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capítulo 1
O que é a Amazon Web Services?

Este capítulo aborda

• Visão geral da Amazon Web Services

• Benefícios de usar a Amazon Web Services

• Exemplos do que você pode fazer com a Amazon Web Services

• Criação e configuração de uma conta da Amazon Web Services

A Amazon Web Services (AWS) é uma plataforma de web services que oferece so-
luções de computação, armazenamento e rede em diferentes camadas de abstração. 
Você pode usar os serviços para hospedar sites, executar aplicações empresariais 
e minerar grandes quantidades de dados. O termo web service significa que os 
serviços podem ser controlados por uma interface web. Esta interface pode ser 
usada por máquinas ou por pessoas por meio de uma interface gráfica de usuário. 
Os serviços mais proeminentes são o EC2, que oferece servidores virtuais, e o 
S3, que oferece capacidade de armazenamento. Os serviços da AWS funcionam 
bem juntos; você pode usá-los para replicar uma instalação local existente ou 
para projetar uma instalação a partir do zero. Eles são cobrados de acordo com 
o modelo pay-per-use.

O cliente da AWS pode escolher entre diferentes datacenters. Os datacenters da 
AWS estão distribuídos pelos Estados Unidos, Europa, Ásia e América do Sul. 
Por exemplo, você pode iniciar um servidor virtual no Japão da mesma forma 
que pode iniciar um servidor virtual na Irlanda. Isso permite que atenda clientes 
do mundo todo com uma infraestrutura global.

O mapa da figura 1.1 mostra os datacenters disponíveis para todos os clientes.
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Figura 1.1 – Localização dos datacenters da AWS.

QUE HARDWARE DÁ SUPORTE À AWS?

A AWS mantém em segredo o hardware utilizado em seus datacenters. A escala em que 
ele opera hardware de computação, de rede e de armazenamento é enorme. Provavel-
mente usa componentes de commodity para economizar dinheiro em comparação com 
hardware que cobre mais pelo nome da marca. A manipulação de falhas de hardware 
é embutida em processos e softwares do mundo real1.

A AWS também emprega hardware desenvolvido especialmente para seus casos de uso. 
Um bom exemplo é a CPU Xeon E5-2666 v3 da Intel. Essa CPU é otimizada para dar 
suporte a servidores virtuais da família c4.

Em termos mais gerais, a AWS é conhecida como plataforma de computação em nuvem.

1.1 O que é computação em nuvem?
Atualmente, quase todas as soluções de TI são rotuladas com o termo computação 
em nuvem ou apenas nuvem. Uma palavra de efeito pode ajudar a vender, mas é 
difícil de usar em um livro.

A computação em nuvem, ou nuvem, é uma metáfora para o fornecimento e o 
consumo de recursos de TI. Os recursos de TI da nuvem não podem ser vistos 
diretamente pelo usuário; há camadas de abstração intermediárias. O nível de 
abstração oferecido pela nuvem pode variar de hardware virtual a complexos 
sistemas distribuídos. Os recursos ficam disponíveis sob demanda em enormes 
quantidades e são pagos de acordo com o uso.
1 GOLDEN, Bernard. Amazon Web Services (AWS) Hardware. For Dummies. Disponível em: 

<http://mng.bz/k6lT>.
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Aqui está uma definição mais oficial do National Institute of Standards and 
Technology:

A computação em nuvem é um modelo para permitir acesso de rede 
onipresente, conveniente e sob demanda a um pool compartilhado de 
recursos de computação configuráveis (por exemplo, redes, servidores, 
armazenamento, aplicações e serviços) que podem ser fornecidos e libe-
rados rapidamente com pouco esforço de gerenciamento ou interação 
do provedor de serviços.

Definição do NIST para computação em nuvem, 
National Institute of Standards and Technology

Em geral, as nuvens são divididas da seguinte forma:

• Pública – Nuvem gerenciada por uma empresa e aberta para uso pelo 
público em geral.

• Privada – Nuvem que virtualiza e compartilha a infraestrutura de TI dentro 
de uma única empresa.

• Híbrida – Combinação de nuvem pública e privada.

A AWS é uma nuvem pública. Os serviços de computação em nuvem também 
têm várias classificações:

• Infraestrutura como serviço (IaaS, Infrastructure as a Service) – Oferece recur-
sos básicos, por exemplo, funcionalidades de computação, armazena-
mento e rede, usando servidores virtuais, como as máquinas virtuais do 
Amazon EC2, do Google Engine Compute e do Microsoft Azure.

• Plataforma como serviço (PaaS, Platform as a Service) – Fornece plataformas, 
como o AWS Elastic Beanstalk, o Google App Engine e o Heroku, para a 
implantação de aplicações personalizadas na nuvem.

• Software como serviço (SaaS, Software as a Service) – Combina infraestrutura e 
software sendo executados na nuvem, o que inclui aplicações de escritório como 
o Amazon WorkSpaces, o Google Apps for Work e o Microsoft Office 365.

O portfólio do produto AWS contém IaaS, PaaS e SaaS. Examinemos o que você 
pode fazer realmente com a AWS.
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1.2 O que você pode fazer com a AWS?
Você pode executar qualquer aplicação na AWS usando um único serviço ou uma 
combinação deles. Os exemplos desta seção lhe darão uma ideia do que pode ser 
feito com a AWS.

1.2.1 Hospedando uma loja web
John é diretor de TI de uma empresa de e-commerce de médio porte. Seu objetivo 
é fornecer aos clientes uma loja web rápida e confiável. Ele decidiu hospedar a loja 
localmente, e há três anos alugou servidores em um datacenter. Um servidor web 
manipula solicitações de clientes e um banco de dados armazena informações e 
pedidos de produtos. John está avaliando como sua empresa pode se beneficiar 
da AWS usando essa mesma configuração, como mostrado na figura 1.2.

Banco
de dados

Servidor
web

Sem custo
de manutenção

Servidor local

Banco
de dados

Servidor
web

Gerenciado por você, com atualizações,
monitoramento e assim por diante

Internet

Usuário

Figura 1.2 – Executando uma loja web localmente versus na AWS.

Ele percebeu que outras opções estão disponíveis para melhorar a instalação na 
AWS com serviços adicionais:

• A loja web é composta por conteúdo dinâmico (como os produtos e seus 
preços) e conteúdo estático (como o logotipo da empresa). Separando o 
conteúdo dinâmico do estático, John reduziu a carga de seus servidores web 
e melhorou o desempenho distribuindo o conteúdo estático através de uma 
rede de distribuição de conteúdo (CDN, Content Delivery Network).
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• John usa serviços sem custos de manutenção que incluem um banco de 
dados, um armazenamento de objetos e um sistema DNS na AWS. Isso o 
isenta de gerenciar essas partes do sistema, diminui os custos operacionais 
e melhora a qualidade.

• O aplicativo que executa a loja web pode ser instalado em servidores virtu-
ais. John dividiu a capacidade do antigo servidor local em vários servidores 
virtuais menores sem custo adicional. Se um desses servidores virtuais falhar, 
o balanceador de carga enviará as solicitações dos clientes para os outros 
servidores virtuais. Essa configuração melhora a confiabilidade da loja web.

A figura 1.3 mostra como John melhorou a configuração da loja web com a AWS.

Banco de dados

Internet
Usuário

Balanceador
de carga

DNS CDN

Armazenamento
de objetos

Dinâmico

Servidor web

Estático

Sem custo de
manutenção

Gerenciado por você, com atualizações,
monitoramento e assim por diante

Melhora a
con�abilidade

Melhora o
desempenho

Diminui os
custos de
manutenção

Figura 1.3 – Executando uma loja web na AWS com a CDN para melhorar o desempenho, um 
balanceador de carga para garantir alta disponibilidade e um banco de dados gerenciado para 

diminuir os custos de manutenção.

Ele iniciou um projeto de verificação de conceito e descobriu que seu aplicativo 
web pode ser transferido para a AWS e que há serviços disponíveis para ajudar 
a melhorar a configuração.
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1.2.2 Executando uma aplicação Java EE em sua rede privada
Maureen é arquiteta de sistemas sênior em uma corporação global. Ela deseja 
mover partes das aplicações empresariais para a AWS, quando o contrato de 
datacenter da empresa expirar em alguns meses, a fim de reduzir custos e ganhar 
flexibilidade e descobriu que é possível executar aplicações empresariais na AWS.

Para fazê-lo, ela definiu uma rede virtual na nuvem e a conectou à rede corpora-
tiva por intermédio de uma conexão de rede virtual privada (VPN, virtual private 
network). A empresa pode controlar o acesso e proteger dados de missão crítica 
usando sub-redes e controlar o tráfego entre elas com listas de controle de acesso. 
Maureen controla o tráfego enviado para a internet usando o Network Address 
Translation (NAT) e firewalls. Ela instalou servidores de aplicações em máquinas 
virtuais (VMs, virtual machines) para executar o aplicativo Java EE. Maureen 
também está considerando armazenar dados em um serviço de banco de dados 
SQL (como o Oracle Database Enterprise Edition ou o Microsoft SQL Server EE). 
A figura 1.4 ilustra a arquitetura.

Banco de dados SQL

Sub-rede privada
10.10.2.0/24

Internet

Sub-rede privada
10.10.1.0/24

Sub-rede privada
10.10.0.0/24

Rede virtual
10.10.0.0/16

Servidor Java EE

NAT
Gateway

de Internet

Gateway
de VPNRede corporativa

10.20.0.0/16

VPN

Figura 1.4 – Executando um aplicativo Java EE com rede empresarial na AWS.
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Maureen conseguiu conectar o datacenter local com uma rede privada na AWS. Sua 
equipe já iniciou a transferência do primeiro aplicativo empresarial para a nuvem.

1.2.3 Atendendo requisitos legais e empresariais de arquivamento de dados
Greg é responsável pela infraestrutura de TI de um pequeno escritório de advoca-
cia. Sua principal meta é armazenar e arquivar todos os dados de maneira confiável 
e durável. Ele opera um servidor de arquivos para permitir o compartilhamento 
de documentos dentro do escritório. O armazenamento de todos os dados é um 
desafio para Greg:

• Ele precisa fazer o backup de todos os arquivos para evitar a perda de 
dados críticos. Para fazê-lo, Greg copia os dados do servidor de arquivos 
em outro armazenamento anexado à rede, logo, teve de comprar o hardware 
do servidor de arquivos duas vezes. O servidor de arquivos e o servidor de 
backup estão em locais próximos, ou seja, ele não está cumprindo requisi-
tos de recuperação em caso de desastre para se proteger de um incêndio ou 
invasão.

• Para cumprir requisitos de arquivamento legais e empresariais, Greg precisa 
armazenar dados por muito tempo. É complicado armazenar dados por 10 
anos ou mais. Greg usa uma solução de arquivamento cara para fazê-lo.

Para economizar dinheiro e aumentar a segurança dos dados, Greg decidiu usar 
a AWS. Ele transferiu dados para um armazenamento de objetos altamente dis-
ponível. Um gateway de armazenamento torna desnecessário comprar e operar 
um armazenamento anexado à rede e um backup locais. Um tape deck virtual se 
incumbe da tarefa de arquivar dados pelo período de tempo requerido. A figura 
1.5 mostra como Greg implementou este caso de uso na AWS e o compara com 
a solução de instalação local.

Greg está satisfeito com a nova solução que armazena e arquiva dados na AWS 
porque conseguiu melhorar a qualidade e tornou possível aumentar o tamanho 
do armazenamento.
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Usuário UsuárioUsuário
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Figura 1.5 – Fazendo o backup de dados e arquivando-os localmente e na AWS.

1.2.4 Implementando uma arquitetura de sistema tolerante a falhas
Alexa é engenheira de software e trabalha para uma startup que está crescendo 
rapidamente. Ela admite que a Lei de Murphy é aplicável à infraestrutura de TI: 
qualquer coisa que puder dar errado, dará. Alexa está trabalhando muito para 
construir um sistema tolerante a falhas e impedir que interrupções prejudiquem 
os negócios. Ela sabe que há dois tipos de serviços na AWS: serviços tolerantes a 
falhas e serviços que podem ser usados de modo a fornecer tolerância. Alexa cons-
truiu um sistema como o mostrado na figura 1.6 com uma arquitetura tolerante a 
falhas. O serviço de banco de dados é oferecido com replicação e manipulação de 
failover. Ela usa servidores virtuais agindo como servidores web. Esses servidores 
virtuais não são tolerantes a falhas por padrão. Mas Alexa usa um balanceador 
de carga e pode iniciar vários servidores em diferentes datacenters para oferecer 
tolerância a falhas.
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Datacenter A

Servidor web

Banco
de dados
(mestre)

Balanceador
de carga

Internet
Usuário Datacenter B

Servidor web

Banco
de dados
(reserva)

Tolerante a falhas
por padrão

É possível o uso da
tolerância a falhas

Alta disponibilidade

Figura 1.6 – Construindo um sistema tolerante a falhas na AWS.

Até agora Alexa conseguiu proteger a startup contra maiores interrupções. No 
entanto, ela e sua equipe sempre planejam levando em consideração a ocorrência 
de falhas.

Você já tem uma visão ampla do que pode fazer com a AWS. Em termos gerais, 
pode hospedar qualquer aplicativo na AWS. A próxima seção explicará os nove 
benefícios mais importantes que a AWS tem para oferecer.

1.3 Como você pode se beneficiar do uso da AWS
Qual é a vantagem mais importante do uso da AWS? “Redução de custos”, você 
diria. Mas economizar dinheiro não é a única vantagem. Examinaremos outras 
maneiras pelas quais você pode se beneficiar do uso da AWS.

1.3.1 Plataforma inovadora e em rápido crescimento
Em 2014, a AWS anunciou mais de 500 novos serviços e recursos durante sua con-
ferência anual, a re:Invent em Las Vegas. Além disso, novos recursos e melhorias são 
lançados todo ano. Você pode transformar esses novos serviços e recursos em solu-
ções inovadoras para seus clientes e, dessa forma, obter uma vantagem competitiva.
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O número de presentes na conferência re:Invent cresceu de 9.000 em 2013 para 
13.500 em 20142. A AWS conta com mais de 1 milhão de empresas e agências go-
vernamentais entre seus clientes, e em sua discussão de resultados do primeiro 
trimestre de 2014, a empresa informou que continuará a contratar talentos para 
crescer ainda mais3. Podemos esperar mais recursos e serviços novos nos próxi-
mos anos.

1.3.2 Os serviços resolvem problemas comuns
Como você aprendeu, a AWS é uma plataforma de serviços. Problemas comuns 
como balanceamento de carga, enfileiramento, envio de emails e armazenamento 
de arquivos são resolvidos para nós pelos serviços. Não é preciso reinventar a roda. 
Sua missão é selecionar os serviços certos para construir sistemas complexos. 
Em seguida, é só deixar a AWS gerenciar os serviços enquanto você se dedica 
aos clientes.

1.3.3 Beneficiando-se da automação
Já que a AWS tem uma API, você pode automatizar tudo: pode escrever código 
para criar redes, iniciar clusters de servidores virtuais ou implantar um banco de 
dados relacional. A automação aumenta a confiabilidade e melhora a eficiência.

Quanto mais dependências seu sistema tiver, mais complexo ele será. Uma pessoa 
pode se confundir rapidamente, mas um computador consegue lidar com grafos 
de qualquer tamanho. Você deve se concentrar em tarefas nas quais um humano 
seja bom – descrever um sistema – enquanto o computador descobre como resol-
ver todas as dependências para criar o sistema. A configuração de um ambiente 
na nuvem de acordo com seus blueprints pode ser automatizada com a ajuda da 
infraestrutura como código, que será abordada no capítulo 4.

1.3.4 Capacidade flexível (escalabilidade)
A capacidade flexível nos isenta de planejar. Podemos crescer de um único servidor 
para milhares. Nosso armazenamento pode crescer de gigabytes para petabytes. 
Não precisamos mais prever necessidades de capacidade futuras referentes aos 
próximos meses e anos.

2 BENSINGER, Greg. Amazon conference showcases another side of the retailer’s business. Digits, 
12 de novembro de 2014. Disponível em: <http://mng.bz/hTBo>.

3 Amazon.com’s management discusses Q1 2014 results – earnings call transcript. Seeking Alpha, 24 
de abril de 2014. Disponível em: <http://mng.bz/60qX>.
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Se você gerencia uma loja web, terá padrões de tráfego sazonal, como mostrado na 
figura 1.7. Poderíamos pensar em dia versus noite e dia útil versus fim de semana 
ou feriado. Não seria bom se pudesse adicionar capacidade quando o tráfego 
crescesse e remover capacidade quando ele diminuísse? É exatamente disso que 
trata a capacidade flexível. Você pode iniciar novos servidores dentro de minutos 
e removê-los algumas horas depois.
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Figura 1.7 – Padrões de tráfego sazonal para uma loja web.

A nuvem quase não tem restrições de capacidade. Você não precisa mais se pre-
ocupar com espaço no gabinete, switches, e fontes de energia – pode adicionar 
quantos servidores quiser. Quando o volume de dados cresce, sempre é possível 
adicionar nova capacidade de armazenamento.

Capacidade flexível também significa que você pode encerrar sistemas não usados. 
Em um de nossos últimos projetos, o ambiente de teste só era executado de 7 da 
manhã às 8 da noite em dias úteis, o que nos permitiu economizar 60%.

1.3.5 Construa protegendo-se contra falhas (confiabilidade)
A maioria dos serviços AWS é tolerante a falhas ou de alta disponibilidade. Se você 
usá-los, terá confiabilidade gratuita. A AWS dá suporte à construção de sistemas 
de uma maneira confiável. Ela fornecerá tudo que é necessário para você criar 
seus próprios sistemas tolerantes a falhas.

1.3.6 Reduzindo o tempo de distribuição para o mercado
Na AWS, quando solicitamos um novo servidor virtual, alguns minutos depois 
ele é inicializado e está pronto para uso. O mesmo ocorrerá com qualquer outro 
serviço AWS que estiver disponível. Você pode usar todos eles sob demanda. Isso 
permitirá adaptar sua infraestrutura a novos requisitos rapidamente.
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Seu processo de desenvolvimento será mais veloz em função de ciclos de feedback 
mais curtos. Você poderá eliminar restrições como o número de ambientes de teste 
disponíveis; se precisar de outro ambiente de teste, poderá criá-lo por algumas 
horas.

1.3.7 Beneficiando-se de economias de escala
Quando este texto foi escrito, as taxas para uso da AWS tinham sido reduzidas 
42 vezes desde 2008:

• Em dezembro de 2014, as taxas para a transferência de dados para o 
ambiente externo foram reduzidas em até 43%.

• Em novembro de 2014, da taxas para uso do serviço de busca foram redu-
zidas em 50%.

• Em março de 2014, as taxas para uso de um servidor virtual foram reduzidas 
em até 40%.

Desde dezembro de 2014, a AWS operou 1,4 milhão de servidores. Todos os proces-
sos relacionados a operações devem ser otimizados para funcionar nessa escala. 
Quanto maior ficar a AWS, menores serão os preços.

1.3.8 Abrangência mundial
Você pode implantar suas aplicações o mais próximo possível de seus clientes. A 
AWS tem datacenters nos seguintes locais:

• Estados Unidos (norte da Virgínia, norte da Califórnia, Oregon)

• Europa (Alemanha, Irlanda)

• Ásia (Japão, Singapura)

• Austrália

• América do Sul (Brasil)

Com a AWS, você pode oferecer negócios no mundo todo.

1.3.9 Parceira profissional
A AWS está em conformidade com os padrões a seguir:
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• ISO 27001 – Padrão mundial de segurança de informações conferido por 
um órgão de certificação independente e reconhecido.

• FedRAMP & DoD CSM – Garante computação em nuvem segura para o 
governo e o departamento de defesa dos Estados Unidos.

• PCI DSS Level 1 – Padrão de segurança de dados (DSS, Data Security 
Standard) da indústria de cartões de pagamento (PCI, Payment Card 
Industry) para a proteção de dados dos titulares dos cartões.

• ISO 9001 – Abordagem de gerenciamento de qualidade padronizada usada 
mundialmente e certificada por um órgão independente e reconhecido.

Se você ainda não se convenceu de que a AWS é uma parceira profissional, saiba que 
a Airbnb, a Amazon, a Intuit, a NASA, a Nasdaq, a Netflix, a SoundCloud e muitas 
outras empresas estão operando cargas de trabalho volumosas nesta plataforma.

A relação custo-benefício será elaborada com mais detalhes na próxima seção.

1.4 Quanto custa?
Uma cobrança da AWS é semelhante a uma conta de energia elétrica. Os serviços 
são cobrados de acordo com o uso. Você pagará pelas horas durante as quais um 
servidor virtual foi executado, pelo espaço usado no depósito de objetos (em 
gigabytes) ou pelo número de balanceadores de carga em funcionamento. A co-
brança é mensal. O preço de cada serviço fica disponível publicamente; se você 
quiser calcular o custo mensal de uma instalação planejada, pode usar a AWS 
Simple Monthly Calculator (http://aws.amazon.com/calculator).

1.4.1 Nível gratuito
Você pode usar alguns serviços AWS gratuitamente durante os primeiros 12 meses 
após se inscrever.

A ideia do nível gratuito é permitir que o cliente experimente a AWS e vivencie 
seu uso. Veja o que vem incluído:

• 750 horas (quase um mês) de um pequeno servidor virtual executando 
o Linux ou o Windows. Isso significa que você pode executar um único 
servidor virtual o mês inteiro ou 750 servidores virtuais por uma hora.

• 750 horas (ou quase um mês) de um balanceador de carga.
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• Armazenamento de objetos com 5 GB de espaço.

• Pequeno banco de dados com 20 GB de espaço de armazenamento, incluindo 
backup.

Se você exceder os limites do nível gratuito, começará a pagar pelos recursos que 
consumir sem aviso prévio. Uma conta será enviada no fim do mês. Mostraremos 
como é possível monitorar os custos antes de usar a AWS. Se seu nível gratuito 
terminar após um ano, você pagará por todos os recursos que usar.

Há alguns benefícios adicionais, como detalhado em http://aws.amazon.com/free. 
Este livro usará o nível gratuito o máximo possível e deixará claro quando forem 
necessários recursos que não sejam fornecidos por ele.

1.4.2 Exemplo de cobrança
Como mencionado, você pode ser cobrado de várias maneiras:

• De acordo com as horas de uso – Quando um servidor é usado por 61 minu-
tos, geralmente esse período é considerado como 2 horas.

• De acordo com o tráfego – O tráfego pode ser medido em gigabytes ou em 
número de solicitações.

• De acordo com o uso de armazenamento – O uso pode ser medido por ca-
pacidade provisionada (como por um volume de 50 GB não importando 
quanto você usar) ou pela utilização real (por exemplo, 2,3 GB usados).

Lembra do exemplo de loja web da seção 1.2? A figura 1.8 mostra a loja web e 
adiciona informações sobre como cada parte é cobrada.

Suponhamos que sua loja web tivesse um início bem-sucedido em janeiro e você 
decidisse divulgar uma campanha de marketing para aumentar as vendas do 
próximo mês. A sorte lhe sorriu: em fevereiro você conseguiu aumentar em cin-
co vezes o número de visitantes da loja. Como sabemos, a AWS cobra de acordo 
com o uso. A tabela 1.1 mostra suas contas de janeiro e fevereiro. O número de 
visitantes aumentou de 100.000 para 500.000 e sua despesa mensal cresceu de 
142,37 para 538,09 dólares, o que totaliza um aumento de 3,7 vezes. Já que sua loja 
web teve que manipular um tráfego maior, você precisou pagar pela utilização 
de mais serviços, como a CDN, os servidores web e o banco de dados. O uso de 
outros serviços, como o armazenamento de arquivos estáticos, não cresceu, logo, 
o preço permaneceu o mesmo.
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Banco de dados

Internet
Usuário

Balanceador
de carga

DNS CDN

Armazenamento
de objetos

Servidor web

Cobrado por uso
de armazenamento

Cobrado por
horas de uso

Cobrado
por tráfego

Dinâmico Estático

Figura 1.8 – Exemplo de cobrança da loja web.

Tabela 1.1 – Como uma conta da AWS muda à medida que o número de visitantes da loja web cresce

Serviço Uso em janeiro Uso em fevereiro Cobrança de 
fevereiro (US$)

Aumento 
(US$)

Visitas ao site 100.000 500.000

CDN
26 mil solicitações + 25 
GB de tráfego 

131 mil solicitações + 125 GB 
de tráfego

113,31 90,64

Arquivos estáticos
Usados 50 GB de 
armazenamento

Usados 50 GB de 
armazenamento

1,50 0,00

Balanceador de carga
748 horas + 50 GB de 
tráfego

748 horas + 250 GB de 
tráfego

20,30 1,60

Servidores web 1 servidor = 748 horas 4 servidores = 2.992 horas 204,96 153,72

Banco de dados (748 
horas)

Servidor pequeno + 
armazenamento de 20 GB

Servidor grande + 
armazenamento de 20 GB

170,66 128,10

Tráfego (tráfego enviado 
para a internet)

51 GB 255 GB 22,86 18,46

DNS 2 mil solicitações 10 mil solicitações 4,50 3,20

Custo total 538,09 395,72
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Com a AWS, você pode ter um relacionamento linear entre tráfego e custos. E 
outras oportunidades o esperam com esse modelo de cobrança.

1.4.3 Oportunidades do modelo pay-per-use
O modelo de cobrança pay-per-use da AWS cria novas oportunidades. Você não 
precisa mais fazer investimentos antecipados em infraestrutura. Pode iniciar ser-
vidores sob demanda e pagar apenas pela hora de uso; também pode parar de 
usar os servidores quando quiser sem precisar pagar mais por eles. Não é preciso 
se comprometer antecipadamente com relação à quantidade de espaço de arma-
zenamento que usará.

Um servidor grande custa exatamente o mesmo que dois pequenos com a mesma 
capacidade. Logo, você pode dividir seus sistemas em partes menores, porque o 
custo é igual. Isso torna a tolerância a falhas viável não só para grandes empresas, 
mas também para orçamentos menores.

1.5 Comparando alternativas
A AWS não é a única provedora de computação em nuvem. A Microsoft e o Google 
também têm serviços de nuvem.

O OpenStack é diferente porque é open source e foi desenvolvido por mais de 
200 empresas incluindo a IBM, a HP e a Rackspace. Todas essas empresas usam 
o OpenStack para operar seus próprios serviços de nuvem, às vezes com com-
plementos patenteados. Você poderia executar sua própria nuvem com base no 
OpenStack, mas perderia quase todos os benefícios descritos na seção 1.3.

Não é fácil comparar provedores de nuvem porque, na maioria das vezes, faltam 
padrões abertos. Funcionalidades como a das redes virtuais e do enfileiramento 
de mensagens são operadas diferentemente. Se você souber de que recursos pre-
cisa, poderá comparar os detalhes e tomar uma decisão. Caso contrário, é melhor 
optar pela AWS porque ela lhe dará mais chances de encontrar uma solução para 
seu problema.

A seguir, alguns recursos comuns dos provedores de nuvem:

• Servidores virtuais (Linux e Windows)

• Armazenamento de objetos

• Balanceador de carga
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• Enfileiramento de mensagens

• Interface gráfica de usuário

• Interface de linha de comando

Uma pergunta mais interessante seria: Em que os provedores de nuvem diferem? 
A tabela 1.2 compara a AWS, o Azure, o Google Cloud Platform e o OpenStack.

Tabela 1.2 – Diferenças entre a AWS, o Microsoft Azure, o Google Cloud Platform e o OpenStack

AWS Azure Google Cloud 
Platform OpenStack

Número de serviços A maioria Muitos O suficiente Poucos

Número de 
regiões (múltiplos 
datacenters por 
região)

9 13 3
Sim (depende 
do provedor do 
OpenStack)

Conformidade

Padrões comuns 
(ISO 27001, HIPAA, 
FedRAMP, SOC), 
IT Grundschutz 
(Alemanha), G-Cloud 
(Reino Unido)

Padrões comuns 
(ISO 27001, HIPAA, 
FedRAMP, SOC), ISO 
27018 (privacidade 
da nuvem), G-Cloud 
(Reino Unido)

Padrões comuns 
(ISO 27001, HIPAA, 
FedRAMP, SOC)

Sim (depende 
do provedor do 
OpenStack)

Linguagens de SDKs

Android, navegadores 
(JavaScript), iOS, 
Java, .NET, Node.
js (JavaScript), PHP, 
Python, Ruby, Go

Android, iOS, 
Java, .NET, Node.
js (JavaScript), PHP, 
Python, Ruby

Java, navegadores 
(JavaScript), .NET, 
PHP, Python

–

Integração ao 
processo de 
desenvolvimento

Média, não vinculada 
a ecossistemas 
específicos

Alta, vinculada 
ao ecossistema 
da Microsoft 
(por exemplo, ao 
desenvolvimento 
.NET)

Alta, vinculada ao 
ecossistema do 
Google (por exemplo, 
ao Android)

–

Armazena-mento 
de nível de bloco 
(anexado via rede)

Sim

Sim (pode ser 
usado por vários 
servidores virtuais 
simultaneamente)

Não

Sim (pode ser usado 
por vários servidores 
virtuais simultanea-
mente)

Banco de dados 
relacional

Sim (MySQL, 
PostgreSQL, Oracle 
Database, Microsoft 
SQL Server)

Sim (Azure SQL 
Database, Microsoft 
SQL Server)

Sim (MySQL)
Sim (depende 
do provedor do 
OpenStack)

Banco de dados 
NoSQL

Sim (proprietário) SIm (proprietário) Sim (proprietário) Não

DNS Sim Não Sim Não
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AWS Azure Google Cloud 
Platform OpenStack

Rede virtual Sim Sim Não Sim

Troca de mensagens 
pub/sub

Sim (proprietária, 
biblioteca JMS 
disponível)

Sim (proprietária) Sim (proprietária) Não

Ferramentas de 
aprendizado de 
máquina

Sim Sim Sim Não

Ferramentas de 
implantação

Sim Sim Sim Não

Integração de 
datacenter local

Sim Sim Sim Não

Em nossa opinião, a AWS é a plataforma de nuvem disponível mais confiável no 
momento.

1.6 Explorando os serviços AWS
O hardware de computação, armazenamento e rede é a base da nuvem AWS. A 
AWS executa serviços de software acima do hardware para fornecer a nuvem, 
como mostrado na figura 1.9. Uma interface web, a API, age como intermediária 
entre os serviços AWS e nossas aplicações.

Administrador

Gerencia
serviços

Computador:
Aplicativo:
Empresa:

Implantação:
Armazenamento:
Banco de dados:

Rede:

: Servidor virtual
: Filas, busca
: Serviço de diretório, email
: Direitos de acesso, monitoramento
: Armazenamento de objetos, arquivamento
: Relacional, NoSQL
: DNS, rede virtual

Serviços

Computação

Software
Hardware

Armazenamento
Rede

API

Figura 1.9 – A nuvem AWS é composta por serviços de hardware e software acessíveis via API.
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Você pode gerenciar serviços enviando solicitações para a API manualmente via 
GUI ou automatizada via SDK. Para fazê-lo, pode usar uma ferramenta como o 
Controle de Gerenciamento (Management Console), uma interface de usuário ba-
seada na web, ou uma ferramenta de linha de comando. Os servidores virtuais têm 
uma peculiaridade: você pode se conectar com servidores virtuais por intermédio 
do SSH, por exemplo, e ganhar acesso de administrador. Isso significa que pode 
instalar o software que quiser em um servidor virtual. Outros serviços, como o de 
banco de dados NoSQL, oferecem seus recursos por meio de uma API e ocultam 
tudo que está ocorrendo em segundo plano. A figura 1.10 mostra um administra-
dor instalando uma aplicação web PHP personalizado em um servidor virtual e 
gerenciando dependências como o banco de dados NoSQL usadas pela aplicação.

Administrador

Gerencia
serviços

Instala e configura o
software remotamente

API Serviços

Armazenamento de
arquivos estáticos

Banco de
dados NoSQL

Envio
de email

Servidor
virtual

Figura 1.10 – Gerenciando um aplicativo personalizado sendo executado em um servidor 
virtual e suas dependências.

Os usuários enviam solicitações HTTP para um servidor virtual. Um servidor web 
está instalado nesse servidor virtual junto com uma aplicação web PHP perso-
nalizada. A aplicação web precisa conversar com os serviços AWS para responder 
solicitações HTTP dos usuários. Por exemplo, a aplicação web precisa consultar 
dados em um banco de dados NoSQL, armazenar arquivos estáticos e enviar 
emails. A comunicação entre a aplicação web e os serviços AWS é manipulada 
pela API, como mostra a figura 1.11.
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Usuários

Requisição HTTP

Servidor virtual

API Serviços

Armazenamento
de arquivos estáticos

Banco de dados
NoSQL

Envio
de emails

Figura 1.11 – Manipulando uma requisição http com um aplicativo web personalizado usando 
serviços AWS adicionais.

O número de serviços diferentes disponíveis pode ser assustador no início. A 
categorização de serviços AWS a seguir o ajudará a se orientar:

• Os serviços de computação oferecem poder e memória de computação. Você 
pode iniciar servidores virtuais e usá-los para executar suas aplicações.

• Os serviços de app oferecem soluções para casos de uso comuns como filas 
de mensagens, tópicos e busca de grandes quantidades de dados para serem 
integradas às suas aplicações.

• Os serviços empresariais oferecem soluções independentes como servidores 
de email e serviços de diretório.

• Os serviços de implantação e administração funcionam acima dos serviços 
mencionados até agora. Eles ajudam a conceder e revogar acesso a recursos 
de nuvem, monitorar servidores virtuais e implantar aplicações.

• O armazenamento é necessário para a coleta, a persistência e o arquivamento 
de dados. A AWS oferece diferentes opções de armazenamento: um arma-
zenamento de objetos ou uma solução de armazenamento anexado à rede 
para uso com servidores virtuais.
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• O armazenamento em banco de dados apresenta algumas vantagens sobre as 
soluções de armazenamento simples quando precisamos gerenciar dados 
estruturados. A AWS oferece soluções para bancos de dados relacionais e 
NoSQL.

• Os serviços de rede são uma parte básica da AWS. Você pode definir redes 
privadas e usar um DNS integrado.

É preciso ressaltar que aqui só abordamos as categorias e serviços mais importan-
tes. Outros serviços estão disponíveis e você também pode executar suas próprias 
aplicações na AWS.

Agora que examinamos os serviços AWS com detalhes, é hora de você aprender 
como interagir com eles.

1.7 Interagindo com a AWS
Quando você interagir com a AWS para configurar ou usar serviços, fará chama-
das à API. Ela é o ponto de entrada para a AWS, como a figura 1.12 demonstra.

API

Manual

Automação

Serviços

Console de
gerenciamento

baseado na web

Blueprints

SDKS para Java,
Python, JavaScript, ...

Interface de linha
de comando

Figura 1.12 – Ferramentas para interação com a API da AWS.
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A seguir fornecemos uma visão geral das ferramentas disponíveis que permitem 
fazer chamadas à API da AWS. Você pode comparar os recursos dessas ferramentas 
para automatizar suas tarefas diárias.

1.7.1 Console de Gerenciamento
Você pode usar o Console de Gerenciamento baseado na web para interagir com 
a AWS. É possível controlar manualmente a AWS com essa GUI conveniente, que 
é executada em qualquer navegador web moderno (Chrome, Firefox, Safari ≥ 5, 
IE ≥ 9); consulte a figura 1.13.

Figura 1.13 – Console de Gerenciamento.

Se você estiver testando a AWS, o Console de Gerenciamento será o melhor lugar 
para começar. Ele o ajudará a ter uma noção geral dos diferentes serviços e a ser 
rapidamente bem-sucedido. O Console de Gerenciamento também é uma boa 
maneira de configurar uma infraestrutura de nuvem para desenvolvimento e teste.
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1.7.2 Interface de linha de comando
Você pode iniciar um servidor virtual, criar armazenamento e enviar emails a partir 
da linha de comando. Com a interface de linha de comando (CLI, command-line 
interface), é possível controlar qualquer coisa na AWS; consulte a figura 1.14.

Figura 1.14 – Interface de linha de comando.

Normalmente a CLI é usada para automatizar tarefas na AWS. Se você quiser au-
tomatizar partes de sua infraestrutura com a ajuda de um servidor de integração 
contínua como o Jenkins, a CLI é a ferramenta certa. Ela oferece uma maneira 
conveniente de acessar a API e combinar múltiplas chamadas em um script.

Você pode até mesmo começar a automatizar sua infraestrutura com scripts 
encadeando várias chamadas da CLI. A CLI está disponível para Windows, Mac 
e Linux, e também há uma versão para PowerShell.

1.7.3 SDKs
Em algumas situações podemos ter de chamar a AWS de dentro da aplicação. 
Com SDKs você pode usar sua linguagem de programação favorita para integrar 
a AWS à lógica de sua aplicação. A AWS fornece SDKs para o seguinte:
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• Android

• Navegadores (JavaScript)

• iOS

• Java

• .NET

• Node.js (JavaScript)

• PHP

• Python

• Ruby

• Go

Normalmente os SDKs são usados para integrar serviços AWS às aplicações. Se 
você estiver fazendo desenvolvimento de software e quiser integrar um serviço 
AWS, como um banco de dados NoSQL ou um serviço de notificação push, um 
SDK será a escolha certa para a tarefa. Alguns serviços, como as filas e os tópicos, 
devem ser usados com um SDK na aplicação.

1.7.4 Blueprints
Um blueprint é uma descrição de seu sistema contendo todos os serviços e depen-
dências. Ele não diz nada sobre as etapas necessárias ou a ordem para a obtenção 
do sistema descrito. A figura 1.15 mostra como um blueprint é transferido para 
um sistema em funcionamento.

Considere usar blueprints se tiver que controlar ambientes múltiplos ou complexos. 
Os blueprints o ajudarão a automatizar a configuração de sua infraestrutura na 
nuvem. Você pode usar blueprints para configurar redes virtuais e iniciar diferentes 
servidores nessa rede, por exemplo.

Um blueprint removerá grande parte do trabalho porque você não precisará 
mais se preocupar com dependências durante a criação do sistema – o blueprint 
automatiza o processo inteiro. Você aprenderá mais sobre automatizar sua infra-
estrutura no capítulo 4.

É hora de começarmos a criar sua conta AWS e examinar o uso da AWS depois 
de tanta teoria.
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Banco
de dados

Balanceador
de carga

Ferramenta

CDN

Arquivos
estáticos

Servidores web

DNS{
 infrastructure: {
  loadbalancer: {
   server: { ... }
  },
  cdn: { ... },
  database: { ... },
  dns: { ... },
  static: { ... }
 }
}

Figura 1.15 – Automação de infraestrutura com blueprints.

1.8 Criando uma conta AWS
Antes de começar a usar a AWS, você precisa criar uma conta. Uma conta AWS é 
um recipiente para todos os recursos que você possui. Você pode anexar múltiplos 
usuários a uma conta, se várias pessoas precisarem acessá-la; por padrão, sua 
conta terá um único usuário root. Para criar uma conta, você precisa do seguinte:

• Um número de telefone para validar sua identidade.

• Um cartão de crédito para pagar a cobrança.

USANDO UMA CONTA ANTIGA?

Você pode usar uma conta AWS existente ao trabalhar nos exemplos deste livro. No 
entanto, a utilização pode não ter cobertura no nível gratuito e você pode ter que pagar 
pelo uso.

Além disso, se você criou sua conta AWS antes de 4 de dezembro de 2013, deve criar 
uma nova; há questões de versão que podem causar problemas quando você testar 
nossos exemplos.
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1.8.1 Inscrevendo-se
O processo de inscrição é composto por cinco etapas:

1. Forneça suas credenciais de login.

2. Forneça suas informações de contato.

3. Forneça detalhes de pagamento.

4. Verifique sua identidade.

5. Selecione seu plano de suporte.

Aponte seu navegador web favorito para https://aws.amazon.com e clique no botão 
Create a Free Account / Create an AWS Account.

1. Fornecendo suas credenciais de login

A página de inscrição, mostrada na figura 1.16, fornece duas opções. Você 
pode criar uma conta usando sua conta da Amazon.com ou criar uma conta 
a partir do zero. Se quiser criar a conta a partir do zero, continue lendo. Caso 
contrário, salte para a etapa 5.

Figura 1.16 – Criando uma conta AWS: página de inscrição.

Informe seu endereço de email e selecione I Am a New User. Passe para a próxima 
etapa para criar suas credenciais de login. Recomendamos que você escolha 
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uma senha forte para impedir a má utilização de sua conta. Sugerimos uma 
senha com 16 caracteres, números e símbolos. Se alguém tiver acesso à conta, 
pode destruir seus sistemas ou roubar seus dados.

2. Fornecendo suas informações de contato

A próxima etapa, como mostrado na figura 1.17, é fornecer suas informações 
de contato. Preencha todos os campos requeridos e continue.

Figura 1.17 – Criando uma conta AWS: fornecendo suas informações de contato.

3. Fornecendo detalhes de pagamento

Agora a tela mostrada na figura 1.18 pedirá informações de pagamento. A AWS 
dá suporte ao MasterCard e ao Visa. Você pode definir a moeda usada no 
pagamento depois, se não quiser pagar suas contas em dólares americanos; 
as moedas suportadas são euros, libras esterlinas britânicas, francos suíços, 
dólares australianos e algumas outras.
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4. Verificando sua identidade

O próximo passo é verificar sua identidade. A figura 1.19 mostra a primeira 
etapa do processo.

Figura 1.18 – Criando uma conta AWS: fornecendo detalhes de pagamento.

Após concluir a primeira parte você receberá uma chamada da AWS. Uma 
voz robótica pedirá o seu PIN, que será como mostrado na figura 1.20. Sua 
identidade será verificada e você poderá passar para a última etapa.

5. Selecionando seu plano de suporte

A última etapa é selecionar um plano de suporte; consulte a figura 1.21. 
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Nesse caso, selecione o plano Basic, que é gratuito. Se depois você criar uma 
conta AWS para sua empresa, recomendamos o plano de suporte Business. 
É possível mudar de plano de suporte posteriormente.

Figura 1.19 – Criando uma conta AWS: verificando sua identidade (primeira de duas etapas).

Figura 1.20 – Criando uma conta AWS: verificando sua identidade (segunda de duas etapas).
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Parabéns! Você conseguiu. Agora pode fazer login com sua conta no Console 
de Gerenciamento da AWS.

Figura 1.21 – Criando uma conta AWS: selecionando seu plano de suporte.

1.8.2 Entrando
Você tem uma conta AWS e está pronto para entrar no Console de Gerenciamento 
em https://console.aws.amazon.com. Como mencionado, o Console de Gerenciamen-
to é uma ferramenta baseada na web que você pode usar para controlar recursos da 
AWS. Ele usa a API da AWS para tornar disponível o máximo de funcionalidades. 
A figura 1.22 mostra a página de inscrição.
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Insira suas credenciais de login e clique em Sign In Using Our Secure Server para ver o 
Console de Gerenciamento, mostrado na figura 1.23.

Selecione a aba para ver
alguns grá�cos de monitoramento

Use este IP para
se conectar via SSH

Figura 1.22 – Entre no Console de Gerenciamento.

Figura 1.23 – Console de Gerenciamento da AWS.

A parte mais importante é a barra de navegação no topo; consulte a figura 1.24. 
Ela é composta por seis seções:
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• AWS – Fornece uma visão geral de todos os recursos da conta.

• Services – Dá acesso a todos os serviços AWS.

• Seção personalizada (Edit) – Clique em Edit e arraste e solte serviços impor-
tantes aqui para personalizar a barra de navegação.

• Seu nome – Permite que você acesse informações de cobrança e sua conta, 
e também permite que saia.

• Sua região – Permite que você selecione sua região. Você aprenderá sobre as 
regiões na seção 3.5. Não é preciso alterar nada aqui agora.

• Support – Dá acesso a fóruns, à documentação e a um sistema de tíquetes.

Visão geral
dos recursos

Acessa
um serviço

Acesso rápido a serviços
(personalizável)

Conta e
cobrança

Seletor
de região

Seção
de ajuda

Figura 1.24 – Barra de navegação do Console de Gerenciamento da AWS.

A seguir, você criará um par de chaves para poder se conectar com seus servidores 
virtuais.

1.8.3 Criando um par de chaves
Para acessar um servidor virtual na AWS, você precisa de um par de chaves com-
posto por uma chave privada e uma chave pública. A chave pública será carregada 
na AWS e inserida no servidor virtual. A chave privada é sua; é como sua senha, 
mas muito mais segura. Proteja sua chave privada como se fosse sua senha, ou 
seja, não a perca – não será possível recuperá-la.

Para acessar um servidor Linux, você usará o protocolo SSH; a autenticação será 
feita com a ajuda de seu par de chaves em vez de uma senha durante o login. O 
acesso a um servidor Windows será feito via Remote Desktop Protocol (RDP); 
você precisará de seu par de chaves para descriptografar a senha de administrador 
antes de poder fazer login.

As etapas a seguir o levarão ao painel do serviço EC2, que oferece servidores 
virtuais, e no qual você poderá obter um par de chaves:



57Capítulo 1 ■ O que é a Amazon Web Services?

1. Abra o Console de Gerenciamento da AWS em https://console.aws.amazon.com.

2. Clique em Services na barra de navegação, encontre o serviço EC2 e clique nele.

3. Seu navegador exibirá o Console de Gerenciamento do EC2.

O Console de Gerenciamento do EC2, mostrado na figura 1.25, é dividido em três 
colunas. A primeira é a barra de navegação do EC2. Já que este é um dos serviços 
mais antigos, ele tem muitos recursos que podem ser acessados via barra de na-
vegação. A segunda coluna fornecerá uma visão geral de todos os seus recursos 
no EC2. A terceira fornece informações adicionais.

Figura 1.25 – Console de Gerenciamento do EC2.

Siga essas etapas para criar um par de chaves:

1. Clique em Key Pairs na barra de navegação sob Network & Security.

2. Clique no botão Create Key Pair na página mostrada na figura 1.26.

3. Nomeie o par de chaves com mykey. Se você escolher outro nome, terá que 
fazer a substituição em todos os exemplos seguintes!

Durante a criação do par de chaves, você baixou um arquivo chamado mykey.pem. 
Agora deve preparar esta chave para uso futuro. Dependendo de seu sistema 
operacional, pode ser que precise fazer as coisas de forma diferente, logo, leia a 
seção pertinente ao seu sistema operacional.
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Figura 1.26 – Pares de chaves do Console de Gerenciamento do EC2.

USANDO SEU PRÓPRIO PAR DE CHAVES

Também é possível fazer o upload da parte referente à chave pública de um par de chaves 
existente. Isso apresenta duas vantagens:

• Você pode reutilizar um par de chaves existente.

• Você terá certeza de que é o único que conhece a parte do par de chaves referente à 
chave privada. Se usar o botão Create Key Pair, a AWS saberá (pelo menos brevemente) 
qual é sua chave privada.

Neste caso, somos contra esta abordagem por ser mais difícil de ser detalhada em um livro.

LINUX e MAC OS X

A única coisa que é preciso fazer é alterar os direitos de acesso de mykey.pem 
para que só você possa ler o arquivo. Para fazê-lo, execute chmod 400 mykey.pem no 
terminal. Você aprenderá como usar sua chave na primeira vez que precisar 
fazer login em um servidor virtual neste livro.

WINDOWS

O Windows não vem com um cliente SSH, logo, você precisa baixar o insta-
lador do PuTTY para Windows a partir de http://mng.bz/A1bY e instalá-lo. O 
PuTTY vem com uma ferramenta chamada PuTTYgen que pode converter 
o arquivo mykey.pem em um arquivo mykey.ppk, e você precisará:
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1. Executar o aplicativo PuTTYgen. A tela mostrada na figura 1.27 será aberta.

2. Selecionar SSH-2 RSA sob Type of Key to Generate.

3. Clicar em Load.

4. Já que o PuTTYgen exibe somente arquivos *.pkk, você precisa mudar a 
extensão de arquivo do campo File Name para All Files.

5. Selecionar o arquivo mykey.pem e clicar em Open.

6. Confirmar a caixa de diálogo.

7. Alterar Key Comment para mykey.

8. Clicar em Save Private Key. Ignore o aviso sobre salvar a chave sem uma senha.

Figura 1.27 – O PuTTYgen permite que você converta o arquivo .pem para o formato de 
arquivo.pkk requerido pelo PuTTY.

Agora seu arquivo .pem foi convertido para o formato .pkk requerido pelo PuTTY. 
Você aprenderá como usar sua chave na primeira vez que precisar fazer login em 
um servidor virtual neste livro.
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1.8.4 Criando um alarme de cobrança
Antes de você usar sua conta AWS no próximo capítulo, recomendamos que 
crie um alarme de cobrança. Se você exceder o nível gratuito, um email lhe será 
enviado. O livro o avisará sempre que um exemplo não tiver cobertura do nível 
gratuito. Certifique-se de seguir cuidadosamente as etapas de limpeza após cada 
exemplo. Para se assegurar de que não esqueceu algo durante a limpeza, crie um 
alarme de cobrança como recomendado pela AWS: http://mng.bz/M7Sj.

1.9 Resumo

• A Amazon Web Services (AWS) é uma plataforma de web services que 
oferece soluções para computação, armazenamento e rede que funcionam 
bem juntas.

• Economias de custo não são o único benefício do uso da AWS. Você também 
se beneficiará de uma plataforma inovadora e em rápido crescimento com 
capacidade flexível, serviços tolerantes a falhas e infraestrutura mundial.

• Qualquer caso de uso pode ser implementado na AWS, seja um aplicativo 
web amplamente usado ou um aplicativo empresarial especializado com 
configuração de rede avançada.

• Você pode interagir com a AWS de muitas maneiras diferentes. Pode contro-
lar os diferentes serviços usando a GUI baseada na web; usar código para 
gerenciar a AWS por meio de programas a partir da linha de comando ou 
de SDKs; ou usar blueprints para instalar, modificar ou excluir sua infra-
estrutura na AWS.

• O pay-per-use é o modelo de preços dos serviços AWS. Poder de computação, 
armazenamento, e serviços de rede são cobrados de maneira semelhante à 
energia elétrica.

• É fácil criar uma conta AWS. Você já sabe como definir um par de chaves, 
logo, pode fazer login em servidores virtuais para uso posterior.


