
coleta dos dados e atributos de escolha na implementação e uso de armazenamento
em Nuvem; aplicação dos atributos no modelo proposto; análise dos resultados.
5- Conclusão
Na última etapa, apresentou-se a conclusão do resultado obtidos na aplicação
do roteiro de implementação e uso de atributos na escolha de armazenamento em
ambiente de Nuvem Privada.
1.5 Organização do trabalho
Este trabalho está estruturado em seis seções, além desta primeira que
descreve a introdução dos assuntos que comporão o tema central desta dissertação.
Os detalhes das seções seguintes estão abaixo descritos.
Capítulo 2:
artigos

científicos

Fundamentação Teórica.
a

respeito

da

Nele se apresentam os principais

Computação

em

Nuvem,

englobando

armazenamento de dados em Nuvem, bem como os atributos e processos utilizados
pelos autores na escolha de uso de armazenamento em Nuvem.
Capítulo 3: Roteiro de implementação e uso de atributos de escolha de uso de
armazenamento em Nuvem: Neste capítulo, apresentam-se os modelos de adoção
de armazenamento em Nuvem descritos na Literatura.

Apresenta-se também o

modelo proposto neste trabalho e a aplicação do processo no laboratório.
Capítulo 4: Aplicação do roteiro de implementação e uso de armazenamento
em Nuvem. Aplicação da prática proposta no laboratório.
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Capítulo 5: Conclusão. Aqui se apresenta a conclusão dos aspectos
observados no desenvolvimento do trabalho e da prática aplicada no laboratório.
Também são descritas as premissas e limitações, bem como as recomendações de
trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para que o objetivo proposto para o trabalho fosse atingido. foram
investigadas na literatura pesquisas que tratam das questões relativas à
Computação em Nuvem, incluindo recursos de armazenamento.
Objetivando analisar os principais conceitos e o processo de escolha
de uso de armazenamento em Nuvem Privada, foram pesquisados na literatura a
definição de Computação em Nuvem e os recursos de armazenamento, situando-os
no contexto do trabalho.

2.1 Arquitetura e modelos de Computação em Nuvem

Nesta seção foram descritos a arquitetura, os modelos de negócio e a
operação da Computação em Nuvem.
Zhang, Cheng, Boutaba (2010) descrevem que a arquitetura de um ambiente
de Computação em Nuvem pode ser dividida em 4 camadas: a de hardware e
datacenter, a camada de infraestrutura, a camada de plataforma e a de aplicação,
como se apresenta na Figura 2.
Figura 2 – Arquitetura de Computação em Nuvem

Fonte: Adaptado de Zhang et al. (2010).
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Camada de hardware: é responsável pelo gerenciamento dos recursos
físicos da Nuvem, incluindo servidores físicos, roteadores, equipamentos de
rede, sistemas de energia e refrigeração. A camada de hardware é
normalmente implementada em um datacenter. O datacenter geralmente
contém milhares de servidores organizados em racks e interconectados por
meio de equipamentos de rede, roteadores ou outras malhas. Problemas
típicos na camada de hardware incluem configuração de hardware, tolerância
a falhas, gerenciamento de tráfego, gerenciamento de recursos de energia e
refrigeração.
Camada de infraestrutura: também conhecida como camada de
virtualização, a camada de infraestrutura cria um conjunto de recursos de
armazenamento e computação dividindo os recursos físicos usando
tecnologias de virtualização, como Xen, Kernel-based Virtual Machine (KVM)
e VMware. A camada de infraestrutura é um componente essencial da
Computação em Nuvem, já que muitos recursos importantes, como a
atribuição dinâmica de recursos, só são disponibilizados por meio de
tecnologias de virtualização.
Camada de plataforma: criada sobre a camada de infraestrutura, a
camada de plataforma consiste em sistemas operacionais e estruturas de
aplicação. O objetivo da camada de plataforma é minimizar a carga da
implantação de aplicativos diretamente em contêineres de servidores virtuais.
Por exemplo, o Google App Engine opera na camada de plataforma para
fornecer

suporte

à

Application

Programming

Interface

(API)

para

implementação de armazenamento, banco de dados e lógica de negócios de
aplicativos típicos da web.
Camada de Aplicativo: no nível mais alto da hierarquia, a camada de
aplicativo consiste nos aplicativos reais da Nuvem. Diferentemente dos
aplicativos tradicionais, os aplicativos na Nuvem podem aproveitar o recurso
de

dimensionamento

automático

para

obter

melhor

desempenho,

disponibilidade e menor custo operacional. Em comparação com os
ambientes tradicionais de hospedagem de serviços, como farms de servidores
dedicados, a arquitetura de Computação em Nuvem é mais modular. Cada
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camada é fracamente acoplada às camadas acima e abaixo, permitindo que
cada camada evolua separadamente, semelhante ao padrão Open System
Interconnection (OSI), utilizado para protocolos de rede. A modularidade
arquitetônica permite que a Computação em Nuvem ofereça suporte a uma
ampla variedade de requisitos de aplicativos, ao mesmo tempo que reduz a
sobrecarga de gerenciamento e manutenção.
Do ponto de vista de modelo de negócio, Zhang, Cheng, Boutaba (2012)
entendem que a Computação em Nuvem emprega um modelo de negócios
orientado para serviços, em que os recursos de nível de hardware e de plataforma
são fornecidos como serviços sob demanda. Conceitualmente, cada camada da
arquitetura descrita na seção anterior pode ser implementada como um serviço para
a camada de cima. Cada camada, no entanto, pode ser percebida como um cliente
da camada de baixo. Na prática, as nuvens oferecem serviços que podem ser
agrupados em três categorias: Software as a Service (SaaS), Platform as a Service
(PaaS) e Infrastructure as a Service (IaaS).
Os modelos de prestação de serviços em Nuvem estão descritos na Figura 3.
Figura 3 - Modelo de Serviços em Nuvem

Fonte: Adaptada de IBM Developers.
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o SaaS - o mais conhecido. Compreende aplicações que são executadas na
Nuvem, como um cliente Web de e-mail, o Google Docs, que permite criação
e edição de documentos, planilhas e apresentações de slides por meio do
navegador;
o PaaS - este modelo permite ao usuário submeter aplicações desenvolvidas
em linguagem de programação ou ferramentas de acordo com a plataforma e
executá-la dentro de um sistema operacional virtual. O usuário não tem
controle sobre nada além de suas aplicações, como sistema operacional, rede
e armazenamento;
o IaaS - neste modelo o usuário tem domínio sobre o sistema operacional, rede
(de forma limitada), armazenamento além do controle sobre suas aplicações
submetidas. O usuário apenas não tem controle sobre a camada
infraestrutural mais interior da Nuvem.

A Computação em Nuvem possui três tipos diferentes de implementação,
cada uma com seus benefícios e desvantagens, conforme descrito por Maluf et al.
(2012).
o Nuvem privada - a eficiência da Computação em Nuvem é completamente
instalada e provisionada em uma infraestrutura dedicada a uma determinada
empresa ou organização. Esta opção é aplicável a uma empresa com um
investimento existente num sistema distribuído que deseja manter maior
controle sobre seus dados proprietários e administração dos seus recursos
computacionais. É particularmente adequada para empresas que precisam de
aplicações de missão crítica. A adoção desse modelo pode estar sujeita a leis
que restringem a localização de dados devido à jurisdição, ou pode,
simplesmente, existirem restrições em executar aplicativos altamente
sensíveis em servidores de terceiros. Essa opção pode limitar o potencial de
escalabilidade do tempo de execução de algumas aplicações. Numa Nuvem
Privada, um cliente pode acessar uma aplicação por meio da sua rede local,
pela Internet ou por túneis de segurança, quando assim disponibilizados;
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o Nuvem pública -

os aplicativos são hospedados de forma completa em

infraestrutura controlada pelo provedor de serviços em Nuvem. Os serviços
ou resultados computacionais fornecidos por esses aplicativos são acessados
por meio da Internet e, opcionalmente, por meio de redes privadas;
o Nuvem híbrida -

as duas abordagens anteriores podem ser combinadas

numa solução híbrida que conecta a infraestrutura interna de uma empresa
ao provedor da Nuvem pública, resultando em uma Nuvem particionada em
componentes públicos e privados. A rede privada de um cliente pode ser
protegida da pública por um firewall. Uma vantagem é a flexibilidade na
atribuição de conjuntos de dados ou tarefas entre um domínio privado, que é
mais seguro, e um domínio público.

Scurra (2017) também descreve os modelos de implementação de
Computação em Nuvem, conforme se vê na Figura 4.

Figura 4 – Modelos de implementação de Computação em Nuvem

Fonte: Scurra (2017)
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Na Figura 4 demonstra-se a Nuvem Híbrida que, segundo Scurra (2017), é
um modelo de armazenamento privado mesclado com o armazenamento público
para executar funções distintas dentro da infraestrutura de TI da organização. De
forma resumida, em um ambiente Nuvem Híbrida, a empresa gerencia recursos
internos,

ao mesmo tempo em que consegue acessar recursos numa Nuvem

pública. Para isso, existem um ou vários pontos de contato entre a Nuvem privada e
os ambientes de Nuvem pública. Nesse caso, os serviços e os dados das duas
nuvens se combinam com o objetivo de criar um ambiente unificado e bem
gerenciado.
Ainda, segundo Scurra (2017), uma arquitetura de Nuvem híbrida permite que
a organização aloque seus dados, aplicativos e outros recursos de computação para
sua Nuvem privada dedicada, ou para infraestruturas de Nuvem pública. Isso dá à
empresa mais flexibilidade, permitindo-lhe alcançar objetivos de negócios como
eficiência, confiabilidade e segurança.

2.2 Arquitetura de armazenamento em Nuvem
Complementando os modelos de serviços em Nuvem, Wu et al. (2010)
descrevem o Storage as a Service (StaaS), que facilita os aplicativos em Nuvem a
serem escalados além do limite dos servidores. O StaaS permite aos usuários
armazenarem seus dados em discos remotos e acessá-los a qualquer momento a
partir de qualquer local. Os sistemas de armazenamento em rede devem atender a
vários requisitos para manter os dados e informações dos usuários, incluindo alta
disponibilidade, confiabilidade, desempenho, replicação e consistência de dados.
Um dos principais usos da Computação em Nuvem é para o armazenamento
de dados. Com o armazenamento em Nuvem, os dados são armazenados em vários
servidores de terceiros, em vez de nos servidores dedicados usados no
armazenamento de dados em rede tradicional. Ao armazenar dados, o usuário vê
um servidor virtual - isto é, parece que os dados estão armazenados em um lugar
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particular com um nome específico. Mas esse lugar não existe na realidade. É
apenas um pseudônimo usado para fazer referência ao espaço virtual esculpido na
Nuvem. Na realidade, os dados do usuário podem ser armazenados em qualquer
um ou mais dos computadores usados para criar a Nuvem. O local de
armazenamento real pode até mesmo diferir do dia a dia ou mesmo minuto a minuto,
pois a Nuvem gerencia dinamicamente o espaço de armazenamento disponível. Mas
mesmo que a localização seja virtual, o usuário vê uma localização "estática" para
seus dados e pode realmente gerenciar seu espaço de armazenamento como se
estivesse conectado ao seu computador pessoal.
Hoje o armazenamento em Nuvem não é uniforme, sem um conjunto de
capacidades claramente definido e nenhuma arquitetura-padrão. As opções
abundam, com muitos provedores de serviços de hospedagem ou gerenciamento
tradicionais, que oferecem armazenamento em bloco ou arquivos, geralmente ao
lado de protocolos de acesso remoto tradicionais ou hospedagem de servidor virtual
ou físico. Outras soluções surgiram, tipificadas pelo serviço Amazon S3, que se
assemelha a bancos de dados projetados para armazenar objetos grandes. O
armazenamento na Nuvem engloba o armazenamento hospedado tradicional,
incluindo ofertas acessadas por File Transfer Protocol (FTP

2

), Web-based

Distributed Authoring and Versioning (WebDAV 3 ), Network File System (NFS 4 ) /
Common Internet File System (CIFS5), ou protocolos de bloco remoto ou dentro de
um ambiente de hospedagem. O armazenamento em Nuvem é uma evolução desta
tecnologia de armazenamento de hospedagem que envolve APIs mais sofisticadas,
namespaces, virtualização de localização de arquivos ou dados e ferramentas de
gerenciamento, em torno do armazenamento. Na Figura 5 registra-se a evolução do
armazenamento em Nuvem com base no armazenamento tradicional de rede e no
armazenamento de hospedagem (WU et al., 2010).

2

FTP é uma forma de transferir arquivos em redes de computadores.
WebDAV é uma extensão do protocolo HTTP para transferência de arquivos; suporta
bloqueio de recursos.
4
NFS é um sistema de arquivos distribuídos, que compartilha arquivos e diretórios entre
computadores conectados em rede, formando assim um diretório virtual.
5
CIFS opera como um protocolo de rede da camada de aplicação, usado principalmente
para fornecer acesso compartilhado a arquivos, impressoras e portas seriais e
comunicações diversas entre nós sobre uma rede
3
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Figura 5 – Evolução de armazenamento em Nuvem

Fonte: Adaptado de Wu et al. (2010).

Existem diferentes sistemas de armazenamento em Nuvem. Alguns têm um
foco muito específico, como armazenar mensagens de e-mail na Web ou imagens
digitais. Outros estão disponíveis para armazenar todas as formas de dados digitais.
Alguns sistemas de armazenamento em Nuvem são pequenas operações, enquanto
outros são tão grandes que o equipamento físico pode preencher um armazém
inteiro. As instalações que hospedam sistemas de armazenamento em Nuvem são
chamadas de datacenter. No seu nível mais básico, um sistema de armazenamento
em Nuvem precisa de apenas um servidor de dados conectado à Internet. Um
cliente (por exemplo, um usuário de computador que se inscreve num serviço de
armazenamento em Nuvem) envia cópias de arquivos pela Internet para o servidor
de dados, que então grava as informações. Quando o cliente deseja recuperar as
informações, ele acessa o servidor de dados por meio de uma interface baseada na
web. O servidor então envia os arquivos de volta ao cliente ou permite que o cliente
acesse e manipule os arquivos no próprio servidor (WU et al., 2010).
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Wu et al. (2010) citam o comediante George Carlin, que comentou que os
humanos têm uma rotina na vida de acúmulo de coisas. Uma vez que eles tenham
reunido coisas suficientes, precisam encontrar lugares para armazenar tudo. Se
Carlin atualizasse essa rotina hoje, poderia fazer a mesma observação sobre
informações do computador. Parece que todos, com um computador, gastam muito
tempo adquirindo dados e depois tentam encontrar uma maneira de armazená-los.
Uma arquitetura típica do sistema de armazenamento em Nuvem inclui um servidor
de controle mestre e vários servidores de armazenamento, demonstrado na Figura
6. Para alguns proprietários de computadores, encontrar espaço de armazenamento
suficiente para armazenar todos os dados que adquiriram é um verdadeiro desafio.
Algumas pessoas investem em discos rígidos maiores. Outros preferem dispositivos
de armazenamento externos, como unidades de polegar ou discos compactos. Os
donos de computadores desesperados podem excluir pastas inteiras de arquivos
antigos, a fim de criar espaço para novas informações. Mas alguns estão
escolhendo confiar numa tendência crescente: armazenamento em Nuvem. Embora
o armazenamento em Nuvem pareça ter algo que ver com frentes climáticas e
sistemas de tempestade, ele realmente se destina a salvar dados num sistema de
armazenamento fora do local mantido por um terceiro. Em vez de armazenar
informações no disco rígido do seu computador ou em outro dispositivo de
armazenamento local, você o salva num banco de dados remoto. A Internet fornece
a conexão entre o seu computador e o banco de dados, como se demonstra na
Figura 6.
Figura 6 - Arquitetura típica de armazenamento em Nuvem
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Fonte: Adaptado de Wu, Ping et al. (2010).

Como exemplo, Wu et al. (2010) descrevem quando um usuário armazena
dados num sistema de armazenamento em Nuvem, na qual pode acessar esses
dados de qualquer local que tenha acesso à Internet. O usuário não necessita
transportar um dispositivo de armazenamento físico ou o computador para salvar e
recuperar as informações. Com o sistema de armazenamento certo, o usuário pode
até permitir que outras pessoas acessem os dados, transformando um projeto
pessoal num esforço colaborativo.
Nesse sentido, a plataforma Windows Azure Cloud executa muitos serviços
em Nuvem em diferentes centros de dados e regiões geográficas diferentes. O
Windows Azure

Fabric Controller é uma camada de provisionamento e

gerenciamento de recursos que fornece alocação de recursos, implantação,
atualização e gerenciamento de serviços na Nuvem na plataforma Windows Azure.
A Windows Azure Storage (WAS) é um desses serviços que se estendem em cima
do Fabric Controller. O Fabric Controller fornece gerenciamento de nó, configuração
de rede, monitoramento de saúde, início, paragem de instâncias de serviço e
implantação de serviço para o sistema WAS. Além disso, WAS recupera
informações de topologia de rede, leiaute físico dos clusters e configuração de
hardware dos nós de armazenamento do Fabric Controller. WAS é responsável por
gerenciar a replicação e colocação de dados em todos os discos e carregar o
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balanceamento do tráfego de dados e aplicativos dentro do

cluster de

armazenamento, demontrado na Figura 7 (CALDER et al., 2011).
Figura 7 – Arquitetura Azure

Fonte: Adaptado de Calder et al. (2011).

A Figura 7 demonstra o sistema de produção do WAS, composto pelas
matrizes de armazenamento (nós de armazenamento) e serviços de localização
(gerencias as matrizes de armazenamento).

2.2.1 Benefícios e desafios da Computação em Nuvem
A computação e armazenamento em Nuvem proporcionam benefícios e
pontos de atenção, descritas nesta etapa.
Doddala (2013) descreve os principais benefícios da Computação em Nuvem,
conforme Figura 8:
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Figura 8 – Benefícios de Computação em Nuvem

Fonte: Doddala (2013).

No centro da Figura 8, Doddala (2013) descreve alguns dos desafios que as
empresas estão enfrentando:
o desafios de TI;
o avaliação de custos;
o gerenciamento de segurança e identidade.
Os provedores de serviços em Nuvem estão lidando com essas mudanças,
oferecendo-se para apoiar as empresas e impulsionando a adoção por meio de
modelos operacionais mais maduros (como as nuvens públicas e privadas).
Esses problemas são explicados com mais detalhes na Figura 9.
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Figura 9 – Resultado da análise: benefícios, desafios, práticas de gerenciamento

Fonte: Doddala (2013)

Os benefícios e desafios foram resultados da pesquisa realizada por Doddala
(2013) com empresas e descritas na Figura 9. Descreve também as práticas de
gerenciamento adotadas pelas empresas para endereçar os desafios e alcançar os
benefícios que elas desejam.

2.3 Armazenamento
Embora o paradigma da Computação em Nuvem esteja fundamentado na
utilização de ferramentas fortemente difundidas em Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC), (Next Generation, 2009) ele tem como principal característica a
transformação dos modos tradicionais de como as empresas utilizam e adquirem os
recursos de TIC. Na adoção do modelo de Computação em Nuvem, os processos de
negócios e procedimentos precisam levar em conta a segurança e privacidade das
informações que ficarão na Nuvem (CASTRO e SOUZA, 2010).
Um dos principais usos da Computação em Nuvem dá-se para o
armazenamento de dados.

Com o armazenamento em Nuvem, os dados são

guardados em vários servidores de terceiros, em vez de servidores dedicados com
armazenamento de dados em rede tradicional.

Esse modelo de serviço tem
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vantagens financeiras: uma delas, recursos virtuais na Nuvem são geralmente mais
baratos do que os físicos dedicados; a outra vantagem refere-se à segurança, uma
vez que os dados armazenados na Nuvem são protegidos contra falhas acidentais
ou falhas de hardware, porque é duplicada em várias máquinas físicas, mantendo
continuamente múltiplas cópias dos dados.

A Nuvem continua a funcionar

normalmente mesmo se um ou mais servidores estiverem desligados. Se um
servidor falhar, os dados são duplicados em outros servidores na Nuvem (CASTRO
e SOUZA, 2010).
Nesse contexto, com múltiplas e diferentes opções de armazenamento, os
usuários enfrentam uma tarefa difícil ao tentar selecionar um serviço de
armazenamento. Existem vários aspectos que devem ser levados em consideração:
desempenho, custo, recursos específicos, problemas de gerenciamento de longo
prazo. Por exemplo, um usuário pode decidir armazenar alguns dados no serviço da
Nuvem Azure, cuja taxa de transferência de leitura depende fortemente do número
de clientes simultâneos; se o número de clientes concorrentes for de 1 para 11, o
rendimento por cliente diminui 40%. O desempenho da aplicação é avaliado pela
seleção do armazenamento e diversas variáveis (número de clientes, tamanho de
dados e solicitações). Os usuários também gostariam de selecionar o serviço de
armazenamento mais barato que atendesse aos requisitos de dados: o
armazenamento de dados da Reduced Redundancy Storage (RRS) da Amazon é
mais barato do que o serviço regular, mas tem como custo a redução na
durabilidade. O RRS da Amazon é apropriado para resultados intermediários e
reduziria 33% a conta de armazenamento dos dados. Selecionar um serviço de
armazenamento também está limitado às características específicas, como suporte
para controle de dados. Para complicar ainda mais essa seleção, os requisitos para
troca de dados existentes ao longo do tempo e novos conjuntos de dados e
aplicativos são adicionados à Nuvem para que as escolhas possam ser
reconsideradas periodicamente (Ruiz-Alvarez e Humphrey, 2011).
Complementando, Chang e Wills (2015) descrevem que explorar o Big Data
na Nuvem oferece oportunidades para cientistas biomédicos, ao fornecerem uma
técnica mais rápida e precisa para analisar seus dados experimentais. No final de
cada experimento, grande quantidade de dados serão gerados variando de saídas
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numéricas, cálculos científicos, documentação, imagens de todos os tipos (composto
orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas - Deoxyribonucleic acid
(DNA) -, tumores e proteínas) para conjuntos de dados, tanto na forma nativa quanto

processados. Isso exigirá excelentes estratégias e estratégias de gerenciamento e
processamento de dados, tanto no processamento automatizado quanto no
processamento manual, bem como nos sistemas de monitoramento para garantir
que os serviços Big Data na Nuvem possam funcionar sem problemas e minimizar
as discrepâncias, como a flutuação de desempenho da rede, tempo de execução e
encerramento dos serviços devido a falhas no trabalho. A literatura sugere que os
cientistas usem Nuvens públicas para processar experimentos em larga escala. No
entanto Chang e Wills (2015) entendem que dados confidenciais, como registros de
pacientes e imagens corporais, como informações relativas a tumores e cirurgias,
não devem estar em domínios públicos. Todos esses dados só devem estar dentro
do hospital e não em nuvens públicas. Assim, o planejamento e implementação de
nuvens privadas são essenciais para que os cientistas biomédicos gerem,
processem, atualizem, arquivem e armazenem seus dados.
Diante desses cenários, vários autores estudaram modelos de escolha de
computação e armazenamento em Nuvem, descritos na próxima seção.

42

2.4 Trabalhos relacionados
Nesta seção descrevem-se os trabalhos relacionados com os modelos de
escolha na adoção de armazenamento em Nuvem, relatados na literatura.

2.4.1 Modelos de escolha para a adoção de Nuvem

O processo de escolha de uso de armazenamento em Nuvem Privada
proposto neste trabalho é uma adaptação dos modelos apresentados por Kaisler et
al. (2012), Ruiz-Alvarez e Humphrey (2011), Milian (2014), Wang (2011) e Oki et al.
(2017).
Kaisler (2012) propôs a utilização de um modelo de decisão para avaliar os
tipos de decisões necessárias para mover serviços para a Nuvem, total ou
parcialmente. O modelo proposto por Kaisler (2012) segue análise de literatura e
resultados de pesquisa e abordam Objetivos de Negócios, Atributos de Qualidade e
Serviços e Decisões de Arquitetura (curto e longo prazos) como áreas para
avaliação (Figura 10).
Figura 10 – Modelo de decisão

Fonte: Kaisler (2012).
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Na Figura 10, Kaisler (2012) recomenda que, em ordem decrescente, uma
organização deve decidir a importância de vários fatores e como elas contribuem
para a adoção da Nuvem.
Complementando e adaptando-se o modelo de Kaisler (2012), Milian (2014)
propôs um método de análise que inclui Objetivos de Negócio, Atributos de
Qualidade dos Serviços e Decisões de Arquitetura, como se demonstra na Figura
11. Para a construção do método, Milian (2014) levantou na literatura as vantagens,
desafios, riscos e barreiras relativas às características dos serviços, aos benefícios
esperados, ao atendimento aos requisitos de negócios, à configuração da
arquitetura e do modelo de dados e à gestão do fornecedor.

Figura 11 – Modelo de análise para Computação em Nuvem

Fonte: Milian (2014).

Na Figura 11, Milian (2014) descreve as áreas de capacidades que podem
influenciar as decisões para adoção da Computação em Nuvem. A aplicação do
Método de análise para Computação em Nuvem, realizada por Milian (2014), utilizou
quatro questionários relativos a cada área de capacidades: objetivo de negócios,
gestão da função TI, atributos de qualidade dos serviços e decisões de arquitetura,
elaborados para se obterem informações sobre os fatores.
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Para a definição do processo proposto neste trabalho, conforme demonstrado
no Quadro 1, fez-se uma adaptação dos fatores utilizados por Milian (2014) no
Método de análise para Computação em Nuvem.

Quadro 1 - Fatores para adoção de Nuvem

Fonte: Adaptado de Milian, 2014.

Complementando os fatores de adoção de Nuvem, Ruiz-Alvarez e Humphrey
(2011) apresentam uma abordagem automatizada para selecionar o serviço de
armazenamento em Nuvem que melhor corresponde a cada conjunto de dados de
um determinado aplicativo. Essa abordagem depende de uma descrição legível por
máquina dos recursos (recursos, desempenho, custo etc.) de cada sistema de
armazenamento, que é processado com os requisitos específicos do usuário
(Quadro 2).
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Quadro 2 - Elementos para contratação de Armazenamento em Nuvem

Fonte: Ruiz-Alvarez; Humphrey (2011).

O resultado é uma atribuição de conjuntos de dados a sistemas de
armazenamento, com várias vantagens: a correspondência resultante atende aos
requisitos de desempenho e estima o custo; os usuários expressam suas
necessidades de armazenamento usando conceitos de alto nível, em vez de ler a
documentação de diferentes provedores de Nuvem e calcular ou estimar
manualmente uma solução. Também é proposto um esquema XML de recursos de
armazenamento com diferentes casos de uso que avaliam Provedores de Nuvem
Pública.
Adicionalmente,

Wang

(2011)

descreve

que

as

infraestruturas

de

armazenamento em Nuvem atuais estão focadas em fornecer aos usuários
interfaces fáceis e serviços de alto desempenho. No entanto existem algumas
classes de serviços de armazenamento para os quais o modelo de Nuvem atual
pode não se ajustar bem. Wang (2011) propõe um modelo de armazenamento em
Nuvem com infraestrutura heterogênea, descrito em quatro camadas:
o camada de armazenamento - é a parte mais básica do armazenamento;
o gerenciamento básico - gerenciamento de armazenamento baseado em
Nuvem é a parte principal. Gerenciamento baseado por meio de clusters,
sistemas de arquivos distribuídos e tecnologia de computação em grid
(armazenamento em Nuvem entre vários dispositivos de armazenamento
para trabalhar em conjunto, visando fornecer melhor desempenho de
acesso aos dados);
o camada de interface do aplicativo - camada de interface de aplicativo de
armazenamento em Nuvem é a parte mais flexível. Diferentes unidades
operacionais podem virtualizar o tipo de armazenamento real do negócio;
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desenvolver uma interface de serviço de aplicativo diferente fornecida por
diferentes aplicativos. Plataformas de aplicativos, como vigilância por
vídeo, televisão por IP e plataforma de aplicativos de vídeo sob demanda,
plataforma de referência para unidades de rede, plataforma remota de
dados de aplicativos de backup;
o Camada de acesso - Por meio da camada de acesso do usuário, qualquer
usuário autorizado pode, em qualquer lugar, usando um dispositivo de
terminal em rede, de acordo com a interface do aplicativo padrão registrar
na plataforma de armazenamento em Nuvem pública e desfrutar de
serviço de armazenamento em Nuvem.
Em complemento aos demais autores, Oki et al. (2017) utilizam como base os
atributos de disponibilidade do serviço e custo de uso para desenvolver um modelo
de seleção de provedores de serviços de armazenamento em Nuvem.

Nesse

sentido, a indisponibilidade de um provedor de Nuvem depende do cronograma de
manutenção e a disponibilidade do usuário. Geralmente, o custo de uso do provedor
de Nuvem com baixa indisponibilidade é maior do que aquele com alta
indisponibilidade. Diante desse cenário, o trabalho apresenta modelos de seleção
de provedores de armazenamento em Nuvem para minimizar o custo total de uso,
que pode ser visualizado na Figura 12.
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Figura 12 – Implementação de armazenamento em Nuvem

Fonte: Oki et al. (2017).

Na Figura 12, apresenta-se a arquitetura do protótipo de seleção de
provedores de Nuvem desenvolvido por Oki et al. (2017). Na primeira etapa, o
aplicativo no usuário envia uma solicitação para o corretor, com indisponibilidade
aceitável. Em seguida, o corretor seleciona provedores de Nuvem e adquire os
recursos desejados. O corretor possui listas de dados que são armazenadas em
Nuvem e, em seguida, adquire os recursos dos provedores de Nuvem. O módulo de
monitoramento observa os provedores para detectar e coletar as informações de
indisponibilidade

(por

exemplo,

custos

de

tráfego

de

entrada

e

saída,

indisponibilidade). Em seguida, o intermediário informa ao usuário os provedores de
Nuvem selecionados e, na etapa final, o usuário armazena os dados no provedor em
Nuvem.
Para a construção da proposta aplicada neste trabalho, utilizaram-se como
base os atributos para escolha de armazenamento em Nuvem descritos por diversos
autores, conforme Quadro 3.
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Quadro 3 – Atributos de escolha de armazenamento em Nuvem

Fonte: Elaborado pelo Autor.

No Quadro 3, mostra-se que Kaisler (2012) e Milian (2014), para a definição
dos fatores para adoção em Nuvem, descrevem, entre outros, a importância dos
atributos

disponibilidade,

desempenho

e

gerenciamento

na

utilização

de

Computação em Nuvem. Complementando, Ruiz-Alvarez e Humphrey (2011), Wang
(2011) e Oki et al. (2017), discorrem a respeito de outros fatores que devem ser
observados na contrataçao de armazenamento em Nuvem, tais como facilidade de
utilização, custo e região.
Ruiz-Alvarez e Humphrey (2011) também desenvolveram uma abordagem
automatizada para selecionar o serviço de armazenamento em Nuvem, na qual
motivaram e influenciaram na escolha do tema deste trabalho, que trata do processo
de escolha de uso de armazenamento em Nuvem Privada.
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3 MODELO PROPOSTO DE ESCOLHA DE ARMAZENAMENTO

Neste capítulo descreve-se o modelo que propõe a adaptação dos trabalhos
de Kaisler (2010) e Milian (2014), utilizando-se com maior ênfase a Área de
Capacidade que inclui os Atributos de Qualidade dos Serviços e Decisões de
Arquitetura (Figura 13), visando responder à questão:
o Quais

atributos

de

escolha

deve-se

levar

em

consideração

na

implementação e uso de armazenamento em Nuvem Privada?

Figura 13 – Modelo do processo de uso de armazenamento em Nuvem

Fonte: Adaptada de Milian (2014).

Na Figura 13, descrevem-se as áreas de capacidades essenciais utilizadas
por Milian (2014), na avaliação de aplicabilidade do Método de análise de
Computação em Nuvem, apresentados como gestão da função de TI, objetivos de
negócio, atributos da qualidade dos serviços e decisões de arquitetura.

Neste

estudo, foram utilizadas as áreas de atributos da qualidade dos serviços e decisões
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de arquitetura como base para se obterem informações sobre os fatores para a
adoção de Nuvem.
3.1 Descrição dos atributos
Utilizando-se o Método de análise para Computação em Nuvem proposto por
Milian (2014) e complementando-se com os dados descritos por Kaisler et al. (2012),
Ruiz-Alvarez e Humphrey (2011), Wang (2011) e Oki et al. (2017), observam-se os
atributos na definiçao de uso de armazenamento em Nuvem Privada (Figura 14).

Figura 14 – Atributos de uso de armazenamento em Nuvem

Fonte: Adaptada de: Milian (2014); Ruiz-Alvarez e Humphrey (2011); Kaisler (2012); Oki et al. (2017)

Os detalhes dos atributos da Figura 14 estão descritos a seguir.
o Disponibilidade
o Segundo a Telecommunication Standardization Sector (ITU-T)
(apud Nascimento, 2013), o vocábulo disponibilidade, no contexto
de tecnologia, reflete a aptidão de um componente para executar
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uma função requerida em um dado instante ou a qualquer instante,
dentro de um determinado intervalo definido, assumindo, inclusive,
que recursos externos, se necessários, sejam fornecidos. Assim,
na aplicação prática, a métrica disponibilidade é representada pela
relação do tempo em que o componente está disponível (tempo de
atividade) e o tempo total do período considerado:

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

Ainda segundo a ITU-T (apud Nascimento, 2013), outras
definições consideradas no contexto representam a expectativa de
tempo médio entre falhas sucessivas, MTBF (do inglês Mean Time
Between Failures) e a expectativa de tempo até uma falha, MTTF (do
inglês Mean Time To Failure) e são conceitos de apoio à aferição e
medição de risco de indisponibilidade;
o Desempenho
o Ruiz-Alvarez e Humphrey (2011) utilizaram esse atributo para
expressar as características de desempenho para cada datacenter .
As principais variáveis utilizadas são a latência e taxa de
transferência. A variável latência é medida em milissegundos (ms)
para uma operação (por exempo, leitura). A outra variável utilizada
é o tamanho em KB da solicitação, tamanho do objeto e número de
itens no contêiner;
o Segurança
o O modelo de Computação em Nuvem implica comunicação pela
Internet com autenticação online, exposta a riscos de segurança
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decorrentes da própria rede. Atualmente, a Internet é utilizada por
usuários em todo o mundo, cada um com seu próprio propósito. A
rede Internet é um ambiente com o qual se deve ter uma atenção
especial pela privacidade e segurança. E, como a Internet é
utilizada

largamente

para

a

condução

de

negócios,

e

particularmente pelo ambiente de Computação em Nuvem, a
questão de segurança nesse ambiente merece especial atenção;
o Manutenção
o A Computação em Nuvem propicia um nível baixo de interrupções e
atualizações de impacto, uma vez que, normalmente, fornece
redundâncias econômicas em hardware de armazenamento. Isso
se traduz em serviço ininterrupto durante uma interrupção planejada
ou não planejada. Isso também é verdade para a atualização de
hardware que, para o usuário final, não estarão mais visíveis (WU
et al., 2010);
o Acordo de Nível de Serviço
o De acordo com Mirobi e Arochiam (2015), um Acordo de Nível de
Serviço (ANS) é um acordo entre duas ou mais partes, em que uma
é o fornecedor do serviço e a outra é consumidor. O acordo pode
ser juridicamente vinculativo como acordo formal ou acordo informal
(por exemplo, as relações entre os departamentos). O SLA é usado
para medir, monitorar e reportar o desempenho da Nuvem, com
base no envolvimento do usuário ou na capacidade de consumir os
recursos. O ANS terá a definição de procedimentos com relação ao
MTBF e Mean Time To Repair (MMTR), as taxas de dados, taxa de
transferência e outros detalhes mensuráveis. Para garantir que os
SLAs sejam atendidos de forma consistente com as especificações
do contrato, o contrato projetado com linhas específicas de
distinção e as partes envolvidas devem reunir-se regularmente,
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para que seja criado um fórum aberto para comunicação. A
execução (recompensas e penalidades) do contrato deve ser
aplicada com frequência, por isso será fácil fazer as modificações
com base em novas informações;
o Custo
o Com relação ao custo-benefício, Wu et al. (2010) entendem que,
para o custo total de propriedade, o armazenamento em Nuvem é
melhor. A eliminação dos sistemas dispendiosos e das pessoas
necessárias

para

mantê-los

normalmente

proporciona

às

organizações uma economia de custos significativa, que compensa
as despesas de armazenamento em Nuvem. Os custos de poder
fornecer altos níveis de disponibilidade e a escalabilidade de que
uma organização precisa também são inigualáveis;
o Interoperabilidade
o Balamurugan et al. (2014) descrevem que uma das principais
pesquisas a respeito de Computação em Nuvem consiste em obter
interoperabilidade entre provedores de serviços em nuvens
heterogêneas.

Também a interoperabilidade e a comunicação

entre as nuvens são atraentes, pois há inúmeras vantagens: os
usuários podem facilmente mudar para outros provedores de
serviços de Nuvem proeminentes, e o bloqueio de fornecedor
(provedor de serviços em Nuvem) pode ser superado por meio da
interoperabilidade,

obtendo

melhor

escalabilidade

e

compartilhamento de recursos. Assim, há uma necessidade de
comunicação entre nuvens, pois o armazenamento de dados é
encaminhado para o local específico.

Considerou-se como

exemplo uma aplicação meteorológica, que possui diversos
parâmetros para calcular o clima da localidade e está armazenado
em Nuvem Privada. A Índia tem seu próprio banco de dados de
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Nuvem meteorológica. Se o usuário precisar saber o boletim
meteorológico da Índia, estando na América, a Nuvem precisará
identificar o banco de dados de Nuvem indiano e recuperar as
informações. Além disso, há

vantagem de separar-se o aplicativo

de Nuvem pública para o usuário final. Esses aplicativos precisam
comunicar-se para a recuperação de informações;
o Escalabilidade
o De acordo com Wu et al. (2010), o armazenamento em Nuvem é
promissor, mas não é projetado para sistemas de arquivos de alto
desempenho, apenas para sistemas de armazenamento extremamente
escalonáveis e fáceis de gerenciar. Utiliza uma abordagem diferente
para resiliência de dados, matriz redundante de módulos de baixo
custo, com sistemas de arquivos baseados em objetos e replicação de
dados (várias cópias de dados), para se criar um sistema de
armazenamento muito escalável;
o Gerenciamento
o Wu et al. (2010) descrevem que a facilidade de gerenciamento é um
dos principais benefícios do uso do armazenamento em Nuvem.
Nesse sentido, a manutenção do software, hardware e infraestrutura
geral para dar suporte ao armazenamento é simplificada drasticamente
por um aplicativo na Nuvem. Os aplicativos que aproveitam o
armazenamento na Nuvem geralmente são muito mais fáceis de se
configurarem e se manterem do que implantar-se um serviço local
equivalente. No ambiente do cliente, geralmente tudo o que é
necessário para gerenciar sua implementação de armazenamento é
um simples navegador da Web, deixando as preocupações para o
provedor de serviços;
o Evolução e Inovação
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o De acordo com Azodolmolky, Wieder e Yahyapour (2013), a
Computação em Nuvem apresenta alguns desafios na implementação
e existem alguns espaços para a quebra de paradigmas com soluções
inovadoras, entre a quais Software Defined Network (SDN) e Software
Defined Stroage (SDS).
Com o objetivo de adequar o processo proposto ao que efetivamente poderá
ser observado no laboratório, delimitado o escopo, neste trabalho consideram-se os
seguintes atributos para serem analisados e aplicados no laboratório:
1) Disponibilidade;
2) Desempenho;
3) Gerenciamento.
Esses atributos foram selecionados com base na literatura descrita na seção
2.4 (Trabalhos relacionados), que considerou a relevância apontada pelos autores,
conforme Quadro 4.
Quadro 4 - Atributos aplicados/delimitados

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Observa-se, no Quadro 4, que os atributos de disponibilidade e desempenho
foram citados por 3 e 4 autores respectivamente, a serem considerados na adoção
de computação e armazenamento em Nuvem. Foi considerado neste estudo
também o atributo gerenciamento, que é abrangente e incorpora outros itens, tais
como interface fácil.
Outros requisitos importantes não foram selecionados neste estudo, devido
ao escopo estar na Nuvem Privada e, sugerido na conclusão, serem tratados nos
próximos estudos e de forma individual. Como exemplo, com relação à segurança
com que se tem preocupação reduzida devido à utilização de Nuvem Privada.
Conforme descrito por Menha (2017), deve-se ter mais cuidado quando a opção da
organização for o provisionamento de recursos em Nuvem por meio de uma
abordagem pública, pois as aplicações podem ser misturadas com as de outros
clientes, tornando-se mais suscetíveis à violação.
Com

a

definição

de

atributos

de

disponibilidade,

desempenho

e

gerenciamento, permitiu-se definir os recursos e características.
Na próxima etapa do processo realizado, a definição e escolha dos recursos e
características de cada atributo (disponibilidade, desempenho, gerenciamento),
incluso em cada critério (Figura 15).
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Figura 15 - Atributos de uso de armazenamento utilizados

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Na Figura 15 observam-se os atributos de disponibilidade, desempenho e
gerenciamento utilizados neste estudo, bem como os critérios definidos como
essencial, desejável e opcional aplicados no laboratório e descritos a seguir.

3.2 Definição, delimitação e categorização dos atributos
Com a definição e delimitação dos principais atributos para utilização no
processo de escolha de uso de armazenamento em Nuvem Privada, no presente
estudo utilizou-se o esquema de avaliação de atributos (Figuras 16 e 17).
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Figura 16 – Roteiro de avaliação de atributos – parte 1

Fonte: Elaborado pelo Autor.

A Figura 16 demonstra o roteiro desenvolvido para ser utilizado na prática de
escolha de uso do armazenamento em Nuvem Privada. Os atributos definidos para
aplicação no laboratório (disponibilidade, gerenciamento, desempenho) foram
inseridos no roteiro no respectivo critério (essencial, desejável, opcional) e aplicados
no laboratório.

O resultado com relação à aderência ou não foi reportado no

respectivo campo (evidenciado).
Figura 17 - Roteiro de avaliação de atributos – parte 2

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Ainda sobre o roteiro de avaliação de atributos, na Figura 17 registra-se a
consolidação de todos os atributos, categorias e critérios.
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Os detalhes de cada atributo utilizado estão descritos nas próximas seções e
o resultado final da aplicação no laboratório apresentado no Capítulo 4.
O roteiro de avaliação de atributos demonstra os critérios utilizados na
avaliação da infraestrutura de armazenamento em Nuvem Privada, categorizando os
atributos e critérios confirme a Figura 18.
Figura 18 - Categorização de atributos

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Na Figura 18, observa-se que cada atributo definido de disponibilidade,
desempenho e gerenciamento deve também ser classificado numa das categorias
definidas: essencial, desejável ou opcional.
O melhor cenário na utilização de armazenamento em Nuvem Privada deve
considerar o atendimento de todos os atributos. Em caso de não atendimento total
dos atributos, entende-se que a solução deve cumprir os atributos essenciais ou
imprescindíveis.
O proposta de escolha de uso de armazenamento em Nuvem Privada pode
ser realizado utilizando-se a planilha “Roteiro de avaliação de atributos” (Apêndice
1).
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A descrição e motivadores da escolha de cada atributo estão descritas a
seguir.

3.2.1 Atributos de Disponibilidade

Os dados são o principal recurso da maioria das corporações na era da
informação, e as empresas devem poder acessar esses dados para continuarem as
operações. Numa pesquisa de 2001, um quarto dos entrevistados estimou seus
custos de interrupção como mais de US $ 250,000 por hora, e 8% estimaram-nos
como mais de US $ 1 milhão por hora. O valor da perda de dados é ainda maior,
levando à falência, no limite. Sistemas de armazenamento de dados confiáveis são
necessários para se evitarem tais problemas.

Existem muitas técnicas para se

protegerem dados, incluindo backup em fita, espelhamento e esquemas de RAID
(redundant array of independent disks), baseados em paridade para matrizes de
disco, espelhamento entre controladoras de discos em outra localidade.

Cada

técnica protege contra um subconjunto dos possíveis cenários de falha, e as
técnicas são frequentemente usadas em combinação para fornecer uma cobertura
maior (KEETON e MERCHANT, 2004).
Nas demais seções estão detalhados o atributo disponibilidade em cada
categoria (essencial, desejável e opcional).

3.2.1.1 Disponibilidade: categoria essencial

Diversas

técnicas

são

utilizadas

para

manter

a

disponibilidade

da

infraestrutura de armazenamento em Nuvem, na qual Keeton e Merchant (2004)
descrevem a importância do espelhamento de dados: mantém uma cópia separada
e isolada dos dados correntes em outra controladora de discos, que pode ser
instalado no mesmo local físico do disco primário ou em outra localidade remota. Os
espelhos podem ser síncronos e cada atualização para o primário também é
aplicada ao secundário antes da conclusão da gravação, ou assíncrona, em que as
atualizações são propagadas em segundo plano. Outro processo utilizado é o

61

espelhamento assíncrono em lotes, que acumulam as operações de escrita e
enviam lotes para o secundário para serem aplicados atomicamente, reduzindo o
pico de largura de banda necessário entre as cópias.
Nesse sentido, Keeton e Merchant (2004) também discutem a importância em
manter uma cópia dos arquivos sensíveis em outro disco (imagem Point-in-Time
(PiT)), uma versão consistente de dados num único ponto no tempo, geralmente na
mesma controladora de discos. A imagem PiT pode ser formada como um espelho
dividido, cujo espelhamento do dado é mantido na mesma controladora, até que
uma operação de remoção interrompe novas atualizações no espelho; ou como
cópia instantânea virtual, em que uma cópia virtual é mantida, com dados não
modificados compartilhando o mesmo armazenamento físico que a cópia primária. A
maioria das soluções de discos de classe empresarial fornecem suporte para uma
ou mais dessas técnicas (KEETON e MERCHANT, 2004).
Além dos atributos de espelhamento de dados, para providenciar alta
disponibilidade, uma solução de armazenamento necessita de uma rede com
caminhos redundantes, que interconecta e apresenta pools compartilhados de
dispositivos de armazenamento a vários servidores. Uma Storage Area Network
(SAN) move os recursos de armazenamento da rede de usuários comuns e
reorganiza-os em uma rede independente e de alto desempenho. Isso permite que
cada servidor acesse o armazenamento compartilhado como se fosse uma unidade
conectada diretamente ao servidor. Quando um servidor deseja acessar um
dispositivo de armazenamento na SAN, ele envia uma solicitação de acesso
baseada em bloco para o dispositivo de armazenamento. Normalmente, uma rede
de área de armazenamento é montada usando três componentes principais:
cabeamento, adaptadores de rede SAN e switches conectados a dispositivos de
armazenamento e servidores. Cada switch e sistema de armazenamento na SAN
deve ser interconectado e as interconexões físicas devem suportar níveis de largura
de banda que possam lidar adequadamente com as atividades de pico de dados
(SearchStorage, 2018), demonstrado na Figura 19.
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Figura 19 - Rede de armazenamento

Fonte: Searchstorage (2018).

Um

dos

grandes

fornecedores

de

armazenamento

entende

que

disponibilidade está associada à aderência à matriz de interoperabilidade, descrita
como uma etapa importante quando um novo sistema de armazenamento é
implantado num ambiente que já possui uma infraestrutura de armazenamento
existente. Nesta seção descreve-

-se como verificar se o ambiente de

armazenamento existente está aderente ao processo de migração de dados. Para
garantir interoperabilidade e compatibilidade em todos os elementos que se
conectam à rede de armazenamento, nas soluções IBM, será necessário verificar a
configuração proposta com o System Storage Interoperation Center (SSIC). O SSIC
pode confirmar se uma solução tem suporte e fornece recomendações para os
níveis de hardware e software. Para confirmar a interoperação entre várias soluções
de armazenamento, é necessário solicitar uma validação separada para cada uma
delas. Para exigir uma validação de interoperação no site da SSIC, é necessário
selecionar o disco. Depois de definir as informações de armazenamento físico, é
necessário selecionar a versão de armazenamento e definir o armazenamento
externo que será anexo à solução de virtualização. A Figura 20 demonstra a tela do
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site SSIC com os valores necessários para solicitar uma validação de interoperação
para a solução de discos e virtualização (IBM REDBOOKS, 2018).
Figura 20 – Website SSIC

Fonte: IBM RedBooks (2018).

3.2.1.2 Disponibilidade: categoria desejável

Como caraterísticas complementares e classificadas como desejáveis,
Amvrosiadis, Brown e Goel (2015) descrevem que ambientes corporativos modernos
impõem uma série de demandas em sistemas de armazenamento, incluindo
escalabilidade de desempenho, alta disponibilidade e segurança de dados. Além
disso, eles exigem vários recursos relativos ao armazenamento para atender aos
contratos de nível de serviço e às necessidades legais, como retenção de dados,
recuperação de desastre, mineração de dados e armazenamento para fins
analíticos.
Para atender a essas diversas demandas, os sistemas de armazenamento
contam com vários tipos de tarefas de manutenção, executadas em segundo plano,
ajudando a melhorar a confiabilidade do armazenamento, o desempenho ou a
ativação da análise de dados. Tarefas comuns de confiabilidade e segurança são
backup e arquivamento, depuração de dados, verificação de gravação e verificação
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de vírus. As tarefas relativas ao desempenho incluem otimização na disposição de
dados, recuperação de espaço em disco e desduplicação6.
Ainda de acordo com Amvrosiadis, Brown e Goel (2015), as tarefas de
manutenção criam desafios para os sistemas de armazenamento porque acessam
uma quantidade significativa de dados que não cabem facilmente na memória. Por
exemplo, as empresas geralmente executam backups completos semanalmente e
com mais frequência. Da mesma forma, as verificações de antivírus em máquinas
virtuais executam grande quantidade de operações de leitura e escrita. Essas
tarefas podem interferir nos aplicativos, causando impacto significativo em seu
desempenho. Assim, os administradores precisam agendar cuidadosamente as
tarefas de manutenção durante os períodos de inatividade. Contudo tempos ociosos
longos podem não estar disponíveis, especialmente com o aumento das
necessidades de armazenamento de dados.

Como exemplo, à medida que as

empresas estão migrando para a Nuvem, o compartilhamento de dados ocorre em
diferentes fusos horários e taxas de consolidação muito mais altas são observadas
nos sistemas de armazenamento. Como resultado, as cargas de trabalho estão
perdendo suas características diurnas tradicionais que garantem períodos ociosos
previsíveis, dificultando o cumprimento das metas de manutenção.
Diante desse cenário, Zeng et al. (2009) destacam que manutenções e
atualizações dos componentes do armazenamento devem ser centralizadas e
controladas automaticamente pelos sistemas de gerenciamento e monitoramento de
armazenamento em Nuvem. Assim, os clientes não precisam conhecer detalhes
complexos de gerenciamento de armazenamento e mecanismos complexos de
operação, e precisam apenas aplicar recursos de armazenamento por meio de
interfaces uniformes para usar sob demanda.
Em se tratando de disponibilidade, Wang et al. (2016) descrevem a
importância da implementação de um sistema de backup e recuperação de dados
para reduzir a indisponibilidade e mitigar as falhas de hardware. E, nos últimos
anos, questões de segurança têm sido amplamente discutidas na academia e na
indústria. A principal preocupação é que os usuários da Nuvem perdem o controle

6

Desduplicação é o processo de eliminação de dados duplicados, utilizada em soluções de
armazenamento.
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dos aplicativos e dados que são hospedados em plataformas de Nuvem. Por sua
vez, a tolerância a falhas e problemas de alta disponibilidade de Computação em
Nuvem são negligenciados e raramente mencionados. Tem-se uma perspectiva de
que, além da segurança, disponibilidade e tolerância a falhas também são muito
importantes para a adoção bem-sucedida da Computação em Nuvem. No campo da
tolerância a falhas e alta disponibilidade, as cópias instantâneas ou ponto de
verificação são um dos mais utilizados para esta abordagem.

Registram

periodicamente os estados do software para backup e podem reverter os aplicativos
para um backup no estado anterior ao encontrar falhas ou erros, para garantir a
restauração do sistema original. Por exemplo, ao tirar cópias instantâneas, o
VMware precisa suspender os servidores virtuais por vários minutos ou até mais,
quando o servidor não pode funcionar durante todo o processo. Outra questão é que
as abordagens atuais geralmente salvam a imagem das máquinas virtuais em discos
locais e transfere os arquivos de backup para servidores remotos num momento
posterior.

Existe uma janela de tempo em que os arquivos de backup são

temporariamente armazenados em discos locais, ficando exposto à perda de dados
em caso de falha de hardware durante esse período.

3.2.1.3 Disponibilidade: categoria opcional

Alguns

recursos

ou

requisitos

não

são

necessários em

todas as

implementações, sendo classificadas como opcionais.
Para Choi et al. (2015), os serviços de armazenamento em Nuvem facilitaram
a guarda crescente de dados provenientes da Internet e dispositivos móveis.
Entretanto a maioria das ferramentas de administração especializadas no
gerenciamento de serviços de armazenamento baseados têm deficiências, como
falta de recursos suficientes e dificuldade de operação.

Para endereçar esse

assunto, Choi et al. (2015) apresentaram uma ferramenta para gerenciar um serviço
de armazenamento em Nuvem de código aberto.
Ainda em relação ao gerenciamento do armazenamento, Menha (2017)
descreve que os alertas devem ser usados para notificar pessoas sobre incidentes
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que podem causar interrupções de serviços, ou quando, ou que já estão em curso.
No monitoramento, as métricas de alertas são utilizadas para chamar a atenção de
alguém ou notificar um outro sistema sobre uma queda repentina de um servidor, ou
do elevado consumo de algum recurso. Tais alertas, geralmente, precisam ser
disparados dentro de um período determinado e, se o prazo for ultrapassado, o
administrador recebe a notificação. Por exemplo, um servidor pode consumir toda
sua capacidade de processamento por alguns segundos, mas,

se esse

comportamento permanecer ao longo de diversos minutos, pode ser sinal de que
algo está errado e um alerta deve ser emitido.

3.2.2 Atributos de Gerenciamento

Os

usuários

querem

garantir

que

seus

dados

corporativos

sejam

armazenados de forma segura na Nuvem Privada, de modo que os objetos de dados
estejam íntegros e disponíveis. Por isso, descrevem-se

os requisitos de

gerenciamento do armazenamento em Nuvem Privada para armazenar e recuperar
os dados de forma eficiente.
3.2.2.1 Gerenciamento: categoria essencial

Devido ao avanço da Internet e dos dispositivos móveis, a quantidade de
dados gerados aumentou rapidamente. Uma das soluções emergentes que
gerenciam uma quantidade cada vez maior de dados é a Computação em Nuvem. A
Computação em Nuvem usa uma tecnologia de virtualização para combinar vários
dispositivos físicos num único dispositivo virtual ou para dividir um único dispositivo
em vários dispositivos virtuais. Um serviço de armazenamento em Nuvem usando
essa tecnologia de virtualização tem excelente escalabilidade e pode lidar de forma
flexível com um aumento tão rápido dos dados. Com o recente avanço na tecnologia
de Computação em Nuvem, projetos em Nuvem de código aberto que fornecem
sistemas de armazenamento em Nuvem foram ativamente realizados (CHOI, 2015).
Ainda os projetos em Nuvem de código aberto possibilitam os usuários
desenvolverem ferramentas de gerenciamento personalizadas por meio da
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codificação. No entanto essas ferramentas de gerenciamento têm-se concentrado
principalmente na alocação e no provisionamento de máquinas virtuais.
serviços de gerenciamento, diferentes da máquina virtual,

Assim,

funções foram

gerenciadas diretamente pelos administradores por meio das consoles do sistema, o
que é inconveniente para os usuários obterem benefícios.
Diante deste cenário, Choi (2015) projetou e implementou uma ferramenta de
administração para gerenciar o serviço de armazenamento, que inclui também uma
função de gerenciamento de energia utilizada no armazenamento de dados (Figura
21).
Figura 21 - Arquitetura da ferramenta de gerenciamento

Fonte: Choi (2015).

Complementando, Menha (2017) descreve a importância do monitoramento
do ambiente, apresentando as ferramentas que são utilizadas com o intuito de
controlar o uso de recursos essenciais para o bom funcionamento do portal como:
utilização de CPU, disponibilidade, percentual de utilização de memória por
processos, carga no sistema, latência na escrita e leitura de disco, tráfego de
entrada e saída na interface de rede e os processos que mais consomem CPU e
memória que estejam ativos no servidor conforme indicadores apresentados na
Figura 22.
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Figura 22 - Utilização de recursos

Fonte: Menha (2017).

Um índice importante a ser monitorado no ambiente em Nuvem é o “CPU
Steal”, que indica quanto de recursos de CPU está sendo utilizado por máquinas
vizinhas na infraestrutura da máquina virtual em uso pelo portal. Se esse índice
indicar um nível alto de utilização, o desempenho do servidor pode ser prejudicado.
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Esse é um dos itens que se deseja avaliar e monitorar para entender o potencial
impacto que ele pode trazer nos tempos de resposta do portal web.
Ainda sobre a monitoração, Limoncelli,

apud Menha (2017), descreve a

importância do envio de alertas em caso de desvios, com o objetivo de monitorar
todos os componentes de infraestrutura e transações, podendo detectar os
precursores de interrupções ou lentidão percebidos pelos usuários, para que
possam ser corrigidos antes que eles se tornem falhas reais. A coleta dessas
informações auxilia a tomada de decisões no desenvolvimento do sistema,
observando quais funcionalidades do sistema estão consumindo grande quantidade
de recursos, possibilitando, assim, a detecção de falhas.
Dupré (2012) destaca a importância da facilidade no processo de
provisionamento

de

recursos

em

Nuvem,

que

podem

ser

rapidamente

providenciados sob demanda incluindo, por exemplo, armazenamento, tempo de
CPU, memória, solicitações de serviço da web e instâncias de máquina virtual; nível
de controle granular sobre o consumo de recursos está aumentando à medida que
as tecnologias amadurecem. Um provedor de Nuvem tem o potencial de realocar
dinamicamente recursos para filtragem, modelagem de tráfego e criptografia, a fim
de aumentar o suporte a medidas defensivas (por exemplo, mitigação de ataques
Distributed Denial of Service (DDoS)) quando um ataque é provável ou está
ocorrendo. Quando essa capacidade de realocação dinâmica de recursos for
combinada com métodos apropriados de otimização de recursos, o provedor da
Nuvem poderá limitar o efeito que alguns ataques poderiam ter na disponibilidade de
recursos que legitimamente hospedavam o uso de serviços, além de limitar o efeito
de aumentar o uso de recursos pela defesa de segurança para combater tais
ataques. Conseguir isso requer, no entanto, que o provedor implemente uma
coordenação adequada de autonomia para a defesa de segurança e para
gerenciamento

e

otimização

de

recursos.

A

capacidade

de

dimensionar

dinamicamente os recursos defensivos sob demanda possui vantagens óbvias para
a resiliência.

Além disso, quanto mais todos os tipos de recursos individuais

puderem ser dimensionados de maneira granular, sem dimensionar todos os
recursos do sistema, mais barato será responder a picos repentinos na demanda.
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3.2.2.2 Gerenciamento: categoria desejável

Um ambiente em Nuvem necessita de monitoramento de desempenho,
permitindo obter o histórico do comportamento. Nesse sentido, Yan et al. (2011)
desenvolveram um sistema de gerenciamento de Nuvem, o Monsoon, que fornece
aos usuários corporativos uma interface e portal para gerenciar as infraestruturas em
Nuvem a partir de vários provedores de serviços de Nuvem Privada.

Um dos

módulos permite que os usuários do portal monitorem sua infraestrutura de Nuvem
em tempo real. Um conjunto de ferramentas fornecerá os gráficos para mostrar
estatísticas do recurso virtual, configuração de alerta e geração de relatórios de
acordo com os requisitos do usuário, demonstrados na Figura 23.

Figura 23 - Captura de tela do Cloud Resource Management no portal Monsoon

Fonte: Yan et al. (2011).
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Não apenas as estatísticas para a infraestrutura de Nuvem monitoradas e
registradas em Monsoon, bem como as estatísticas históricas também foram
arquivadas para facilitar a análise desses dados no futuro.
Sotomayor et al. (2009) acrescentam que a necessidade de ações prédefinidas para eventos e alertas na infraestrutura de armazenamento, para fornecer
aos usuários os mesmos recursos encontrados em nuvens públicas comerciais, os
softwares de Nuvem Privadas ou híbridas devem oferecer suporte a políticas de
alocação de recursos configuráveis para atender às metas específicas da
organização (alta disponibilidade, consolidação de servidores para minimizar o uso
de energia e assim por diante) e adaptar-se às necessidades de recursos variáveis
de uma organização, incluindo não só picos nos quais os recursos locais são
insuficientes

mas também mudanças nos recursos, como adição ou falha de

recursos físicos.

3.2.2.1 Gerenciamento: categoria opcional

A demanda cada vez maior por serviços de computação na Nuvem levou a
uma infraestrutura de grande escala, que é complexa de gerenciar. Esse cenário
demanda mecanismos de monitoramento eficientes e ajustados para gerenciar a
infraestrutura complexa da Computação em Nuvem (DATT; GOEL; GUPTA, 2015).
Diante desse cenário, Yan et al. (2011) desenvolveram um módulo de
gerenciamento de recursos (Monsoon), que fornece aos usuários um painel para
gerenciar sua infraestrutura de Nuvem na Nuvem híbrida, como mostra a Figura 22.
Essa solução habilita que todos os tipos de recursos virtuais possam ser
provisionados e gerenciados em nuvens públicas e privadas, demonstrando a
necessidade de solução de gerenciamento de recursos utilizados na infraestrutura
de computação e armazenamento em Nuvem.
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3.2.3 Atributos de Desempenho

As novas necessidades no armazenamento requerem soluções com alta
capacidade e escalonamento devido à grande quantidade de informação que está
sendo gerada com as novas aplicações. Um dos pontos de importância é o atributo
de desempenho das soluções de armazenamento em Nuvem Privada, que estão
descritos nesta etapa do trabalho.
3.2.3.1 Desempenho: categoria essencial

Brogna (2012) descreve que o surgimento do disco de estado sólido (Solid
State Drive (SSD)) revolucionou a tecnologia de armazenamento de dados. A baixa
latência e o excelente desempenho de transferência de dados tornam possível a
substituição do disco rígido (Hard Disk Drive (HDD)) para aplicações que requerem
altos índices de desempenho.

Os discos SSD utilizam chip de memória não volátil

que pode ser eletronicamente apagada e reprogramada, Sua capacidade de
persistência de dados, durabilidade, leveza e alta velocidade para leitura tornam-nos
comuns em dispositivos móveis e portáteis onde o espaço físico e desempenho são
importantes (Deng apud Brogna, 2012).
O SSD é um dispositivo para armazenamento de dados construído com chips
de memória MLC NAND e um sistema de controle dedicado. Modelos recentes
possuem canais de comunicação dedicados a cada chip de memória MLC NAND.
Isso possibilita que operações de leitura e escritas sejam realizadas paralelamente e
simultaneamente em distintos chips de memória MLC NAND. Quanto mais canais,
melhor é o desempenho, pois há o aumento da largura de banda, explica Deng,
apud Brogna (2012).
Os servidores necessitam de uma rede de armazenamento (SAN) para
obterem o desempenho esperado no acesso aos discos com tecnologia SSD. Esta
rede é denominada por Peng, Zhu e Luo (2012) como um Hub, comutador e
gateway privados que conectam o servidor e o armazenamento. As transações de
armazenamento

são

movidas

para

SAN,

considerado

um

método

de

armazenamento de rede, que suporta comunicação de longa distância (Figura 24).
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Figura 24 - Arquitetura SAN

Fonte: Peng, Zhu, Luo (2012).

Observa-se na Figura 24 que a rede SAN conecta os servidores Linux,
Windows e Unix com os dispositivos de armazenamento em disco e fita.
3.2.3.2 Desempenho: categoria desejável

Jacob e Jaswal (2017) relatam que, devido ao desempenho aprimorado, os
discos de estado sólido (SSD) com a combinação de unidades de disco rígido (HDD)
estão recebendo grande interesse na indústria, bem como na academia. E para
reduzir o custo total de armazenamento, diferentes categorias de dados são
atribuídas a vários tipos de mídia de armazenamento, conhecido como
armazenamento hierárquico ou armazenamento em camadas, que provou ser uma
das tecnologias emergentes devido ao avanço no armazenamento em memória
flash. O ato de mover dados com base nos critérios ou padrões de acesso entre os
níveis de armazenamento é conhecido como armazenamento em camadas. Dados
quentes (dados acessados frequentemente) são mantidos na camada mais rápida e
os dados frios se mantêm na camada que é lenta. Como demonstrado na Figura 25,
o armazenamento de alto desempenho (camada 0) é alocado para dados visitados
frequentemente, enquanto dados que requerem mais espaço e baixo desempenho
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são alocados para dados pouco acessados, isto é, níveis mais baixos como nível 1,
nível 2.
Figura 25 – Armazenamento em camadas

Fonte: Jacob e Jaswal (2017).

O armazenamento em camadas é utilizado em um

único hardware. Em

complemento a esse conceito, foram desenvolvidas soluções que permitem à
movimentação de dados entre outras controladoras de discos, criando o que se
chama de virtualização de armazenamento.
A Storage Network Industry Association (SNIA7) desenvolveu uma definição
consistente e abrangente do vocábulo virtualização (SNIA, 2004), conforme Figura
26:
o ato de abstrair, ocultar ou isolar as funções internas de um subsistema de
armazenamento ou serviço de aplicativos, computadores ou recursos gerais
de rede, para a proposta de ativação de aplicativos e gerenciamento
independente de rede de armazenamento ou dados;
o a aplicação da virtualização a serviços ou dispositivos de armazenamento
com o objetivo de agregar funções ou dispositivos, ocultando a complexidade
de capacitar novos recursos na camada de armazenamento.

7

SNIA é organização global sem fins lucrativos, no desenvolvimento e promoção de
padrões, tecnologias e conhecimento por meio de serviços educacionais, para capacitar as
organização da gestão da informação.
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Figura 26 - Virtualização de armazenamento

Fonte: SNIA (2004).

Vários métodos podem ser utilizados pelo sistema de virtualização para
melhorar o desempenho do armazenamento acessado pelos servidores na rede. Na
virtualização que utiliza a rede de armazenamento, os servidores e a Controladora
de discos são liberados da carga associada à virtualização. Outros métodos de
melhoria de desempenho da virtualização incluem divisão dos dados em múltiplos
discos físicos na mesma controladora ou em múltiplas controladoras. Em geral,
quanto mais discos ou controladoras, a informação for particionada, melhor é o
desempenho em termos de taxa de transferência de dados (SNIA, 2004).
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4 PROPOSTA DE ESCOLHA DE USO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM

Neste capítulo aplicou-se a proposta descrita no capítulo anterior, num
ambiente real em Nuvem hibrida. Este ambiente utiliza infraestrutura em Nuvem
Hibrida (servidores, rede, armazenamento de dados). A escolha por ele deveu-se
aos requisitos de disponibilidade, desempenho e gerenciamento.

4.1 Visão geral do ambiente de testes

No modelo conceitual do laboratório, o ambiente utilizado possui uma
infraestrutura de Computação em Nuvem Híbrida, na qual a Nuvem Privada
instalada localmente na empresa está em conexão com o ambiente externo (Nuvem
Pública).

O escopo do laboratório foi delimitado para a infraestrutura de

armazenamento da Nuvem Privada, demonstrado na Figura 27.

Figura 27 - Modelo conceitual

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Na Figura 27, observa-se a infraestrutura na Nuvem Privada, composta de um
portal de serviços, em que os usuários realizam conexão e acesso a ela
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(gerenciamento da Nuvem), com infraestrutura de servidores VMWARE e
armazenamento em disco.

4.1.1 Descrição da arquitetura do ambiente de laboratório

Camada de Orquestração: Gerenciamento da infraestrutura utilizando os conceitos
de computação, rede e armazenamento definido por software (Figura 28).

Figura 28 – Arquitetura do laboratório 1

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Na Figura 28, observa-se o ambiente que explora o conceito de Software
Defined Environment (SDE), permitindo a abstração dos recursos de computação,
rede e armazenamento.

Neste trabalho, foi explorado o conceito de Software

Defined Storage (SDS).
De acordo com a SNIA (2014), SDS foi proposto como uma nova categoria de
produtos de software de armazenamento. O SDS pode ser um elemento dentro de
um datacenter

definido por software, mas também pode funcionar como uma

tecnologia independente. A expressão Armazenamento Definido por Software é uma
continuação da Rede Definida por Software, que foi usado pela primeira vez para
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descrever uma abordagem na tecnologia de rede que abstrai vários elementos da
rede e cria uma camada abstrata ou virtualizada em software. A abordagem definida
por software abstrai e simplifica o gerenciamento de redes em serviços virtuais. Na
rede, o plano de controle e o plano de dados foram interligados nos switches
tradicionais implantados hoje, tornando a abstração e a virtualização mais difíceis de
gerenciar em ambientes virtuais complexos. As capacidades de rede agora estão
apenas alcançando as capacidades oferecidas na indústria de armazenamento por
mais de uma década. O SDS representa uma nova evolução para o setor de
armazenamento de dados, como o armazenamento será gerenciado e implantado
no futuro.
Infraestrutura física:

Apresentação da camada de servidores, armazenamento,

virtualização do ambiente são demonstrados na Figura 29.

Figura 29 – Arquitetura do laboratório 2

Fonte: Elaborado pelo Autor.

O ambiente de laboratório consiste em infraestrutura de armazenamento
distribuído em duas localidades, com distância de 20 quilômetros. Cada datacenter
possui uma Controladora de discos V5030, dois nodes de virtualização de
armazenamento SAN Volume Controller (SVC), dois switches de fibra ótica, Solução
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de backup. As duas localidades, denominadas datacenter 1 e 2, estão ligadas por
meio de conexão de fibra ótica dedicada, permitindo a replicação remota dos dados.

4.2 Metodologia para aplicação do roteiro de avaliação de atributos

Nesta etapa, os atributos de disponibilidade, desempenho e gerenciamento,
definidos no Capítulo 3, serão aplicados no modelo proposto para o processo de
escolha de armazenamento em Nuvem Privada. A Figura 30 demonstra a aplicação
do modelo proposto.
Figura 30 - Aplicação do modelo na infraestrutura

Fonte: Elaborado pelo Autor.
Uma arquitetura semelhante foi utilizada por ZhingQiang et al. (2012) para
demonstrar os componentes redundantes do sistema de armazenamento, bem como
a estratégia de isolamento de falhas para se obter a alta disponibilidade. A Figura
31 demonstra o sistema de armazenamento descrito por ZhingQiang (2012), dividido
em 4 camadas de acordo com a hierarquia de fluxo de dados.
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Figura 31 - Gráfico de hierarquia do sistema de armazenamento

Fonte: ZhingQiang (2012).

Para efetuar a validação e coletas de dados no ambiente de Nuvem Privada
foram utilizadas as ferramentas de gerenciamento nativas da solução de
armazenamento.
As próximas etapas demonstram a aplicação no ambiente de laboratório, dos
atributos considerados neste trabalho para a definição do processo de escolha de
uso de armazenamento em Nuvem Privada, utilizando como base o roteiro de
critérios para armazenamento (Apêndice 1).

4.2.1 – Aplicação do atributo de Disponibilidade

Inicialmente será aplicado o modelo proposto nos atributos de disponibilidade
e na sequência para gerenciamento e desempenho, finalizando com os resultados
obtidos.
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4.2.1.1 Disponibilidade: atributos na categoria essencial

O espelhamento dos dados em outra localidade, demonstrado na Figura 32
utiliza dois datacenters, com distância de 20 quilômetros entre eles.

Os dados

armazenados em disco são replicados remotamente pela Controladora de discos e
solução de virtualização.

Figura 32 – Replicação de dados: conexão entre datacenters

Fonte: Elaborado pelo Autor.

O critério de replicação de dados avalia a capacidade da solução de
armazenamento, para configurar e enviar os dados para um local remoto, como
forma de recuperar o ambiente em caso de desastre. No ambiente experimental, os
dados são replicados do datacenter 1 para o 2 (Figura 33).
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Figura 33 - Replicação de dados entre datacenters 1 e 2

Fonte: Elaborado pelo Autor.

De acordo com os dados da Figura 34, observa-se a configuração da
replicação de dados entre os datacenters 1 e 2, por meio da interface de
gerenciamento do disco.

Figura 34 - Replicação de dados - visão geral

Fonte: Ambiente do laboratório.
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Na Figura 35, observa-se a relação e total de discos que estão com
replicação ativa entre os datacenters 1 e 2.

Figura 35 - Replicação de dados – interface de administração

Fonte: Ambiente do laboratório.

Os

resultados

obtidos

na

validação

indicam

que

a

solução

de

armazenamento atende ao critério de replicação de dados remota, para garantir a
disponibilidade do ambiente.

Em caso de incidente no acesso aos dados do

datacenter 1, os servidores estão habilitados a acessarem os discos do datacenter
2.
O segundo item definido como obrigatório de disponibilidade refere-se a cópia
dos arquivos sensíveis em outro disco, que permite recuperação rápida de dados em
caso de corrupção lógica, alterações indevidas ou problemas de hardware as
soluções de armazenamento possibilitam cópia instantânea de dados.

O

armazenamento no laboratório, conforme Figura 36, possibilita utilizar essa
funcionalidade.
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Figura 36 - Cópia instantânea – interface de administração

Fonte: Ambiente do laboratório.

Descrição dos campos da interface de administração da cópia instantânea de dados:
Nome do campo

Descrição

Nome do Volume

Nome do volume (disco) alocado para os servidores

Status

Estado da cópia instantânea

Progresso

Barra de progresso da cópia dos dados

Capacidade

Tamanho do disco

Observa-se que o critério de salvar arquivos em outro disco, denominado
cópia instantânea, é atendido na solução de armazenamento do Laboratório.
A rede de armazenamento com caminhos redundantes entre os discos e
servidores garante maior disponibilidade no acesso aos dados e melhor
desempenho, demonstrado na Figura 37.

85

Figura 37 - Rede de armazenamento – caminhos de acesso

Fonte: Ambiente do laboratório.

Na camada de virtualização de armazenamento (SAN Volume Controller
(SVC)), os caminhos redundantes são configurados para garantir a disponibilidade
de acesso ao armazenamento de dados. No cenário proposto, observam-se dois
caminhos de acesso (Figura 38), com maiores detalhes de cada porta utilizada no
servidor (Figura 39).
Figura 38 - Caminhos de acesso ao armazenamento de dados

Fonte: Ambiente do laboratório.
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Figura 39 – Caminhos de acesso – Detalhes das portas no servidor

Fonte: Ambiente do laboratório.

A última etapa de verificação dos acessos redundantes ao armazenamento
está

na camada do servidor e sistema operacional. Neste caso, dá-se com a

ferramenta VMware vCenter, uma plataforma centralizada para gerenciar ambientes
VMware vSphere (Figura 40).
Figura 40 - Laboratório - VMware vCenter

Fonte: Ambiente do laboratório.

87

A verificação realizada no ambiente do laboratório inicia-se com a seleção do
servidor VMWPREX05 e opção storage adapters, observando-se as placas HBA
(Host Bus Adapter) vmhba1 e vmhba2.
Conclusão:

Os itens relativos à rede de armazenamento com caminhos

redundantes são atendidos plenamente no ambiente de laboratório, evidenciando
pelo menos dois caminhos de acesso do servidor para a Controladora de discos.
Outro atributo importante na disponibilidade refere-se à aderência à matriz de
compatibilidade entre hardware e software, processo importante que deve ser
analisado quando um novo componente de infraestrutura é implantado no
armazenamento em disco físico. A matriz de compatibilidade geralmente é fornecida
pelo fabricante do armazenamento em disco. Na Figura 41, observa-se a análise de
compatibilidade

proposta

pelo

fornecedor,

por

meio

do

System

Storage

Interoperation Center (SSIC).
Figura 41 - Site SSIC

Fonte: IBM SSIC (2019).

O resultado é disponibilizado no site SSIC após incluir as informações
solicitadas, apresentado na Figura 42.
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Figura 42 - Matriz de compatibilidade

Fonte: IBM SSIC (2019).

Utilizando-se

o resultado descrito na Figura 42, observou-se

que a

infraestrutura de armazenamento do ambiente de laboratório está aderente à matriz
de compatibilidade recomendada pelo fornecedor do armazenamento de dados em
disco.

4.2.1.2 Disponibilidade: atributos na categoria desejável

A disponibilidade de acesso de dados depende de vários componentes, mas
a redundância de componentes internos da Controladora de discos deve ser
observada para reduzir impactos, caso ocorra falhas de hardware. Nesse sentido,
destaque-se a necessidade de redundância de controladoras internas na solução de
armazenamento, para manter a disponibilidade do armazenamento de dados.
Observou-se também redundância de fontes de alimentação, ventiladores e baterias.
No ambiente de armazenamento, observa-se que a Controladora de discos
possui duas controladoras internas, node 1 e node 2 (Figuras 43 e 44).
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Figura 43 - Controladora de discos - node 1

Fonte: Ambiente do laboratório.

A Figura 43 mostra que o Node 1 está operacional.
Figura 44 - Controladora de discos - node 2

Fonte: Ambiente do laboratório.
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A Figura 44 mostra que o Node 2 está operacional.
As duas controladoras estão configuradas em alta disponibilidade e, caso
ocorra falha numa delas, a outra assume a operação total da Controladora de
discos, sem interrupção do funcionamento.
Para garantir e manter a disponibilidade, as soluções de armazenamento
necessitam de atualizações periódicas disponibilizadas pelos fornecedores, que
preferentemente devem ser realizadas de forma concorrente, sem afetar a
disponibilidade do ambiente. Esse atributo é atendido no laboratório, observado por
meio da Figura 45.

Figura 45 – Interface gráfica de atualização de firmware

Fonte: Ambiente do laboratório.

Observou-se que, por meio da interface gráfica, a solução de armazenamento
do laboratório permite, além de atualizar o firmware, executar tarefas de
gerenciamento, resolução de problemas e funções avançadas descritas nos demais
seções neste trabalho.
Devido às necessidades de negócio, as empresas estão gerando mais dados
e o gerenciamento de backups na infraestrutura de Nuvem Privada ficou mais
importante e estratégico para prover a confidencialidade, a integridade e,
principalmente, a disponibilidade de sistemas e dados.
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A Figura 46 mostra que o backup é um serviço centralizado e automatizado
entre os servidores virtuais e os dispositivos de armazenamento para retenção de
dados (backup em disco e robô).

Figura 46 - Backup na Nuvem Privada

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Em cada servidor virtual de usuário está instalado um agente de backup, que
envia os dados por meio de rede ethernet para o servidor principal do backup. Esses
processos são realizados de forma centralizada e automatizada, baseados em
políticas que simplificam o gerenciamento (Figura 47). Inicialmente salvam-se os
arquivos em disco e, posteriormente, são enviados para fita.
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Figura 47 - Política de backup

Fonte: Ambiente de laboratório.

Diante do exposto, a solução de backup utilizada cumpre os requisitos de
disponibilidade do processo de escolha de uso de armazenamento em Nuvem
Privada.

4.2.1.3 Disponibilidade: atributos na categoria opcional

Conforme descrito no Capítulo 3.2, atributos opcionais referem-se a recursos
ou requisitos que não são necessários em todas as implementações, porém podem
ser orientados para cenários específicos e estão descritos neste capítulo.
Para manter a disponibilidade do armazenamento, é importante identificar e
diagnosticar rapidamente problemas de hardware ou desempenho.

A Figura 48

mostra a configuração realizada no armazenamento para envio de alertas em caso
de exceção.
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Figura 48 - Alertas armazenamento

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Quando

ocorre

alguma

mudança

no

estado

dos

componentes

da

Controladora de discos, um alerta é enviado ao log do sistema, conforme descrito na
Figura 48. Os eventos são classificados como alertas e de acordo com o nível de
criticidade (baixo/médio/alto).

Quando as criticidades são média e alta,

automaticamente são enviados alertas para o fornecedor por meio do serviço de
call-home; administradores do ambiente pela lista de e-mails pré-definida; console
centralizada de gerenciamento por protocolo SNMP (Simple Network Management
Protocol).
A Figura 49 registra o processo de configuração de alertas na solução de
armazenamento.
Figura 49 – Configuração de envio de alertas

Fonte: Ambiente de laboratório.
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4.2.1.4 Disponibilidade: resultados
No Quadro 5, apresentam-se consolidados os atributos de disponibilidade que
foram considerados na aplicação do processo de escolha de uso de armazenamento
em Nuvem Privada.
Quadro 5 - Disponibilidade: resultados
Critério

Atributos de Disponibilidade

Atende

Espelhamento do dado em outra localidade

Essencial

Cópia dos arquivos sensíveis no mesmo disco
Rede de armazenamento com caminhos redundantes
Aderência a matriz de compatibilidade
Discos com componentes internos redundantes

Desejável

Atualização de componentes da Controladora de discos de
forma concorrente
Salva dos arquivos em outro dispositivo de armazenamento
(backup)

Opcional

Envio de alertas em caso de desvios ou problemas

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Observa-se no Quadro 5 que todos os atributos considerados neste estudo
atendem aos requisitos de disponibilidade.

4.2.2 Atributos de Gerenciamento

Gerenciar e controlar o ambiente é extremamente importante, uma vez que as
informações relevantes podem ser obtidas por meio da análise e controle das
atividades de hardware e software.
definição

de

métricas

de

Dessa forma, destaca-se a importância na

gerenciamento

e

monitoramento

dos

serviços,

possibilitando acompanhar o comportamento na utilização dos recursos e tomar
decisões estratégicas para antecipar eventuais problemas.
Nesta etapa trata-se da facilidade de gerenciamento, descrita por Wu et al.
(2010), como um dos principais benefícios do uso de armazenamento em Nuvem.
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4.2.2.1 Gerenciamento: atributos na categoria essencial

Nos demais itens desta etapa, apresentam-se os recursos de gerenciamento
definidos como obrigatórios para o processo de escolha de uso de armazenamento
em Nuvem Privada.
No ambiente de armazenamento, para garantir-se a disponibilidade, os
atributos de gerenciamento são de extrema importância no monitoramento da
infraestrutura, identificação dos desvios e envio de alertas aos administradores, para
ações e ajustes quando necessários.
Uma experiência em interface agradável e intuitiva pode influenciar a
velocidade e a facilidade ao se gerenciar e administrar a infraestrutura de
armazenamento de dados. No entanto um sistema muito complexo de administração
necessita de várias horas de treinamento para utilização correta e pode afetar a
disponibilidade da infraestrutura, quando manuseado de forma incorreta.

Na Figura 50, observa-se que o software apresenta de forma simples e
intuitiva as opções de administração do armazenamento.
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Figura 50 - Interface de administração

Fonte: Ambiente de laboratório.

Observa-se, na Figura 50, que as principais opções para administração e
operação estão disponíveis no software de gerenciamento, conforme Quadro 6.
Quadro 6 - Criação de volumes
Criação de volumes

Descrição

Ações

Volumes

Mostra todos os discos.

Criação de novos discos.

Volumes por Conjunto

Mostra todos os discos Criação de novos discos
alocados na Controladora por pool.
e respectivos Pools.

Volumes por Host

Mostra
assinalados

os
para

discos Criação de novos discos
cada por servidor.

servidor (Host).
Volumes por Nuvem

Mostra os dados alocados Discos alocados com esta
na Nuvem pública.

opção permite que cópias
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instantâneas
realizadas

sejam
na

Nuvem

pública.
Fonte: Adaptado de IBM Redbooks (2018).

Para o serviço de monitoramento do desempenho em tempo real, pode-se
observar que o armazenamento envia as informações internas para o software de
gerenciamento, possibilitando demonstrar por meio de interface gráfica os dados de
utilização dos processadores internos (CPU), quantidade de operações de leitura e
escrita em cada porta do armazenamento e discos, descritas na Figura 51.
Figura 51 - Monitoramento de desempenho

Fonte: Ambiente laboratório.

Ao analisar as informações de desempenho da Controladora de discos
dispostos na Figura 51, constata-se que a atividade estava em torno de 258.000
operações de leitura e gravação, gerando um consumo de 10% dos processadores
internos (CPU). Diante desse comportamento, observa-se que o tempo de resposta
dos discos está abaixo de 16 milissegundos para operações de leitura e 5
milissegundos para gravação (Figura 52).
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Figura 52 - Monitoramento do tempo de resposta

Fonte: Ambiente laboratório.

Os gráficos dispostos na parte superior da Figura 52 demonstram o tempo de
resposta das operações de leitura e escrita realizados na Controladora de discos.
Os recursos de armazenamento tiveram baixa utilização, apresentando ótimo
desempenho.
No ambiente do laboratório, observa-se que está disponível a alocação de
recursos sob demanda.

Conforme a necessidade da aplicação, o sistema

redimensiona recursos automaticamente. Mas, do ponto de vista da infraestrutura
de armazenamento, é necessário realizar o provisionamento antecipado dos
recursos em disco, evitando incidentes que podem afetar a disponibilidade do
ambiente.
Os processos e operações na solução de armazenamento permitem ao
administrador realizar atividades com baixa complexidade, por meio da console de
administração da Controladora de discos, conforme Figura 53.
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Figura 53 - Provisionamento de discos

Fonte: Ambiente laboratório.

Na Figura 53, observa-se o processo de criação de novas áreas de
armazenamento, disponibilizando as informações necessárias para alocação do
recurso em disco (características, quantidade, capacidade, entre outros).
Dessa forma, evidencia-se a facilidade no provisionamento de recursos em
disco e, conforme descrito por Lionel Dupré (2012), a capacidade de dimensionar
dinamicamente os recursos defensivos sob demanda possui vantagens óbvias para
a resiliência. Além disso, quanto mais os tipos de recursos individuais puderem ser
dimensionados de maneira granular, sem dimensionar todos os recursos do sistema,
menos custoso será responder a picos repentinos na demanda.
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Outro ponto observado é a configuração de notificações de eventos, em caso
de falha e exceção da solução de armazenamento (Figura 54).
Figura 54 – Envio de alertas

Fonte: Ambiente laboratório.

As notificações do armazenamento fornecem eventos em segundos, caso o
indicador monitorado alcance o limite máximo configurado. Na Figura 54, verifica-se
que será emitido alerta se o pool de discos denominado FS900_Tier0 alcançar o
limite de utilização de 70%.
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4.2.2.2 Gerenciamento: atributos na categoria desejável

Nesta etapa descrevem-se os atributos selecionados e classificados como
desejáveis no requisito de gerenciamento para atender a implementação do
armazenamento em Nuvem Privada.
O primeiro atributo observado é a análise do histórico do monitoramento de
desempenho, que complementa a monitoração em tempo real, descrita no Capítulo
4.2.2.1. As informações históricas de desempenho têm outra funcionalidade, que é
o planejamento de capacidade do armazenamento, com o objetivo de avaliar e
prever requisitos futuros de armazenamento, dando suporte para aquisições de
novos discos no período adequado.
Na Figura 55, observam-se indicadores de desempenho armazenados
historicamente por períodos de uma hora até um ano.

Figura 55 - Monitoramento com histórico

Fonte: Ambiente laboratório.

Conforme os dados mostrados no histórico, pode-se observar que os picos de
operações nos discos ocorreram nos dias 22 e 23.02, que correspondem à
execução de processos esporádicos.
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Em infraestrutura de Nuvem, mesmo que privada, evidencia-se a necessidade
de um repositório de logs, para a guarda de mensagens de alerta e atividades
administrativas executadas na Controladora de discos, o que pode ser observado na
Figura 56.

Figura 56 - Repositório de logs de eventos

Fonte: Ambiente laboratório.

O recurso de notificação permite receber todos os alertas de situações que
ultrapassaram o limite configurado e falhas (Figura 56). Além dessas notificações, a
log armazena os registros de atividades realizadas de forma automática ou por meio
de usuários administradores, o que permite análises futuras para fins de auditoria.
No Quadro 7 descrevem-se os tipos mais importantes de logs.
Quadro 7 - Logs: tipos e descrição
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Categoria do log
Logs de atividade

Tipo de log

Uso

Eventos das atividades Fornecem
realizadas de provisiona- sobre

informações

as

operações

mento e/ou remoção de executadas em recursos
discos.
Acesso de usuários

Dados

em disco.
frequentes

dos Fornecem

acessos.

informações

sobre os usuários que
acessam a solução de
armazenamento.

Análise

do

Armazena- Log de armazenamento

mento

Fornece informações de
alertas de Pools de discos
que

atingiram

o

limite

configurado.
Alertas de erro

Alertas de componentes Fornece informações de
da

solução

armazenamento.

de componentes internos da
solução
armazenamento

de
que

apresentaram falhas.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

4.2.2.3 Gerenciamento: atributos opcionais
`

Nesta etapa do trabalho apresentam-se os recursos ou requisitos de

gerenciamento que não são necessários em todas as implementações, mas podem
ser orientados para cenários específicos.
Em um ambiente de Nuvem, os recursos são provisionados, configurados,
utilizados e removidos em pouco tempo. Com essas alterações na infraestrutura de
forma dinâmica, o gerenciamento de recursos de computação e armazenamento são
importantes no controle dos ativos.
A Figura 57 mostra o gerenciamento de recursos (inventário) realizado na
solução de armazenamento.
Figura 57 - Gerenciamento de recursos (inventário)
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Fonte: Ambiente de laboratório.

Observa-se na Figura 57 que o estado atual dos dados de armazenamento
está na condição normal.

4.2.2.4 Gerenciamento: resultados

No Quadro 8, apresentam-se consolidados os atributos de gerenciamento
considerados na aplicação do processo de escolha de uso de armazenamento em
Nuvem Privada.
Quadro 8 - Gerenciamento: resultados
Critério

Atributos de Gerenciamento
Monitoração de desempenho em tempo real

Essencial

Console de gerenciamento e administração
Monitoração com limites (thresholds) e alertas
Facilidade no processo de provisionamento de recursos
Monitoração de desempenho – histórico

Desejável

Ações pré-definidas para os eventos e alertas

Registro das atividades realizadas (log)

Opcional

Interface de gerenciamento de recursos (inventário)

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Atende
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Observa-se, no Quadro 8, que um atributo na categoria desejável não foi
evidenciado na infraestrutura de Nuvem Privada, no que se refere a ações prédefinidas para eventos e alertas.

4.2.3 Atributos de Desempenho

Em infraestrutura em Nuvem, a virtualização de servidores é uma tecnologia
fundamental para compartilhar recursos físicos com eficiência e flexibilidade,
atendendo a crescente popularidade de aplicativos com o uso intenso de dados. Por
sua vez, o armazenamento virtualizado utilizado em ambientes compartilhados
pode-se tornar um ponto de atenção e causar problemas de desempenho e
escalabilidade (NOORSHAMS et al., 2013).
Dessa forma, destaca-se a importância na observação de atributos de
desempenho

do

armazenamento

na

implementação

ou

contratação

de

armazenamento em Nuvem Privada.

4.2.3.1 Desempenho: Atributos na categoria obrigatória

Nesta etapa serão apresentados os recursos de desempenho definidos como
obrigatórios para o processo de escolha de uso de armazenamento em Nuvem
Privada.
Conforme descrito por Brogna (2012), o surgimento do disco de estado sólido
(SSD)

revolucionou

a

tecnologia

de

armazenamento,

provendo

excelente

desempenho comparado com o disco rígido (HDD). Observa-se, na Figura 58, a
utilização de discos em memória flash no ambiente em Nuvem Privada, com melhor
desempenho nas operações de leitura e escrita de dados, o que permitiu a
consolidação de informações (oferecendo suporte a registros e índices de bancos de
dados, metadados para pesquisa rápida e outros dados transacionais) e possibilitou
que mais trabalho fosse realizado com menos energia num espaço mais denso e
com melhor relação custo-benefício.
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Figura 58 - Discos flash

Fonte: Ambiente de laboratório.

Ainda na Figura 58, constata-se que o pool de discos CTI_FS900_Tier0_001
é formado por discos em memória flash, descritos no campo camada. Devido a essa
configuração dos discos, e descrito e observado no Capítulo 4.2.2 (Gerenciamento),
não foram observados desvios ou impactos no tempo de resposta dos discos
utilizados pelos servidores, evidenciando a escolha desse atributo de discos em
memória.
Para se obter o melhor desempenho no acesso aos discos, o ambiente de
laboratório utiliza uma rede de armazenamento (SAN), que conecta os servidores
com a Controladora de discos (Figura 59).
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Figura 59 - SAN

Fonte: Ambiente de laboratório.

4.2.3.2 Desempenho: atributos na categoria desejável

Nesta etapa, apresentam-se os recursos e características complementares de
desempenho, que não são necessárias ou classificadas com requisitos mínimos,
mas desejáveis para a implementação do armazenamento.
Inicialmente, selecionado o atributo de alocação de discos em camadas,
sobre a qual Jacob e Jaswal (2017) discorrem, devido ao desempenho aprimorado
existe o interesse da indústria e da área acadêmica no estudo e utilização de discos
em memória (SSD) e unidades de discos rígidos (HDD). Essa combinação criou
equilíbrio de desempenho e capacidade para atender a outros requisitos de serviço
com diferentes opções de custo de serviço.
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Na Figura 60, a utilização de armazenamento em camadas, incluindo discos
em memória flash e discos rígidos (HDD).

Figura 60 – Discos em camada

Fonte: Ambiente de laboratório.

Na

Figura

60,

observa-se

que

grupos

de

discos

denominados

CTI_FS900_V7000_SAS_Hibrido_Tier2 e ALP_FS900_V7000_SAS_Hibrido_Tier2
são formados por discos de tecnologia em memória flash e convencionais (HDD com
conexão SAS).
Ainda visando obter melhor desempenho dos discos, observa-se a utilização
de virtualização de armazenamento (Figura 61). E, como o próprio nome diz, essa
utilização somada à Computação em Nuvem possibilita que os dados sejam
alocados em unidades virtuais, abstraindo-se a camada de hardware.
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Figura 61 - Virtualização de armazenamento

Fonte: Ambiente de laboratório.

Pode-se observar na Figura 61 que os seis conjuntos de discos configurados
na solução de virtualização IBM SAN Volume Controller (SVC) estão na condição
normal.

4.3.3.3 Resultado do atributo Desempenho

No Quadro 9, apresentam-se consolidados os atributos de desempenho
considerados na aplicação do processo de escolha de uso de armazenamento em
Nuvem Privada.
Quadro 9 - Desempenho: resultados
Critério

Atributos de Desempenho
Utilização de discos com melhor desempenho, com

Essencial

tecnologia em memória

Atende
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Rede de armazenamento SAN

Desejável

Alocação de discos em camadas

Virtualização do armazenamento

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Observa-se, no Quadro 9, que todos os atributos considerados neste estudo
atendem aos requisitos de desempenho.
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4.3 Resultado dos atributos

Na análise dos resultados, o autor utilizou o roteiro de avaliação de atributos
(Anexo 1), para examinar a infraestrutura de armazenamento do laboratório.
Discussão dos resultados
Critério Disponibilidade: atende aos requisitos.
evidenciados os atributos necessários para

garantir

Foram identificados e
a

disponibilidade

da

infraestrutura de armazenamento em Nuvem Privada, atendendo 100% dos
requisitos definidos como essenciais (Tabela 1).
Tabela 1 - Critérios de disponibilidade

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Os três requisitos definidos como desejáveis também foram atendidos
plenamente.

Critério Gerenciamento: atende parcialmente aos requisitos. Um dos atributos
desejáveis, ações pré-definidas para os eventos e alertas, não foi evidenciado no
ambiente de laboratório. Os demais requisitos considerados essenciais e opcionais
foram plenamente atendidos (Tabela 2).
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Tabela 2 – Critérios de gerenciamento

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Critério Desempenho: atende aos requisitos.

Os principais atributos de

desempenho foram evidenciados na infraestrutura de armazenamento (Tabela 3).
Tabela 3 – Critério Desempenho

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Avaliação geral

A partir das informações apresentadas neste capítulo (Tabelas 1, 2, 3), os
critérios de disponibilidade, gerenciamento e desempenho observados no laboratório
foram consolidados na Tabela 4.

Tabela 4 – Critérios consolidados

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Conforme definido no Capítulo 3.2, o melhor cenário na utilização de
armazenamento em Nuvem Privada deve considerar o atendimento de todos os
atributos.

Em caso de não atendimento total dos atributos, entende-se que a

solução deve cumprir os atributos essenciais ou imprescindíveis.
O critério gerenciamento não obteve 100% de aderência devido ao atributo de
monitoração com ações pré-definidas para eventos de falha e alertas na
infraestrutura de armazenamento, que não foi evidenciado no laboratório. Este
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cenário não afeta o resultado na análise do processo de escolha de uso de
armazenamento em Nuvem, devido a ser classificado na categoria desejável.
Em ambiente em Nuvem Privada, atributos de gerenciamento devem ser
considerados, devido à necessidade de atuação proativa em caso de falhas na
infraestrutura de armazenamento. Ainda, o critério de gerenciamento pode afetar a
disponibilidade.
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5

CONCLUSÃO

Nesta seção serão descritas as conclusões sobre os resultados dos dados
coletados e analisados nos capítulos anteriores.
5.1 Resultados e avaliação geral
Para o desenvolvimento deste trabalho foram pesquisados e adaptados os
modelos apresentados por diversos autores que elaboraram estudos relativos à
utilização de serviços em Nuvem.

Devido à amplitude da Computação em Nuvem,

o escopo deste estudo ficou limitado ao armazenamento em Nuvem Privada. Essa
decisão é ratificada por Kaisler et al. (2012) que concluíram que grandes empresas
parecem estar-se movendo para nuvens privadas para a obtenção de benefícios
escalares da Computação em Nuvem.
Na identificação dos atributos utilizados na definição de uso de Nuvem
Privada foram utilizados como insumos os trabalhos elaborados por Milan (2014),
que demonstrou por meio do trabalho em campo que a tomada de decisão para a
contratação de Nuvem decorre de objetivos de negócio e decisões de arquitetura e
questões

como

estratégia

organizacional,

governança,

capacitação

técnica

presentes no modelo de TI, e Ruiz-Alvarez e Humphrey (2011), que definiu uma
abordagem automatizada para a seleção de serviços de armazenamento em Nuvem
que pode atender aos requisitos do usuário.
Observando

esses

estudos,

foi

possível

desenvolver

a

prática

de

implementação e uso de atributos de escolha de armazenamento em Nuvem.
Utilizando como base os trabalhos relativos ao método de análise de Computação e
armazenamento em Nuvem, procurou-se responder à questão de quais atributos
tem-se de levar em consideração na implementação e uso de armazenamento em
Nuvem Privada.
As observações e análises nas atividades evidenciadas no laboratório
demonstram que o objetivo do trabalho foi alcançado. Verificou-se também que a
aplicação do pratica, ainda que limitada, possibilitou observar ser viável quando
utilizada na implementação e uso de atributos de escolha de armazenamento em
Nuvem, visto que pode auxiliar os usuários na difícil tarefa para selecionar um
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serviço de armazenamento em Nuvem, conforme descrito por Ruiz-Alvarez e
Humphrey (2011) e Esposito et al. (2016).
Com relação aos atributos escolhidos para a aplicação no laboratório, foi
possível identificar a importância nos atributos de disponibilidade, gerenciamento e
desempenho do armazenamento na Nuvem Privada, conforme o que segue.
o Disponibilidade - evidenciada a utilização de diversas técnicas para
prover disponibilidade, tais como: replicação remota de dados em outra
localidade, implementação e configuração de diversos caminhos de
acesso aos dados, entre outros, independente do maior custo. Isso
reforça as considerações de Keeton e Merchant (2004), que
descreveram a importância dos dados, o principal ativo da maioria das
corporações na era da informação, e que necessitam ser acessados
para se continuar a operação;
o Desempenho -

a tendência e crescimento na utilização de

virtualização aumentou consideravelmente a quantidade de dados
gerados,

exigindo

armazenamento.

maior

desempenho

na

infraestrutura

de

De acordo com Noorshams et al. (2013), o

armazenamento virtualizado e seus efeitos no desempenho geral do
sistema são geralmente negligenciados ou tratados como uma caixa
preta. O principal obstáculo é a crescente complexidade dos modernos
sistemas de armazenamento virtualizado que representam desafios
significativos

para

abordagens

explícitas

de

modelagem

de

desempenho para criar modelos praticamente utilizáveis com esforço
razoável e custos associados. As múltiplas camadas lógicas entre os
aplicativos em execução e o armazenamento físico levam a efeitos
complexos de desempenho e exigem análise com uma metodologia de
modelagem sistemática;
o Gerenciamento - observa-se a importância e utilização de ferramentas
de gerenciamento do armazenamento. Essa relevância foi ratificada
por Menha (2017), que entende que um sistema de gerenciamento de
recursos deve ser capaz de gerenciar cargas de trabalho de grande
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escala, de diversos clientes, de forma simultânea para um grande
número de aplicações, com diferentes objetivos de desempenho.
Demonstrou-se a importância de mapear e classificar os atributos necessários
de armazenamento para cada empresa, como forma de se obterem os benefícios na
contratação de serviços em Nuvem. Destaque também para o estabelecimento dos
critérios aos atributos, definidos neste estudo como essenciais, desejáveis e
opcionais.

Com essa classificação, foi possível identificar e demonstrar se a

infraestrutura de armazenamento atende aos requisitos estabelecidos, para futura
tomada de decisão na contratação do serviço.
Como principais benefícios e contribuições deste trabalho, podem ser
destacados:
o confirmação da possibilidade de implementação da prática na implementação
e uso de atributos na escolha de armazenamento em Nuvem Privada, objeto
deste estudo;
o facilidade de adaptação do processo em ambientes mais diversificados e
complexos;
o embora não tenha abordagem relativa à riscos, o processo pode mitigar
riscos de indisponibilidade no armazenamento em Nuvem;
o colabora

com

as organizações,

que

pretendem

começar a

utilizar

armazenamento de dados em Nuvem e necessitam de uma prática de
implementação e uso de atributos de escolha de armazenamento em Nuvem
Privada;
o pode

contribuir

para

que

as

organizações

que

desejam

adotar

armazenamento de dados em Nuvem obtenham maior compreensão sobre
como a adoção da Computação e armazenamento em Nuvem e possam
trazer valor para o negócio, mantendo-se competitiva, atualizada e eficaz,
com a utilização mais eficiente de sua infraestrutura de TI.
De outro ponto de vista, em resumo, destacam-se as seguintes dificuldades
encontradas no trabalho:
o os esforços para delimitação e entendimento do perímetro e fronteiras do
escopo, para alcançar os objetivos do trabalho;
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o definição dos atributos e recursos para análise e aplicação no laboratório,
devido à quantidade e relevância dos atributos. Conforme delimitação, vários
atributos não foram abordados, mas devido à extensão do assunto e
particularidade, recomenda-se tratá-los de forma isolada:
o Segurança - principalmente em Nuvem Pública, não se tem controle da
infraestrutura na qual os dados são armazenados.

Dessa forma,

existem preocupações relativas a controle de acesso, autenticação,
criptografia;
o Acordo de Nível de Serviço - computação em Nuvem fornece inúmeros
serviços para aplicativos comerciais críticos, mecanismos confiáveis e
flexíveis para gerenciar os contratos. Dessa forma, o Acordo de Nível
de Serviço é muito importante para conduzir os negócios na Nuvem de
maneira transparente e tranquila;
o Custo - a Computação em Nuvem depende da capacidade de os
provedores de serviços e usuários implementarem um modelo de valor
aos negócios, necessitando de uma abordagem sistemática para medir
os custos e benefícios, incluindo a comparação com os custos internos
da TI.

5.5 Limitações deste estudo
Este trabalho limitou-se aos atributos de qualidade dos serviços e Decisões
de Arquitetura descritas por Milian (2014).

Ainda com o objetivo de adequar o

método proposto ao que efetivamente poderá ser observado no campo, realizou-se
a delimitação do escopo. Neste trabalho, portanto, consideraram-se os atributos de
disponibilidade,

desempenho

e

gerenciamento, analisados e

aplicados no

laboratório.

5.2 Trabalhos futuros
O desenvolvimento do trabalho, em suas diferentes etapas e em razões de
limitação de escopo, apresentou situações que podem identificar a necessidade de
ampliação dos critérios de escolha de armazenamento em Nuvem.

Entre as
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sugestões de ampliação do estudo, está a aplicação do processo em provedores de
Nuvem pública, por exemplo, AWS e Azure.
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APÊNDICE
APÊNDICE 1: Roteiro de critérios consolidados
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APÊNDICE 2: Roteiro de critérios: Disponibilidade

Essencial

Descrição
Atende ao critério de replicação de dados remota, para garantir a

Espelhamento do dado em outra localidade
Cópia dos arquivos sensíveis no mesmo disco
Rede de armazenamento com caminhos redundantes

Critério de salva de arquivos em outro disco (cópia instantânea).

Sim

Evidenciando pelo menos dois caminhos de acesso do servidor para a

Sim

Controladora de discos.

Disponibilidade

Atualização de componentes da Controladora de discos de forma concorrente

Descrição

Sim

Solução de armazenamento permite além de atualizar o firmware,

Sim

executar tarefas de gerenciamento, resolução de problemas.
Sim

automatizada, baseados em políticas que simplificam o gerenciamento.

Opcional/Alternativo

Descrição
A Solução de armazenamento está configurada para envio de alertas

Envio de alertas em caso de desvios ou problemas

Evidenciado

As duas controladoras estão configuradas em alta disponibilidade.

Processos de backup são realizados de forma centralizada e
Salva dos arquivos em outro dispositivo de armazenamento (backup)

Sim

compatibilidade recomendada pelo fornecedor.

Desejável
Discos com componentes internos redundantes

Sim

disponibilidade do ambiente.

Infraestrutura de armazenamento está aderente à matriz de
Aderência à matriz de compatibilidade

Evidenciado

em caso de exceção.

Evidenciado
Sim
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APÊNDICE 3: Roteiro de critérios: Gerenciamento

Essencial
Monitoração de desempenho em tempo real

Console de gerenciamento e administração

Monitoração com limites (thresholds) e alertas

Gerenciamento

Facilidade no processo de provisionamento de recursos

Descrição

Evidenciado

Demonstrado que tempo de resposta das operações de leitura e escrita realizados na Controladora de discos

Sim

(Figura 50).
Na Figura 49, observa-se que o software apresenta de forma simples e intuitiva as opções de administração

Sim

do armazenamento.
Configurado o envio de notificações de eventos, em caso de exceção da solução de armazenamento (Figura

Sim

53).
Evidenciada facilidade no provisionamento de recursos em disco (Figura 52).

Desejável

Descrição

Sim

Evidenciado

Monitoração de desempenho - histórico

Observado indicadores de desempenho armazenados historicamente por períodos de 1 hora até 1 ano.

Sim

Ações pré-definidas para os eventos e alertas

Não evidenciado.

Não

O recurso de notificação permite receber todos os alertas de situações que ultrapassaram o limite configurado,

Sim

Registro das atividades realizadas (log)

incidentes na infraestrutura e registro de atividades realizadas de forma automática ou por meio de usuários
administradores (Figura 56).

Opcional
Interface de gerenciamento de recursos (inventário)

Descrição
Demonstrado que o gerenciamento de inventário é realizado na solução de armazenamento.

Evidenciado3
Sim
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APÊNDICE 4: Roteiro de critérios: Desempenho

Essencial

Descrição

Utilização de discos com melhor desempenho, com tecnologia em

Constata-se que o pool de discos é formado por discos em

memória

memória flash, descrito no campo camada (Figura 57).

Desempenho

Rede de armazenamento SAN

Desejável

Utiliza-se rede de armazenamento (SAN), que conecta os

Sim
Sim

servidores com a Controladora de discos (Figura 59).

Descrição
Demonstrada na Figura 60, a utilização de armazenamento

Alocação de discos em camadas

Evidenciado

Evidenciado
Sim

em camadas, incluindo discos em memória flash e discos
rígidos (HDD).

Virtualização do armazenamento

Opcional

Visando obter melhor desempenho dos discos, observa-se a

Sim

utilização de virtualização de armazenamento (Figura 61).

Descrição

Evidenciado

