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Sinopse 
Diversas organizações atualmente estão concentradas em melhorar a flexibilidade 
e o desempenho dos aplicativos na nuvem. Embora flexibilidade e desempenho 
sejam importantes, os aplicativos na nuvem devem também estar disponíveis para 
os usuários sempre que eles desejarem se conectar. Este documento enfoca as 
principais metodologias que os tomadores de decisões técnicas podem usar para 
garantir que seus serviços em nuvens, sejam públicas ou privadas, continuem 
disponíveis aos usuários. 

Em um nível mais alto, cada sessão na nuvem consiste em um cliente usando um 
dispositivo de computação para se conectar aos serviços baseados em nuvem de 
uma organização, hospedados por uma entidade interna ou externa. Ao planejar 
um serviço na nuvem e de alta disponibilidade é importante considerar as 
expectativas e responsabilidade de cada uma dessas partes. Seu plano precisa 
reconhecer as limitações da tecnologia no mundo real e que podem ocorrer 
falhas. Você deve então identificar como o design de qualidade pode isolar e 
corrigir falhas com um impacto mínimo sobre a disponibilidade do serviço para os 
usuários. 
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Este documento demonstra exemplos para implantar soluções robustas na nuvem 
a fim de manter as conexões do cliente altamente disponíveis e seguras. Além 
disso, ele usa exemplos reais para discutir problemas de escalabilidade. O objetivo 
deste documento é demonstrar técnicas que minimizam o impacto das falhas, 
fornecem serviços com alta disponibilidade e criam uma experiência geral ideal 
para o usuário. 
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Introdução 

Os clientes têm expectativas elevadas com relação à confiabilidade da 
infraestrutura de computação e as mesmas expectativas se aplicam aos serviços na 
nuvem. Tempo de atividade, por exemplo, é uma métrica de confiabilidade 
comumente utilizada. Atualmente os usuários esperam obter tempos de atividade 
de 99,9% (comumente conhecido como "três noves") a 99,999% (cinco noves), o 
que se traduz em nove horas de tempo de inatividade por ano (a 99,9%) até cinco 
minutos de inatividade por ano (a 99,999%). Os provedores de serviços 
geralmente diferenciam entre interrupções planejadas e não planejadas, mas, 
como os gerentes de TI bem sabem, até mesmo uma alteração planejada pode 
resultar em problemas inesperados. Um único problema inesperado pode colocar 
em risco até mesmo um serviço com um comprometimento de 99,9%.  

Essencialmente, confiabilidade é sinônimo de satisfação do cliente, o que significa 
que gerenciar a confiabilidade é um desafio com muito mais nuances do que 
simplesmente medir o tempo de atividade. Por exemplo, você pode imaginar um 
serviço que jamais é interrompido, mas é extremamente lento ou difícil de usar. 
Embora manter os altos níveis de satisfação do cliente seja um desafio 
multifacetado, a confiabilidade é a base sobre a qual outros aspectos da satisfação 
do cliente são construídos. Os serviços baseados na nuvem devem ser 
desenvolvidos desde o início tendo-se em mente a confiabilidade. Os seguintes 
princípios de confiabilidade dos serviços na nuvem são discutidos neste 
documento: 

 Usar uma arquitetura voltada a serviços 

 Implementar separação de funções 

 Design para falhas 

 Automatizar testes e medições 

 Compreender contratos de nível de serviço 
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Medição da confiabilidade e 
das expectativas do usuário 

Além do tempo de atividade, discutido anteriormente, existe outra métrica de 
confiabilidade a ser considerada. Uma medida comum da confiabilidade de 
hardware do computador é o MTTF (tempo médio de falha). Se um componente 
falhar, o serviço por ele fornecido ficará indisponível para uso até que o 
componente seja reparado. Entretanto, o MTTF informa apenas uma parte do 
problema. Para rastrear o tempo entre a falha e o reparo, o setor criou a medição 
de MTTR (tempo médio para reparo). Para calcular uma importante métrica de 
confiabilidade do serviço, podemos usar a equação MTTF/MTTR. Essa equação 
demonstra que diminuir o tempo de reparo pela metade, resultará na duplicação 
da disponibilidade calculada. Por exemplo, analise a situação de um serviço on-
line que demonstrou historicamente um MTTF de um ano e um MTTR de uma 
hora. Em termos da disponibilidade medida, diminuir o MTTR pela metade 
equivale a dobrar o MTTF em dois anos. 

Ao focar no MTTR, você pode diminuir o impacto potencial dos incidentes de falha 
e procurar melhorar a confiabilidade criando um conjunto de servidores em 
espera com um design suficientemente redundante para acelerar a recuperação 
de tais incidentes. É preciso sempre documentar esses tipos de medidas de 
atenuação em um SLA (contrato de nível de serviço) do provedor da nuvem. Ao 
documentá-las, você estará reconhecendo de forma implícita que existe a 
expectativa de ocorrência de um certo número de falhas e que a melhor forma de 
minimizar o impacto das falhas é aumentar o MTTF e diminuir o MTTR.  

As seções a seguir detalham alguns dos principais requisitos de arquitetura para 
elaborar o design de serviços baseados em nuvem altamente disponíveis. 
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Arquitetura voltada a serviços 
A adoção efetiva da tecnologia em nuvem requer padrões adequados de design. 
Em uma arquitetura voltada a serviços, cada componente deve ter uma interface 
bem projetada para que sua implementação seja independente da de todos os 
outros componentes, sendo ainda capaz de ser usada pelos novos componentes 
na medida em que forem implantados. Criar o design da arquitetura dessa forma 
ajuda a diminuir o tempo de inatividade geral do sistema, pois os componentes 
que acessam um componente com falha podem lidar com esse evento da forma 
adequada. 

Separação de funções 
A separação de funções, também conhecida como separação de assuntos, é um 
padrão de design que afirma que cada componente implementará somente uma 
função, ou um pequeno conjunto de funções intimamente relacionadas, sem 
sobreposição e perda de integração com outros componentes. A arquitetura em 
três camadas exibida na Figura 1 neste documento é um exemplo clássico de 
separação de funções. Esta abordagem permite que a funcionalidade seja 
distribuída entre diferentes localidades geográficas e redes de forma que cada 
função tenha a melhor chance de sobreviver a falhas de servidores específicos. 
A figura ilustra servidores Web front-end, filas de mensagens e armazenamento 
redundantes, cada um dos quais poderia ser separado geograficamente. 

Failover automático 
Se as interfaces do componente estiverem registradas com um identificador de 
recurso uniforme (URI), executar um failover para alternar provedores de serviço 
pode ser simples como realizar uma consulta DNS. O uso de URIs em vez de locais 
para serviços aumenta a possibilidade de um serviço em funcionamento ser 
localizado. 
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Tolerância a falhas 
Também conhecida como degradação suave, a tolerância a falhas depende de 
agregar os fundamentos de um serviço sem criar dependências desnecessárias. Se 
a interface Web de um cliente for a mais simples possível e não integrada à lógica 
ou back-end de negócios, o canal de comunicações conseguirá sobreviver às 
falhas de outros componentes e manter o vínculo da organização com o usuário. 
Além disso, a interface Web pode ser usada para informar ao usuário sobre o 
status atual de cada parte do serviço baseado em nuvem da organização. Essa 
abordagem não apenas ajuda o usuário a entender quando esperar a restauração 
total dos serviços, mas também melhora a satisfação do usuário. 

Planejamento de desastres 
Você deve esperar falhas ocasionais dos serviços. Falhas de hardware, imperfeições 
de software e desastres naturais ou causados pelo homem podem causar falhas de 
serviços. Antes da implantação, você deve concluir o planejamento de problemas 
rotineiros para ajudar os solucionadores de problemas a saber o que procurar e 
como responder. Mas até mesmo as interrupções de grandes proporções, às vezes 
conhecidas como eventos black swan (cisne negro), ocorrerão periodicamente; 
portanto, você precisa levar esses eventos em consideração durante o processo de 
planejamento. A teoria do cisne negro afirma que esses eventos improváveis 
coletivamente desempenham papéis muito mais amplos do que as interrupções 
regulares. 

Testes e medições 
Há dois tipos apropriados de testes e medições de um serviço em execução. A 
sondagem automatizada do serviço por um servidor de testes pode resultar na 
detecção antecipada e na geração de relatórios de falhas e, portanto, diminuir o 
MTTR.  

A pesquisa de usuários deve ser realizada imediatamente antes ou após uma 
implantação para entender como os usuários reagem e identificam as expectativas 
que não foram atendidas. Um modo fácil de obter comentários dos usuários é 
simplesmente perguntar, não todas as vezes que os vir, mas ocasionalmente. Você 
deve conseguir obter dados úteis, mesmo com um índice de respostas muito 
baixo, e também obterá dos usuários os KPIs (principais indicadores de 
desempenho) para gerar relatórios de status mensais. 
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Provedor de serviços na nuvem 

Dois conceitos da década de 1970 foram adotados pelas novas tecnologias nas 
ofertas atuais de serviços na nuvem.  

 A virtualização de hardware de computador é uma realidade, com imagens 
virtuais do computador e unidades de disco virtuais que podem ser 
gerenciadas remotamente.  

 Escalabilidade rápida e agilidade são uma realidade possibilitada por 
ferramentas de gerenciamento que podem controlar o poder do hardware 
físico e virtual.  

É importante que os profissionais de TI compreendam esses conceitos e seus 
poderosos recursos. Conforme exposto na seção "Sinopse", os conceitos neste 
documento aplicam-se tanto para nuvens públicas quanto privadas, cada uma 
com o seu lugar entre as ferramentas úteis dos departamentos de TI progressistas. 
O foco no início de qualquer projeto deve estar no design da nuvem e em serviços 
de gerenciamento que ofereçam ao cliente serviços com um mínimo de 
interrupções. 

Expectativa e responsabilidade do provedor de 
serviços na nuvem 
Existe uma responsabilidade natural compartilhada entre qualquer organização e o 
provedor de serviços em nuvem de sua escolha. Para aplicativos personalizados, o 
provedor de serviços na nuvem elabora o design dos serviços para confiabilidade 
com base no uso de determinados recursos, como failover e monitoramento, com 
a ajuda do desenvolvedor. O desenvolvedor deve entender e usar esses recursos 
para que a confiabilidade seja uma meta possível. 

Uma organização que implementa uma solução preparada com base na 
infraestrutura em nuvem deve garantir que o serviço fique disponível tanto quanto 
possível. Os usuários esperam que esse tipo de serviço seja confiável como um 
telefone. Podem ocorrer interrupções, mas são eventos raros e localizados. A 
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capacidade de a organização fornecer tal garantia requer comunicação 
transparente com o provedor sobre o que esperar do serviço e o que deve ser 
oferecido pelo consumidor do serviço. Sem essa transparência, apontar a 
responsabilidade dos culpados pode ocorrer, em vez da recuperação 
automatizada quando as falhas do serviço levarem a interrupções para os usuários. 

A mesma consideração de aplica para as nuvens privadas. Uma organização de TI 
pode particionar a responsabilidade pela infraestrutura entre os especialistas 
internos os quais, em seguida, criam uma nuvem privada. Espera-se que o serviço 
na nuvem forneça uma plataforma confiável sobre a qual o restante da equipe de 
TI possa criar soluções inovadoras para atender às necessidades de negócios da 
organização. Mas exatamente como ocorre com um serviço em nuvem 
terceirizado, as operações totalmente transparentes e a documentação das 
expectativas ajudarão a evitar falhas resultantes de áreas de responsabilidade 
incertas ou mal definidas. 

Disponibilidade da nuvem 
Geralmente, os serviços de nuvem pública fornecem alta disponibilidade por meio 
de uma coleção de farms de servidores e de dispositivos de rede geograficamente 
distribuídos e bem gerenciados. Até mesmo as empresas de porte significativo que 
possuem nuvens privadas para conteúdo específico de alto valor podem usar com 
lucratividade os serviços da nuvem pública para hospedar suas soluções de 
aplicativos. E as grandes nuvens públicas têm, efetivamente, capacidade infinita, 
pois podem responder com mais servidores quando a demanda for maior do que 
a prevista. Descarregar o excesso da capacidade do servidor tem inúmeras 
vantagens, a mais importante delas sendo que, na maioria dos modelos de nuvem 
pública, o excesso de capacidade não é cobrado até ser utilizado. 

Vários provedores de serviços na nuvem oferecem recursos integrados para 
aumentar a disponibilidade e a resposta, incluindo: 

 Round-robin DNS 

 Redes de distribuição de conteúdo 

 Failover automatizado 

 Zonas com disponibilidade geográfica 
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Design orientado a disponibilidade 
Conforme mencionado anteriormente, a forma mais eficaz de aumentar a 
disponibilidade é diminuir o MTTR. Se a diversidade geográfica e de rede 
estiverem disponíveis na nuvem, certifique-se de que o balanceamento de carga 
encaminhe automaticamente os usuários dos componentes com falhas para os 
que estiverem funcionando. Até mesmo um recurso relativamente simples como o 
balanceamento de carga da rede pode ser afetado por interações inesperadas 
entre a organização e o provedor de serviços em nuvem ou o DNS. Tais interações 
têm o potencial de introduzir instabilidades na oferta de serviço não previstas 
anteriormente. 

Por exemplo, ataques de DDoS (negação de serviço distribuído) são ataques 
externos contra a disponibilidade que todos os serviços da nuvem precisam 
mitigar. Entretanto, a menos que opções de mitigação sejam cuidadosamente 
implantadas, as organizações com pouca experiência em segurança podem 
involuntariamente causar a indisponibilidade de um aplicativo, o que pode resultar 
em tantos danos de tempo de inatividade quanto um ataque de DDoS. A 
mitigação de um ataque DDoS é um exemplo de capacidade fornecida de forma 
mais eficaz com escalabilidade, ou seja, pelo provedor de serviços na nuvem ou 
pelo ISP. 

A maioria dos grandes fornecedores de serviços na nuvem possui certificação de 
confiabilidade e segurança, que podem declarar em documentos como os 
contidos no STAR (Security, Trust, and Assurance Registry) da CSA (Cloud Security 
Alliance).1 Embora o STAR propriamente dito seja relativamente novo, é 
importante que os gerentes de TI considerem que a maioria dos sistemas internos 
não recebeu essa habilitação de terceiros. Obter esse tipo de garantia a um custo 
compartilhado é outra vantagem potencial dos serviços de nuvem pública. 

Ao avaliar as vantagens e os desafios de criar uma solução baseada na nuvem e 
com alta disponibilidade, é importante garantir que o seu design inclua uma 
análise de ameaças de problemas conhecidos, como os definidos anteriormente, 
além de quaisquer falhas de interrupção de negócios exclusivas da solução que 
você deseja implantar. Geralmente, apenas os ataques à segurança são levados em 
                                                     
1 Security, Trust and Assurance Registry (STAR), acesse https://cloudsecurityalliance.org/star/ 
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consideração em uma análise de ameaças, mas uma solução em nuvem bem 
projetada considerará outros tipos de perdas de disponibilidade e também incluirá 
planos de mitigação. 

A figura a seguir mostra um design genérico em três camadas com capacidade de 
redundância. Cada solicitação tem mais de um caminho até um componente que 
pode responder a ela. Da esquerda para a direita temos um dispositivo de usuário, 
como um notebook, a partir do qual a solicitação é roteada (novamente, considere 
o uso de recursos de round-robin DNS e de balanceamento de carga da rede, se 
disponíveis). Simultaneamente, um teste de disponibilidade automatizado está 
sendo executado no sistema tanto quanto possível para garantir que qualquer 
falha seja imediatamente reportada e os reparos necessários possam ser iniciados 
rapidamente.  

O serviço na nuvem exibido na imagem mostra a separação de funções. Essa 
separação ajuda a garantir que o caminho da rede até o usuário não tenha 
componentes comuns que resultem em falhas em ambos os caminhos. Dentro de 
cada site de serviço na nuvem, é possível ocorrerem redundâncias adicionais de 
componentes. Neste cenário, a fila pode ser fornecida pelo provedor de serviços 
na nuvem. Se um banco de dados comum precisar ser compartilhado entre ambos 
os sites, cabe à arquitetura de aplicativos da organização rotear o tráfego até os 
dados de forma que causará o failover em algum outro site executando uma cópia 
espelhada do banco de dados; entretanto, várias ofertas de nuvens públicas 
possuem capacidade de redundância de dados integradas que também devem ser 
exploradas. 

Na solução deste exemplo, o balanceamento de carga é dividido entre a Internet 
no front-end, o serviço em nuvem na camada intermediária, e o aplicativo da 
organização no back-end. Testes de desativação de cada um desses componentes 
devem ser realizados com as cargas em produção para garantir que as opções de 
failover funcionem conforme planejado. 
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Figura 1. Design voltado para a disponibilidade 

 

Se o componente front-end do site for simples e direto o suficiente, os usuários 
sempre conseguirão perceber a imagem da marca e as informações de status da 
empresa, o que os ajudará a obter segurança na confiabilidade da empresa 
propriamente dita. A simplicidade tanto nos componentes quanto nas conexões é 
a chave para a confiabilidade e a disponibilidade do sistema como um todo. 
Sistemas complexos e interconectados são difíceis de manter e de depurar quando 
ocorre alguma falha. 
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Cliente organizacional da 
nuvem 

Uma organização que adquire serviços na nuvem de provedores de serviços de 
nuvens públicas ou privadas precisa entender todas as responsabilidades de um 
provedor de serviços na nuvem e as limitações dessas responsabilidades. De forma 
semelhante, o provedor de serviços na nuvem deve compreender os requisitos de 
disponibilidade e de segurança da solução fornecida aos usuários. Uma solução 
completa na nuvem requer uma implementação completamente confiável e uma 
habilidade conferida pelo provedor de serviços na nuvem de criar um serviço que 
integra suas próprias capacidades com os requisitos da organização. A boa notícia 
é que essa integração está onde é gerada a maior parte da inovação e do valor 
agregado da organização.  

A responsabilidade da organização 
Quando as responsabilidades do provedor de serviços na nuvem são especificadas, 
totalmente compreendidas e documentadas em um contrato de nível de serviço, 
quaisquer ameaças não mitigadas se tornam responsabilidade do cliente: a 
organização. Uma prática recomendada para identificar ameaças potenciais não 
atenuadas é realizar uma sessão de brainstorming para identificar todas as 
ameaças possíveis e, em seguida, filtrar as que são reconhecidamente de 
responsabilidade do provedor de serviços na nuvem. É responsabilidade da 
organização atenuar as ameaças remanescentes. A seguinte lista de riscos e 
responsabilidades pode ser usada como um guia de tipos de ameaças a serem 
levados em consideração: 

 Aplique controle de acesso localmente e na nuvem. Embora incidentes de 
perda de dados possam ocorrer por uma variedade de motivos, eles 
acontecem mais comumente quando um invasor forja a identidade de um 
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usuário válido ou eleva seus próprios privilégios para obter acesso não 
autorizado. A maioria das organizações compila um diretório de funcionários e 
parceiros que podem ser federados, ou espelham suas contas, em um 
ambiente na nuvem; entretanto, pode ser necessário autenticar outros 
usuários usando métodos diferentes. Para flexibilidade futura, adote serviços 
na nuvem compatíveis com federação e aceite identidades de diretórios locais, 
bem como de provedores de identidade externos. A tendência é de que os 
provedores incluam serviços de controle de acesso como parte se sua oferta 
de serviços. Uma prática recomendada é evitar duplicar seu banco de dados 
de contas, pois isso aumenta a superfície de ataque das informações nele 
contidas, como os dados de senha.  

 Proteja os dados em trânsito. A perda de dados pode ocorrer se os dados 
não estiverem protegidos no armazenamento ou em trânsito. A proteção dos 
dados em trânsito pode ser obtida com o uso de TLS (segurança da camada 
de transporte) a fim de fornecer criptografia entre pontos de extremidade. 
Proteger os dados no armazenamento representa um desafio maior. A 
criptografia pode ser fornecida na nuvem, mas se os dados precisarem ser 
descriptografados por aplicativos que também são executados na nuvem, a 
chave de criptografia precisará de proteções especiais. É importante observar 
que, ao fornecer acesso às chaves de criptografia na nuvem, bem como aos 
dados criptografados, equivale a armazenar os dados sem qualquer 
criptografia.  

 Proteja as funções de confiança. A autorização para realizar funções 
administrativas ou acessar dados de alto valor também terá como base as 
funções que os usuários exercem em suas organizações. Como as funções 
variam para cada usuário ao passo que suas identidades permanecem 
constantes, é preciso realizar mapeamento entre cada ID de usuário e uma 
lista das funções autorizadas das IDs. Se o provedor de serviços em nuvem 
tiver a confiança de controle de acesso, essa lista deverá ser disponibilizada 
para a nuvem e gerenciada adequadamente. Uma prática recomendada á usar 
as tecnologias de autorização baseadas em reivindicações, como SAML 
(linguagem de marcação de asserção de segurança). 

 Proteja os dados em dispositivos móveis. A proteção das credenciais do 
usuário e de outros dados confidenciais em dispositivos móveis só é possível 
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se a política de segurança for reforçada. Uma prática recomendada é 
configurar as políticas da caixa de correio do Microsoft Exchange ActiveSync. 
Embora nem todos os dispositivos implementem todas as políticas do 
ActiveSync, o mercado vem respondendo a essa necessidade e as 
organizações devem procurar implantar e reforçar uma solução de segurança 
de end-point em todos os dispositivos móveis. 

 Desenvolva todos os códigos segundo o SDL. É provável que o código do 
aplicativo se origine de uma combinação do provedor de serviços na nuvem 
(por exemplo, na forma de código de exemplo), da organização locatária da 
nuvem e de terceiros. É preciso que esse fator seja levado em consideração 
por um processo de modelagem de ameaças, como o utilizado como parte do 
SDL (ciclo de desenvolvimento de segurança), o processo de garantia de 
segurança de desenvolvimento de software criado pela Microsoft. Uma área 
em particular que precisa ser analisada é o potencial de conflito, caso mais de 
um componente controle a funcionalidade relacionada, como a autorização. 

 Otimize para obter baixo MTTR. O processo de modelagem de ameaças 
também precisa considerar e especificar tipos diferentes de falhas esperadas 
para ajudar a garantir baixo MTTR. Para cada falha potencial, especifique as 
ferramentas e tecnologias que estão disponíveis para recuperação rápida da 
funcionalidade. 

Disponibilidade de informações confidenciais 
armazenadas na nuvem 
A nuvem oferece algumas opções interessantes para proteger os dados em uma 
arquitetura altamente disponível. Analise o seguinte exemplo de solução na 
nuvem, no qual a funcionalidade para segurança e disponibilidade foi dividida 
entre a organização e a nuvem. As informações confidenciais da organização são 
armazenadas na nuvem, mas as chaves de descriptografia são mantidas na 
organização para que nenhum ataque na nuvem consiga revelar as informações 
confidenciais. Uma opção é criptografar todos os dados armazenados na nuvem 
para impedir a divulgação de dados. Entretanto, também é possível diferenciar 
entre os tipos de dados para que os dados de alto valor sejam protegidos por 
criptografia e os dados de baixo valor sejam protegidos apenas por controle de 
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acesso. Os princípios do design de separação de funções e de distribuição 
geográfica sugeridos anteriormente são utilizados aqui para aumentar a resiliência. 

A figura a seguir ilustra como funciona o cenário de proteção de dados. Os dados 
são inseridos e recuperados em uma estação de trabalho conectada à rede de 
uma organização. A rede usa um firewall para protegê-los contra invasões. 
A estação de trabalho se conecta a um servidor na rede que utiliza uma chave 
para criptografar e descriptografar dados. A chave é obtida a partir do diretório 
central da organização, assim todas as redes locais protegidas distintas podem 
acessar os dados armazenados na nuvem.  

O usuário é autenticado pelo diretório da organização. Federação e SAML são 
usadas para fornecer controle centralizado de autenticação e autorização, que se 
beneficia do repositório (como o Active Directory) de contas existentes disponível 
em um ambiente distribuído. 

Figura 2. Dados criptografados na nuvem 

 

Este exemplo de dados criptografados na nuvem pode ser usado como padrão 
para uma variedade de implementações. A proteção da chave de descriptografia 
de dados remove a ameaça de divulgação de dados na nuvem e coloca o controle 
dos dados em texto não criptografado sob controle total da organização. 
A arquitetura distribuída ajuda a assegurar a disponibilidade de serviços. 
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Usuário e dispositivo usados 
para acessar a nuvem 

Os usuários medirão a disponibilidade do serviço em uma nuvem unicamente em 
termos de sua habilidade em concluir a tarefa atual, o que significa que o serviço 
na nuvem, assim como no dispositivo utilizado para acessar a nuvem, deve estar 
funcional. 

Expectativa e comentários do usuário 
Os usuários medem a disponibilidade de serviços com base no êxito ao alcançar 
seus objetivos. A figura a seguir mostra as etapas típicas no processo adotadas 
pelo usuário para obter acesso a um recurso na nuvem. Primeiro, o dispositivo do 
usuário deve se conectar à rede local e receber autenticação. A seguir, a 
disposição de segurança do dispositivo, ou integridade, é verificada e é executado 
um processo de autenticação com base em funções a fim de estabelecer o acesso 
adequado para o usuário. Finalmente, o recurso na nuvem ficará disponível. 
A falha em obter qualquer um desses componentes bloqueará a capacidade do 
usuário de concluir a tarefa. Às vezes o bloqueio é necessário para fins de 
segurança, mas o usuário sempre o perceberá como um impedimento. 

Figura 3. Bloqueadores de disponibilidade 

 

Quando qualquer uma das ligações mostradas na figura falha, é importante 
informar o usuário sobre a natureza do problema e também isso precisa ser feito 
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para restaurar a disponibilidade da solução. Sempre que for necessária alguma 
ação por parte do usuário, as instruções precisam ser claras e concisas. 

Design para teste 
Um programa de teste automatizado é útil para detectar falhas na solução. Uma 
prática recomendável é criar o design da solução para execução de testes on-line. 
Quando ocorrem falhas significativas, todos os serviços e páginas da Web 
dedicados ao cliente precisam habilitar programas de consulta automatizados que 
usam relatórios quase em tempo real com escalonamento automático. Os testes 
on-line podem fornecer indicadores de desempenho valiosos sobre a 
disponibilidade de serviços da solução. 

Também deve ser implementado algum método de informar a forma como os 
usuários percebem a disponibilidade. Por exemplo: 

 Se um aplicativo fornecer aos usuários acesso à nuvem, utilize isso para gerar 
estatísticas, como o tempo decorrido desde o login até a aquisição dos dados 
na nuvem. 

 Pergunte periodicamente aos usuários ao final da sessão se gostariam de 
participar de uma breve pesquisa. 

 Envie pesquisadores sobre a experiência de usuários ao local para obter 
comentários dos usuários. 

Disponibilidade do dispositivo do usuário 
Os dispositivos usados para acessar as soluções em nuvem devem ser confiáveis 
para que informações de alto valor não sejam divulgadas. Como cada vez mais 
dispositivos móveis vêm sendo utilizados para acessar essas informações, é 
necessário adotar alguma forma de avaliar a segurança, ou a integridade, do 
dispositivo. Um bom design de nuvem é capaz de avaliar a integridade do 
dispositivo e a identidade do usuário. Esta seção descreve como fornecer 
avaliações de integridade do dispositivo de forma que a solução na nuvem fique 
disponível para os usuários de qualquer lugar. 
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Esta solução de exemplo trata da necessidade de estabelecer acesso seguro à rede 
de uma organização a partir de um dispositivo de usuário. Esse tipo de cenário é 
normalmente denominado de "trazer seu próprio dispositivo para o trabalho", ou 
BYOD. Durante muitos anos, os departamentos de TI conseguiam proteger os 
ativos corporativos colocando todos os recursos em quarentena, incluindo os 
computadores clientes que acessavam tais recursos, dentro de um perímetro 
protegido. Nos cenários de BYOD, os usuários têm dispositivos comercialmente 
disponíveis que podem acessar todos os dados pessoais de seus proprietários em 
qualquer lugar, e eles querem usar esses mesmos dispositivos para acessar 
também os recursos da organização. Este fenômeno é conhecido como 
consumerização de TI. 

Neste cenário, o serviço na nuvem precisa estabelecer a identidade do usuário, 
reconhecer suas preferências sobre como essas informações pessoais podem ser 
usadas, e obter a permissão do usuário caso o serviço (ou a organização) deseje 
armazenar as informações pessoais para uso futuro ou compartilhá-las com outras 
pessoas. Além disso, o serviço na nuvem pode ter conteúdo que deve ser liberado 
apenas para os dispositivos de usuário declarados como seguros. Diversos usuários 
desejam saber se sua privacidade, identidade e ativos estão protegidos contra 
malware, embora a maioria dos usuários não queira ser incomodados por 
mecanismos de segurança. 

A imagem a seguir mostra uma solução criada para avaliar a integridade de 
dispositivos móveis a partir da nuvem. O dispositivo móvel autentica o usuário 
através da conexão a um provedor de identidade na nuvem. Se o serviço Web 
contiver informações altamente confidenciais ou estiver tentando obter uma 
indicação comprovada das intenções do usuário, ele pode optar por verificar a 
segurança do dispositivo móvel antes de prosseguir. O dispositivo do usuário 
receberá então uma comprovação de integridade que pode ser enviada com a ID 
do usuário. 
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Figura 4. Clientes móveis seguros 

 

 

Dispositivos com Windows 8 podem ser protegidos de rootkits e bootkits de baixo 
nível usando tecnologias de hardware de baixo nível, como inicialização segura e 
inicialização confiável. 

Inicialização segura é um processo de validação de firmware que ajuda a impedir 
ataques de rootkit; ele faz parte da especificação UEFI (interface de firmware 
extensível unificada). O objetivo da UEFI é definir uma forma padrão de o sistema 
operacional se comunicar com o hardware moderno, que pode obter desempenho 
mais rápido, funções de E/S (entrada/saída) mais eficientes do que os sistemas 
mais antigos de BIOS de software orientados por interrupções. 

A inicialização de confiança cria uma condição na qual é possível detectar malware 
(mesmo se essa violação conseguir forjar o processo de inicialização, o que é 
improvável), o que impede a concessão da comprovação de integridade. 
A inicialização protegida também protege o software antimalware propriamente 
dito.  



 

20 Implantação de soluções de alta disponibilidade e seguras na nuvem 
 

Um agente do RAS (serviço de atestado remoto) pode informar sobre dados de 
inicialização avaliados que estão protegidos por um TPM (módulo de plataforma 
confiável). Após o dispositivo ser inicializado com êxito, os dados de avaliação do 
processo de inicialização (por exemplo, a avaliação de inicialização no Windows 8) 
são enviados para o agente do RAS, que compara as avaliações e transmite o 
estado de integridade do dispositivo (um estado positivo, negativo ou 
desconhecido) enviando uma reivindicação de integridade ao dispositivo. 

Se o dispositivo estiver íntegro, a informação é transmitida para o serviço Web 
para que a política de controle de acesso da organização seja chamada para 
conceder o acesso. 

Dependendo dos requisitos do provedor de conteúdo, os dados de integridade do 
dispositivo podem ser combinados com informações de identificação do usuário 
na forma de uma SAML ou de um OAuth (padrão aberto para reivindicações de 
autorização). O provedor de identidade, por exemplo, o Active Directory, pode 
pertencer ao empregador do usuário, ao provedor de conteúdo ou a uma rede 
social, como o Facebook. Os dados são avaliados por serviços de detecção de 
fraudes que já estão sendo utilizados na maioria dos sites comerciais. O acesso ao 
conteúdo é então autorizado para o nível apropriado de confiança para a 
finalidade que as declarações, ou reivindicações, de integridade precisarem. Esses 
protocolos de reivindicações são estruturados para permitir solicitações adicionais 
do provedor de conteúdo ao dispositivo do usuário, conforme a necessidade das 
solicitações de transação do usuário do provedor. Por exemplo, se forem 
solicitados dados de alto valor ou transferências de fundos, pode ser necessário 
estabelecer um estado de segurança adicional por meio de consulta ao dispositivo 
do usuário antes que a transação seja concluída. 
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Conclusões 
 
Os exemplos anteriores ilustram soluções que enfatizam uma arquitetura segura e 
voltada a serviços com separação de funções. Os padrões de arquitetura 
demonstrados dividem a solução em componentes com perda de integração. Esta 
abordagem permite que cada componente execute failover de forma 
transparente, mesmo se outro componente o fizer de forma catastrófica. O serviço 
como um todo pode prosseguir com funcionalidade parcial ou total, 
independentemente de qual componente falhar individualmente. O design pode 
usar soluções híbridas que incluem algumas das funcionalidades locais ao mesmo 
tempo em que fornece outras funcionalidades, como a escalonabilidade de 
soluções, por meio de uma nuvem pública remota.  

Como uma prática recomendada, a disponibilidade precisa ser monitorada por um 
serviço que opere no mesmo realm que o usuário. Além disso, os serviços devem 
ser designados e localizados de uma forma que os torne acessíveis e capazes de 
serem operados a partir de locais geograficamente diversificados para fornecer 
disponibilidade quando ocorrerem calamidades e desastres naturais.  

Desenvolvedores de serviços na nuvem, da mesma forma que clientes de serviços 
na nuvem, precisam se comunicar e cooperar para antecipar, projetar e testar a 
ocorrência de falhas a qualquer momento. Essa comunicação e cooperação 
exercerão impacto direto sobre o sucesso da solução e a satisfação de seus 
usuários. 
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Leitura adicional 

Para obter mais informações sobre os cenários e soluções detalhadas neste 
documento, consulte os seguintes recursos. Esses documentos fornecem 
informações adicionais para ajudar você a tomar as decisões corretas sobre design 
para disponibilizar suas soluções baseadas na nuvem. 

 The Windows Azure Application Model (O Modelo de Aplicação do Windows 
Azure) 
https://www.windowsazure.com/pt-
br/develop/nodejs/fundamentals/application-model/ 

 Microsoft System Center http://microsoft.com/brasil/systemcenter 

 Cloud Computing: Achieving Control in the Hybrid Cloud (Computação em 
nuvem: Alcançando o controle na nuvem híbrida) 
http://technet.microsoft.com/pt-br/magazine/hh389788.aspx 

 Cloud Security Alliance - Security, Trust & Assurance Registry (STAR) 
https://cloudsecurityalliance.org/star/ 

 Security Guidelines for SQL Azure (Diretrizes de segurança para SQL Azure) 
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/1069.security-
guidelines-for-sql-azure.aspx 

 Service-Oriented Architecture – Design Patterns (Arquitetura voltada a serviços 
– Padrões de design) 
www.soapatterns.org/masterlist_c.php 

 Cloud Insecurity: Not Enough Tools, Experience or Transparency (Insegurança 
na nuvem: Inexistência de ferramentas, experiência ou transparência 
suficientes) 
www.technewsworld.com/story/74890.html 

 How the Cloud Looks from the Top: Achieving Competitive Advantage In the 
Age of Cloud Computing (PDF) (Como é a nuvem vista de cima: Conquistando 
uma vantagem competitiva na era da computação em nuvem) 
http://download.microsoft.com/download/1/4/4/1442E796-00D2-4740-AC2D-
782D47EA3808/16700%20HBR%20Microsoft%20Report%20LONG%20webvie
w.pdf 

https://www.windowsazure.com/pt-br/develop/nodejs/fundamentals/application-model/
https://www.windowsazure.com/pt-br/develop/nodejs/fundamentals/application-model/
http://microsoft.com/brasil/systemcenter
http://technet.microsoft.com/pt-br/magazine/hh389788.aspx
https://cloudsecurityalliance.org/star/
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/1069.security-guidelines-for-sql-azure.aspx
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/1069.security-guidelines-for-sql-azure.aspx
http://www.soapatterns.org/masterlist_c.php
http://www.technewsworld.com/story/74890.html
http://download.microsoft.com/download/1/4/4/1442E796-00D2-4740-AC2D-782D47EA3808/16700%20HBR%20Microsoft%20Report%20LONG%20webview.pdf
http://download.microsoft.com/download/1/4/4/1442E796-00D2-4740-AC2D-782D47EA3808/16700%20HBR%20Microsoft%20Report%20LONG%20webview.pdf
http://download.microsoft.com/download/1/4/4/1442E796-00D2-4740-AC2D-782D47EA3808/16700%20HBR%20Microsoft%20Report%20LONG%20webview.pdf
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