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Avisos 
Os clientes são responsáveis por fazer sua própria avaliação independente das informações 

neste documento. Este documento (a) é fornecido apenas para fins informativos, (b) 

representa as ofertas e práticas de produtos atuais da AWS, que estão sujeitas a alterações 

sem aviso prévio e (c) não cria nenhum compromisso ou garantia da AWS e suas afiliadas, 

fornecedores ou licenciadores. Os produtos ou serviços da AWS são fornecidos no “estado em 

que se encontram”, sem qualquer garantia, declaração ou condição de qualquer tipo, explícita 

ou implícita. As responsabilidades e obrigações da AWS com seus clientes são regidas por 

contratos da AWS, e este documento não modifica nem faz parte de nenhum contrato entre a 

AWS e seus clientes. 

© 2020 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 
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Resumo 
Este whitepaper destaca o pilar de eficiência de performance do Well-Architected Framework 

da Amazon Web Services (AWS). Ele fornece orientações para ajudar os clientes a aplicar as 

melhores práticas nas áreas de projeto, entrega e manutenção dos ambientes da AWS. 

O pilar de eficiência de performance aborda as melhores práticas para gerenciar ambientes de 

produção. Este documento não aborda o projeto e o gerenciamento de ambientes e processos 

fora de produção, como integração ou entrega contínuas. 

 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
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Introdução 
O AWS Well-Architected Framework ajuda a entender os prós e os contras das decisões que 

você toma ao criar cargas de trabalho na AWS. O uso do Framework ajuda você a aprender as 

melhores práticas de arquitetura para projetar e operar cargas de trabalho confiáveis, 

seguras, eficientes e econômicas na nuvem. Ele fornece uma maneira de você avaliar 

consistentemente suas arquiteturas em relação às melhores práticas e identificar áreas de 

aprimoramento. Acreditamos que ter as cargas de trabalho bem arquitetadas aumenta muito 

a probabilidade de sucesso nos negócios. 

A estrutura é baseada em cinco pilares: 

 Excelência operacional 

 Segurança 

 Confiabilidade 

 Eficiência de performance 

 Otimização de custos 

Este documento aborda a aplicação dos princípios do pilar de eficiência de performance às 

suas cargas de trabalho. Em ambientes tradicionais no local, alcançar uma performance 

elevada e duradoura é algo desafiador. O uso dos princípios apresentados neste documento 

ajudará você a criar arquiteturas na AWS que entreguem performance constante de modo 

eficiente ao longo do tempo. 

Este documento é destinado a pessoas que ocupam cargos de tecnologia, como Chief 

Technology Officers (CTO – Diretor de tecnologia), arquitetos, desenvolvedores e membros da 

equipe de operações. Depois de ler este documento, você entenderá as melhores práticas e as 

estratégias da AWS a serem usadas ao projetar arquiteturas de nuvem de alta performance. 

Este documento não fornece detalhes de implementação ou padrões de arquitetura. No 

entanto, ele inclui referências a recursos adequados. 

Eficiência de performance 
O pilar de eficiência de performance tem como foco o uso eficiente de recursos de 

computação para atender a requisitos e manter a eficiência conforme as demandas mudam e 

as tecnologias evoluem. 

https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/
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Princípios de projeto 

Os princípios de projeto a seguir podem ajudar você a alcançar e manter cargas de trabalho 

eficientes na nuvem. 

 Democratize tecnologias avançadas: facilite a implementação de tecnologia 

avançada para a sua equipe delegando tarefas complexas ao seu fornecedor de 

nuvem. Em vez de solicitar que sua equipe de TI aprenda sobre como hospedar e 

executar uma nova tecnologia, avalie a possibilidade de consumir a tecnologia como 

um serviço. Por exemplo, bancos de dados NoSQL, transcodificação de mídia e 

machine learning são tecnologias que exigem altos níveis de especialização. Na 

nuvem, essas tecnologias se tornam serviços que sua equipe pode consumir, 

permitindo que a equipe se concentre no desenvolvimento de produtos, em vez de 

provisionamento e gerenciamento de recursos. 

 Tenha alcance global em poucos minutos: a implantação de sua carga de trabalho 

em várias regiões da AWS em todo o mundo permite oferecer menor latência e uma 

melhor experiência para seus clientes a um custo mínimo. 

 Use arquiteturas sem servidor: as arquiteturas sem servidor eliminam a necessidade 

de executar e manter servidores físicos para realizar atividades tradicionais de 

computação. Os serviços de armazenamento sem servidor, por exemplo, podem atuar 

como sites estáticos (eliminando a necessidade de servidores da web) e os serviços de 

eventos podem hospedar o código. Isso elimina o fardo operacional do gerenciamento 

de servidores físicos e pode reduzir os custos transacionais, pois os serviços 

gerenciados operam em escala de nuvem. 

 Experimente com mais frequência: com recursos virtuais e automatizáveis, você pode 

executar rapidamente testes comparativos usando diferentes tipos de instâncias, 

armazenamento ou configurações. 

 Leve as particularidades em consideração: use a abordagem tecnológica que esteja 

mais bem alinhada aos seus objetivos. Por exemplo, avalie padrões de acesso a dados 

ao selecionar abordagens de banco de dados ou armazenamento. 

Definição 

Concentre-se nas seguintes áreas para alcançar eficiência de performance na nuvem: 

 Seleção 

 Análise 

 Monitoramento 

 Concessões 
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Adote uma abordagem impulsionada por dados para criar uma arquitetura de alta 

performance. Reúna dados sobre todos os aspectos da arquitetura, desde o design de alto 

nível até a seleção e a configuração dos tipos de recursos. 

A avaliação periódica de suas escolhas garante que você esteja aproveitando da evolução 

contínua da Nuvem AWS. O monitoramento garante que você esteja ciente de qualquer 

desvio em relação à performance esperada. Faça concessões em sua arquitetura visando o 

aprimoramento da performance, como o uso de compactação ou armazenamento em cache, 

ou ainda a diminuição dos requisitos de consistência. 
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Seleção 
A solução ideal para uma carga de trabalho específica varia e, muitas vezes, as soluções 

combinam várias abordagens. Cargas de trabalho bem arquitetadas usam várias soluções e 

habilitam diferentes recursos para aprimorar a performance. 

Os recursos da AWS estão disponíveis em vários tipos e configurações, o que facilita encontrar 

uma abordagem que atenda melhor às suas necessidades. Você também pode encontrar 

opções que não são facilmente obtidas com infraestrutura no local. Um serviço gerenciado 

como o Amazon DynamoDB, por exemplo, fornece um banco de dados NoSQL totalmente 

gerenciado com latência de milissegundos de um dígito em qualquer escala. 

Seleção de arquitetura de performance 

Muitas vezes, é necessário empregar várias abordagens para obter a performance ideal em 

uma carga de trabalho. Os sistemas com boa arquitetura usam várias soluções e habilitam 

diferentes recursos para aprimorar a performance. 

Use uma abordagem impulsionada por dados para selecionar os padrões e a implementação 

de sua arquitetura e, por fim, obter uma solução econômica. Os arquitetos de soluções da 

AWS, as arquiteturas de referência da AWS e os parceiros do AWS Partner Network (APN – 

Rede de parceiros da AWS) podem ajudá-lo a selecionar uma arquitetura com base em 

conhecimento do setor, mas os dados obtidos por meio de benchmarking ou teste de carga 

serão necessários para otimizar sua arquitetura. 

Provavelmente, sua arquitetura combinará várias abordagens arquiteturais diferentes (p. ex., 

impulsionadas por eventos, ETL ou pipeline). A implementação de sua arquitetura usará os 

serviços da AWS que são específicos para a otimização da performance de sua arquitetura. 

Nas seções a seguir, analisamos os quatro principais tipos de recursos que você deve levar em 

consideração (computação, armazenamento, banco de dados e rede). 

Entenda os serviços e recursos disponíveis: aprenda e entenda sobre a ampla variedade de 

serviços e recursos disponíveis na nuvem. Identifique os serviços e opções de configuração 

relevantes para sua carga de trabalho e entenda como alcançar a performance ideal. 

Caso esteja avaliando uma carga de trabalho existente, é necessário gerar um inventário dos 

recursos de serviços que ela consome. Seu inventário ajuda a avaliar quais componentes 

podem ser substituídos por serviços gerenciados e tecnologias mais recentes. 

Defina um processo para as escolhas de arquitetura: use a experiência e conhecimento dos 

recursos internos sobre a nuvem ou use recursos externos, como os casos de uso publicados, 

documentações relevantes ou whitepapers visando definir um processo para escolher 

recursos e serviços. Você deve definir um processo que incentive a experimentação e o 

benchmarking com os serviços que poderiam ser usados em sua carga de trabalho. 

https://aws.amazon.com/architecture/
https://aws.amazon.com/partners/
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Ao escrever histórias de usuário essenciais para sua arquitetura, inclua requisitos de 

performance, como a especificação da rapidez de execução planejada para cada história 

essencial. Para essas histórias essenciais, implemente jornadas de usuário em roteiros 

adicionais a fim de garantir a visibilidade da performance delas em relação aos seus 

requisitos. 

Inclua os requisitos de custo nas decisões: muitas vezes as cargas de trabalho têm requisitos 

de custo para operar. Use controles internos de custo para selecionar tipos e tamanhos de 

recursos com base na necessidade prevista dos respectivos recursos. 

Determine quais componentes da carga de trabalho podem ser substituídos por serviços 

totalmente gerenciados, como bancos de dados gerenciados, caches de memória e outros 

serviços. A redução de sua carga de trabalho operacional permite que você concentre os 

recursos em resultados empresariais. 

Para conhecer as melhores práticas sobre requisitos de custo, consulte a seção Recursos 

econômicos do whitepaper Pilar de otimização de custos. 

Use políticas ou arquiteturas de referência: maximize a performance e a eficiência avaliando 

políticas internas e arquiteturas de referência existentes, usando sua análise a fim de 

selecionar serviços e configurações para sua carga de trabalho. 

Siga as orientações do seu provedor de nuvem ou de um parceiro adequado: recorra a 

recursos da empresa de nuvem, como arquitetos de soluções, serviços profissionais ou um 

parceiro adequado para orientar nas suas decisões. Esses recursos podem ajudar a analisar e 

melhorar sua arquitetura para alcançar uma performance ideal. 

Entre em contato com a AWS para obter auxílio quando precisar de orientação ou 

informações adicionais sobre produtos. Os arquitetos de soluções da AWS e a AWS 

Professional Services fornecem orientação para a implementação de soluções. Os parceiros 

do APN oferecem toda a expertise em AWS para ajudar você a desbloquear a agilidade e a 

inovação para a sua empresa 

Faça o benchmark das cargas de trabalho existentes: use a performance de uma carga de 

trabalho existente como parâmetro de comparação para entender como é a performance dela 

na nuvem. Use os dados coletados em benchmarks para direcionar as decisões de arquitetura. 

Use benchmarking com testes sintéticos para gerar dados sobre a performance dos 

componentes de sua carga de trabalho. O benchmarking é usado na avaliação da tecnologia 

para um componente específico e geralmente é mais simples e rápido de configurar do que 

testes de carga. Muitas vezes o benchmarking é usado no início de um novo projeto, quando 

ainda não há uma solução completa para o teste de carga. 

Você pode criar seus próprios benchmarks personalizados ou usar um teste padrão do setor, 

como o TPC-DS, para comparar suas cargas de trabalho de data warehousing. Os benchmarks 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Cost-Optimization-Pillar.pdf
https://aws.amazon.com/professional-services/
https://aws.amazon.com/professional-services/
https://aws.amazon.com/partners/
https://aws.amazon.com/partners/
http://www.tpc.org/tpcds/default.asp
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do setor são úteis ao comparar ambientes. Já os benchmarks personalizados são úteis para 

direcionar a tipos específicos de operações que você espera realizar em sua arquitetura. 

Ao realizar o benchmarking, é importante “preaquecer” o ambiente de teste a fim de garantir 

resultados válidos. Execute o mesmo benchmark várias vezes para assegurar a captura de 

variações ao longo do tempo. 

Normalmente, como é mais rápido executar benchmarks do que testes de carga, eles podem 

ser usados mais cedo no pipeline de implantação e fornecer um feedback mais rápido sobre 

desvios de performance. Ao avaliar uma alteração significativa em um componente ou 

serviço, um benchmark pode ser uma maneira rápida de verificar se é possível justificar a 

iniciativa para concretizar a alteração. O uso de benchmarking em conjunto com testes de 

carga é importante porque o teste de carga informa como será a performance de sua carga de 

trabalho em produção. 

Faça o teste de carga em sua carga de trabalho: implante sua arquitetura de carga de 

trabalho mais recente na nuvem usando recursos de diferentes tipos e tamanhos. Monitore a 

implantação a fim de capturar métricas de performance que identificam gargalos ou excessos 

de capacidade. Use essas informações de performance para projetar ou aprimorar a seleção 

de sua arquitetura e dos respectivos recursos. 

O teste de carga usa sua carga de trabalho real para que você possa ver a performance de sua 

solução em um ambiente de produção. É necessário executar os testes de carga usando 

versões sintéticas ou limpas de dados de produção (remova informações sigilosas ou de 

identificação). Empregue reproduções ou pré-programações de jornadas de usuário em escala 

na sua carga de trabalho para exercitar toda a sua arquitetura. Realize testes de carga 

automaticamente como parte de seu pipeline de entrega e compare os resultados aos Key 

Performance Indicators (KPI – Indicadores-chave de performance) e limites predefinidos. Isso 

garante que você continue a alcançar a performance necessária. 

O Amazon CloudWatch pode coletar métricas nos recursos em sua arquitetura. Você também 

pode coletar e publicar métricas personalizadas para descobrir métricas de negócio ou 

derivadas. Use o CloudWatch para definir alarmes que indiquem a violação de limites e 

sinalizem que um teste está fora da performance esperada. 

Usando os serviços da AWS, você pode executar ambientes em escala de produção para testar 

sua arquitetura de modo arrojado. Como você paga apenas pelo ambiente de teste quando 

precisa usá-lo, é possível realizar um teste em escala total a um custo bem menor do que 

usando um ambiente no local. Aproveite a Nuvem AWS para testar sua carga de trabalho e 

ver em que ponto o ajuste de escala falha ou é realizado de maneira não linear. Você pode 

usar instâncias spot do Amazon EC2 para gerar cargas a um baixo custo e descobrir gargalos 

antes que eles ocorram na produção. 

Quando a execução dos testes de carga levar um tempo considerável, realize-as em paralelo 

usando várias cópias de seu ambiente de teste. Seus custos serão similares, mas seu tempo de 

https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/ec2/spot/
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teste será reduzido. (O preço é o mesmo para executar 1 instância do EC2 por 100 horas ou 

para executar 100 instâncias por 1 hora). Você também pode reduzir os custos dos testes de 

carga usando instâncias spot e selecionando as regiões que têm menores custos do que as 

regiões que você usa na produção. 

O local de seus clientes do teste de carga deve refletir a distribuição geográfica de seus 

usuários finais. 

Recursos 

Consulte os seguintes recursos para saber mais sobre as melhores práticas da AWS para testes 

de carga. 

Vídeos 

 Apresentando a Amazon Builders’ Library (DOP328) 

Documentação 

 Centro de arquitetura da AWS 

 Otimização de performance do Amazon S3 

 Performance de volume do Amazon EBS 

 AWS CodeDeploy 

 AWS CloudFormation 

 Testes de carga do CloudFront 

 Painéis do AWS CloudWatch 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sKRdemSirDM
https://aws.amazon.com/architecture/
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/PerformanceOptimization.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSPerformance.html
https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/load-testing.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Dashboards.html
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Seleção da arquitetura computacional 

A opção ideal de computação para uma carga de trabalho específica pode variar de acordo 

com o design, os padrões de uso e as definições de configuração do aplicativo. As arquiteturas 

podem usar diferentes opções computacionais para vários componentes e habilitar diferentes 

recursos para aprimorar a performance. A seleção da opção computacional incorreta para 

uma arquitetura pode levar a uma menor eficiência de performance. 

Avalie as opções computacionais disponíveis: entenda as características de performance das 

opções de computação disponíveis para você. Saiba como instâncias, contêineres e funções 

funcionam, e quais vantagens ou desvantagens elas agregam à sua carga de trabalho. 

Na AWS, a computação está disponível em três formas: instâncias, contêineres e funções: 

Instâncias 

As instâncias são servidores virtualizados que permitem que você altere as capacidades dos 

seus recursos com um botão ou uma chamada de API. Como as decisões de recursos na 

nuvem não são imutáveis, você pode testar diferentes tipos de servidores. Na AWS, essas 

instâncias de servidor virtual vêm em diferentes famílias e tamanhos e oferecem uma ampla 

variedade de capacidades, inclusive Solid-State Drives (SSD – Unidade de estado sólido) e 

Graphics Processing Units (GPU – Unidades de processamento gráfico). 

As instâncias de servidor virtual do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 

disponibilizam diferentes famílias e tamanhos. Elas oferecem uma ampla variedade de 

capacidades, inclusive unidades de estado sólido (SSDs) e unidades de processamento de 

gráfico (GPUs). Quando você inicia uma instância do EC2, o tipo de instância especificado 

determina o hardware do computador host usado para sua instância. Cada tipo de instância 

oferece diferentes capacidades de computação, memória e armazenamento. Os tipos de 

instância são agrupados em famílias de instância conforme essas capacidades. 

Use os dados para selecionar o tipo de instância do EC2 ideal para sua carga de trabalho, 

garantir que você tenha as opções certas de redes e armazenamento, e avaliar as 

configurações de sistema operacional capazes de aumentar a performance para a sua carga 

de trabalho. 

Contêineres 

Os contêineres são um método de virtualização do sistema operacional que permite executar 

um aplicativo e suas dependências em processos isolados por recursos. 

Você tem duas opções ao executar contêineres na AWS. Primeiramente, escolha se deseja ou 

não gerenciar servidores. O AWS Fargate é um serviço computacional sem servidor para 

contêineres, ou também é possível usar o Amazon EC2 se você precisar de controle sobre a 

https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/fargate/
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instalação, a configuração e o gerenciamento do seu ambiente de computação. Em segundo 

lugar, escolha qual orquestrador de contêineres usar: Amazon Elastic Container Service (ECS) 

ou Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) 

O Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) é um serviço totalmente gerenciado de 

orquestração de contêineres que permite executar e gerenciar automaticamente contêineres 

em um cluster de instâncias do EC2 ou instâncias sem servidor usando o AWS Fargate. Você 

pode integrar nativamente o Amazon ECS a outros serviços, como Amazon Route 53, Secrets 

Manager, AWS Identity and Access Management (IAM) e Amazon CloudWatch. 

O Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) é um serviço totalmente gerenciado do 

Kubernetes. Você pode optar por executar seus clusters do EKS usando o AWS Fargate, 

eliminando a necessidade de provisionar e gerenciar servidores. O EKS está profundamente 

integrado a serviços como Amazon CloudWatch, grupos de Auto Scaling, AWS Identity and 

Access Management (IAM) e Amazon Virtual Private Cloud (VPC). 

Ao usar contêineres, é necessário usar dados para selecionar o tipo ideal para a sua carga de 

trabalho da mesma forma que você usa dados para selecionar seus tipos de instância do EC2 

ou do AWS Fargate. Avalie as opções de configuração de contêiner, como memória, CPU e 

configuração de locatário. Para habilitar o acesso de rede entre os serviços de contêiner, 

cogite o uso de uma malha de serviço, como o AWS App Mesh, que padroniza a forma como 

seus serviços se comunicam. A malha de serviço oferece visibilidade completa e garante alta 

disponibilidade para seus aplicativos. 

Funções 

As funções abstraem o ambiente de execução do código que você deseja executar. Por 

exemplo, o AWS Lambda permite que você execute código sem executar uma instância. 

Você pode usar o AWS Lambda a fim de executar código para qualquer tipo de aplicativo ou 

serviço de back-end sem nenhuma administração. Basta fazer upload de seu código que o 

AWS Lambda gerenciará tudo o que for necessário para executar e ajustar a escala desse 

código. Você pode configurar seu código para ser acionado automaticamente de outros 

serviços da AWS, chamá-lo diretamente ou usá-lo com o Amazon API Gateway. 

O Amazon API Gateway é um serviço totalmente gerenciado que permite que 

desenvolvedores criem, publiquem, mantenham, monitorem e protejam APIs em qualquer 

escala com facilidade. Você pode criar uma API que atue como uma “porta de entrada” para 

sua função Lambda. O API Gateway administra todas as tarefas envolvidas na aceitação e no 

processamento de até centenas de milhares de chamadas de API simultâneas, inclusive 

gerenciamento de tráfego, controle de autorização e acesso, monitoramento, e 

gerenciamento de versões de API. 

Para garantir a performance ideal com o AWS Lambda, escolha a quantidade de memória 

desejada para sua função. A alocação de potência de CPU e outros recursos é proporcional a 

https://aws.amazon.com/ecs/
https://aws.amazon.com/eks/
https://aws.amazon.com/app-mesh/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/api-gateway/
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esse montante. Por exemplo, a escolha de 256 MB de memória aloca aproximadamente duas 

vezes mais potência de CPU à sua função Lambda do que solicitar 128 MB de memória. Você 

pode controlar o limite de tempo permitido para a execução de cada função (até um máximo 

de 300 segundos). 

Entenda as opções de configuração computacional disponíveis: entenda como as diversas 

opções complementam sua carga de trabalho e quais opções de configuração são as melhores 

para o seu sistema. Exemplos dessas opções incluem família de instâncias, tamanhos, recursos 

(GPU, E/S), tamanhos de função, instâncias de contêiner e modelo de um ou vários locatários. 

Ao selecionar famílias e tipos de instâncias, também é necessário levar em consideração as 

opções de configuração disponíveis para atender às necessidades de sua carga de trabalho: 

 Unidades de processamento gráfico (GPU) – empregando General Purpose 

computing on GPUs (GPGPU – Computação de uso geral em GPUs), você pode criar 

aplicativos que aproveitam o alto grau de paralelismo que as GPUs oferecem ao 

utilizar plataformas (como CUDA) no processo de desenvolvimento. Caso sua carga de 

trabalho precise de renderização 3D ou compactação de vídeo, as GPUs viabilizam 

computação e codificação aceleradas por hardware, tornando sua carga de trabalho 

mais eficiente. 

 Arranjos lógicos programáveis em campo (FPGA) – usando Field Programmable Gate 

Arrays (FPGA – Arranjos lógicos programáveis em campo), você pode otimizar suas 

cargas de trabalho com a execução personalizada acelerada por hardware para suas 

cargas de trabalho mais exigentes. É possível definir seus algoritmos usando 

linguagens gerais de programação compatíveis como C ou Go, ou linguagens 

orientadas por hardware, como Verilog ou VHDL. 

 AWS Inferentia (Inf1) – as instâncias Inf1 são criadas para oferecer suporte a 

aplicativos de inferência de machine learning. Usando instâncias Inf1, os clientes 

podem executar aplicativos de inferência de machine learning em grande escala, como 

reconhecimento de imagens, reconhecimento de fala, processamento de linguagem 

natural, personalização e detecção de fraude. Você pode criar um modelo em uma das 

estruturas populares de machine learning, como TensorFlow, PyTorch ou MXNet, e 

usar instâncias de GPU, como P3 ou P3dn, para treinar seu modelo. Depois que o 

modelo de machine learning for treinado para atender a seus requisitos, é possível 

implantá-lo em instâncias Inf1 usando o AWS Neuron, um kit de desenvolvimento de 

software (SDK) especializado que consiste em um compilador, tempo de execução e 

ferramentas de criação de perfil que otimizam a performance de inferência de 

machine learning dos chips Inferentia. 

https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/p3/
https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/f1/
https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/inf1/
https://aws.amazon.com/machine-learning/neuron/
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 Famílias de instâncias intermitentes – as instâncias intermitentes são projetadas para 

proporcionar uma performance de base moderada com a capacidade de aumentar 

para uma performance significativamente maior quando sua carga de trabalho exigir. 

Essas instâncias destinam-se a cargas de trabalho que não usam toda a CPU de 

maneira frequente ou consistente, mas ocasionalmente precisam de intermitência. 

Elas são ideais para cargas de trabalho de uso geral, como servidores web, ambientes 

de desenvolvedor e pequenos bancos de dados. Essas instâncias fornecem créditos de 

CPU que podem ser consumidos quando a instância precisar fornecer performance. Os 

créditos ficam acumulados quando a instância não precisa deles. 

 Recursos avançados de computação – o Amazon EC2 dá acesso a recursos 

computacionais avançados, como o gerenciamento dos registros de estado C e estado 

P, além do controle da função de turbo dos processadores. O acesso a 

coprocessadores permite a descarga de operações de criptografia por meio de AES-NI, 

ou computação avançada por meio de extensões AVX. 

O AWS Nitro System é uma combinação de hardware dedicado e hypervisor leve, 

possibilitando inovações mais rápidas e segurança aprimorada. Utilize o AWS Nitro System 

quando disponível para viabilizar o consumo total dos recursos de computação e memória do 

hardware host. Além disso, Cartões Nitro dedicados viabilizam redes e EBS de alta velocidade, 

além de aceleração de E/S. 

Colete métricas relacionadas a computação: uma das melhores maneiras de entender a 

performance de seus sistemas de computação é registrar e acompanhar a verdadeira 

utilização de vários recursos. Esses dados podem ser usados para fazer determinações mais 

precisas sobre os requisitos de recursos. 

As cargas de trabalho (como as executadas em arquiteturas de microsserviços) podem gerar 

grandes volumes de dados na forma de métricas, logs e eventos. Determine se o serviço de 

monitoramento e observação existente é capaz de gerenciar os dados gerados. Você pode 

usar o Amazon CloudWatch para coletar, acessar e correlacionar esses dados de todos os seus 

recursos, aplicativos e serviços da AWS executados na AWS e em servidores locais em uma 

única plataforma. Dessa forma, é possível obter visibilidade de todo o sistema com facilidade 

e solucionar problemas rapidamente. 

Determine a configuração necessária fazendo o dimensionamento adequado: analise as 

várias características de performance de sua carga de trabalho e como essas características se 

relacionam ao uso de memória, rede e CPU. Use esses dados para escolher os recursos mais 

adequados ao perfil da sua carga de trabalho. Por exemplo, a melhor maneira de atender a 

uma carga de trabalho com uso intenso de memória, como um banco de dados, pode ser 

usando a família r de instâncias. No entanto, uma carga de trabalho com intermitência pode 

se beneficiar mais de um sistema de contêiner elástico. 

Use a elasticidade disponível dos recursos: a nuvem fornece a flexibilidade de expandir ou 

reduzir seus recursos dinamicamente por meio de diversos mecanismos para atender a 

https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/t3/
https://aws.amazon.com/ec2/nitro/
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mudanças na demanda. Combinada com métricas relacionadas à computação, uma carga de 

trabalho pode responder automaticamente a mudanças e utilizar um conjunto ideal de 

recursos para atingir sua meta. 

A combinação ideal entre oferta e demanda leva ao menor custo para uma carga de trabalho, 

mas você também precisa se planejar para que exista oferta suficiente a fim de permitir 

tempo de provisionamento e falhas de recursos individuais. A demanda pode ser fixa ou 

variável, exigindo métricas e automação para garantir que o gerenciamento não se torne um 

custo pesado e desproporcionalmente grande. 

Com a AWS, você pode usar diversas abordagens diferentes para combinar oferta e demanda. 

O whitepaper Pilar de otimização de custos descreve como usar as seguintes abordagens de 

custo: 

 Abordagem baseada em demanda 

 Abordagem baseada em buffer 

 Abordagem baseada em tempo 

É necessário garantir que as implantações de carga de trabalho possam lidar com eventos de 

expansão e redução da escala. Crie cenários de teste para eventos de redução da escala a fim 

de garantir que a carga de trabalho se comporte conforme o esperado. 

Reavalie as necessidades de computação com base em métricas: use métricas do sistema 

para identificar o comportamento e os requisitos de sua carga de trabalho ao longo do 

tempo. Avalie as necessidades de sua carga de trabalho, comparando os recursos disponíveis 

com esses requisitos, e faça alterações em seu ambiente computacional para melhor atender 

ao perfil de sua carga de trabalho. Por exemplo, ao longo do tempo, pode-se observar que 

um sistema consome mais memória do que inicialmente previsto, assim, a adoção de uma 

família ou tamanho de instância diferente pode melhorar tanto a performance quanto a 

eficiência. 

Recursos 

Consulte os seguintes recursos para saber mais sobre as melhores práticas da AWS para 

computação. 

Vídeos 

 Fundamentos do Amazon EC2 (CMP211-R2) 

 Alimentando a próxima geração do Amazon EC2: aprofundamento no Nitro System  

 Ofereça inferência de ML de alto desempenho com o AWS Inferentia (CMP324-R1) 

 Otimize a performance e custo da sua computação na AWS (CMP323-R1) 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Cost-Optimization-Pillar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kMMybKqC2Y0
https://www.youtube.com/watch?v=rUY-00yFlE4
https://www.youtube.com/watch?v=17r1EapAxpk
https://www.youtube.com/watch?v=zt6jYJLK8sg
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 Computação melhor, mais rápida e mais barata: otimização de custos do Amazon EC2 

(CMP202-R1) 

Documentação 

 Instâncias:  

o Tipos de instância 

o Controle do estado do processo para sua instância do EC2 

 Contêineres do EKS: nós de operador do EKS 

 Contêineres do ECS: instâncias de contêiner do Amazon ECS 

 Funções: configuração de função Lambda 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_dvh4P2FVbw
https://www.youtube.com/watch?v=_dvh4P2FVbw
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-types.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/processor_state_control.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/worker.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/ECS_instances.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html#Configuração de função
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Seleção de arquitetura de armazenamento 

A solução de armazenamento ideal para um sistema varia conforme o tipo de método de 

acesso (bloco, arquivo ou objeto) que você usa, os padrões de acesso (aleatório ou 

sequencial), o throughput necessário, a frequência de acesso (online, offline, arquivamento), a 

frequência de atualização (WORM, dinâmica) e as restrições de disponibilidade e durabilidade. 

Os sistemas bem arquitetados usam várias soluções de armazenamento e habilitam 

diferentes recursos para melhorar a performance. 

Na AWS, o armazenamento é virtualizado e está disponível em vários tipos diferentes. Isso 

facilita compatibilizar seus métodos de armazenamento e suas necessidades, e oferece 

opções de armazenamento que não são facilmente realizáveis com infraestrutura no local. 

Por exemplo, o Amazon S3 foi projetado para 11 noves de durabilidade. Você também pode 

alternar entre o uso de Hard Disk Drives (HDD – Unidade de disco rígido) magnéticas e SSDs, e 

mover facilmente unidades virtuais de uma instância para outra em questão de segundos. 

É possível medir a performance analisando o throughput, as operações de Input/Output per 

second (IOPS – Entrada/saída por segundo) e a latência. Entender as relações entre essas 

medidas o ajudará a selecionar a solução de armazenamento mais adequada. 

Armazename

nto 

Serviços Latência Throughput Compartilhável 

Bloco Amazon EBS, 

Armazename

nto de 

instâncias do 

EC2 

A mais 

baixa, 

consisten

te 

Único Montado em instância do 

EC2, cópias por meio de 

snapshots 

Sistema de 

arquivos 

Amazon EFS, 

Amazon FSx 

Baixa, 

consisten

te 

Vários Muitos clientes 

Objeto Amazon S3 Baixa 

latência 

Escala da web Muitos clientes 

Arquivame

nto 
Amazon S3 

Glacier 

Minutos a 

horas 

Alto Não 

Sob uma perspectiva de latência, caso seus dados sejam acessados apenas por uma instância, 

você deve usar armazenamento em blocos, como o Amazon EBS. Sistemas de arquivos 

distribuídos, como o Amazon EFS, geralmente têm uma menor sobrecarga de latência para 

cada operação de arquivo, portanto, devem ser usados quando várias instâncias precisarem 

de acesso. 

https://aws.amazon.com/ebs
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html
https://aws.amazon.com/efs/
https://aws.amazon.com/fsx/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/glacier/
https://aws.amazon.com/glacier/
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O Amazon S3 tem recursos que podem reduzir a latência e aumentar o throughput. Você 

pode usar Cross-Region Replication (CRR – Replicação entre regiões) para fornecer acesso a 

dados com menor latência a diferentes regiões geográficas. 

Sob uma perspectiva de throughput, o Amazon EFS é compatível com cargas de trabalho 

altamente paralelizadas (p. ex., usando operações concomitantes de vários threads e várias 

instâncias do EC2), o que possibilita altos níveis agregados de throughput e operações por 

segundo. Para o Amazon EFS, use um benchmark ou um teste de carga para selecionar o 

modo de performance adequado. 

Entenda as características e os requisitos de armazenamento: compreenda as diferentes 

características (p. ex., compartilhamento, tamanho de arquivo, tamanho do cache, padrões de 

acesso, latência, throughput e persistência de dados) necessárias para selecionar os serviços 

mais adequados à sua carga de trabalho, como armazenamento de objetos, armazenamento 

em bloco, armazenamento de arquivos ou armazenamento de instâncias. 

Determine a taxa de crescimento esperada para sua carga de trabalho e escolha a solução de 

armazenamento que atenda a essas taxas. Soluções de armazenamento de objetos e arquivos, 

como o Amazon S3 e o Amazon Elastic File System, permitem armazenamento ilimitado, 

enquanto o Amazon EBS tem tamanhos de armazenamento predeterminados. Os volumes 

elásticos permitem aumentar dinamicamente a capacidade, ajustar a performance e alterar o 

tipo de qualquer volume novo ou existente da geração atual sem tempo de inatividade ou 

impacto sobre a performance, mas exigem alterações no sistema de arquivos do SO. 

Avalie as opções de configuração disponíveis: avalie as várias características e opções de 

configuração, e como elas se relacionam com o armazenamento. Entenda onde e como usar 

IOPS provisionadas, SSDs, armazenamento magnético, armazenamento de objeto, 

armazenamento em repositório ou armazenamento temporário para otimizar o espaço de 

armazenamento e a performance para sua carga de trabalho. 

O Amazon EBS disponibiliza várias opções que permitem otimizar a performance do 

armazenamento e o custo para a sua carga de trabalho. Essas opções estão divididas em duas 

categorias principais: armazenamento baseado em SSD para cargas de trabalho transacionais, 

como bancos de dados e volumes de inicialização (a performance depende principalmente de 

IOPS), e armazenamento baseado em HDD para cargas de trabalho com uso intenso de 

throughput, como MapReduce e processamento de logs (a performance depende 

principalmente de MB/s). 

Volumes baseados em SSD incluem SSDs com a mais alta performance de IOPS provisionadas 

para cargas de trabalho transacionais sensíveis à latência e SSDs de uso geral, que equilibram 

preço e performance para uma ampla variedade de dados transacionais. 

O Amazon S3 Transfer Acceleration viabiliza a transferência rápida de arquivos em longas 

distâncias entre o cliente e seu bucket do S3. O Transfer Acceleration utiliza os pontos de 

presença globalmente distribuídos do Amazon CloudFront para rotear dados por um caminho 

https://aws.amazon.com/ebs
https://aws.amazon.com/s3/transfer-acceleration/
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de rede otimizado. Para uma carga de trabalho em um bucket do S3 com muitas solicitações 

GET, use o Amazon S3 com CloudFront. Ao fazer upload de arquivos grandes, use uploads em 

várias partes, que as carregam de uma só vez para ajudar a maximizar a taxa de transferência 

de rede. 

O Amazon Elastic File System (Amazon EFS) oferece um sistema elástico de arquivos NFS 

simples, escalável e totalmente gerenciado para uso com serviços da Nuvem AWS e recursos 

locais. Para oferecer suporte a uma grande variedade de cargas de trabalho de 

armazenamento na nuvem, o Amazon EFS oferece dois modos de performance: modo de 

performance de uso geral e modo de performance máxima de E/S. Também há dois modos 

de throughput para escolher para o sistema de arquivos, throughput com intermitência e 

throughput provisionado. Para determinar quais configurações usar para sua carga de 

trabalho, consulte o Guia do usuário do Amazon EFS. 

O Amazon FSx oferece duas opções de sistema de arquivos: Amazon FSx for Windows File 

Server para cargas de trabalho empresariais e Amazon FSx for Lustre para cargas de trabalho 

de alta performance. O FSx é baseado em SSD e foi projetado para oferecer performance 

rápida, previsível, escalável e consistente. Os sistemas de arquivos Amazon FSx oferecem 

altas velocidades constantes de leitura e gravação, além de acesso consistente a dados com 

baixa latência. Você pode escolher o nível de throughput necessário para atender às 

necessidades de sua carga de trabalho. 

Tome decisões com base em métricas e padrões de acesso: escolha sistemas de 

armazenamento com base nos padrões de acesso de sua carga de trabalho e configure-os 

determinando como a carga de trabalho acessa os dados. Aumente a eficiência do 

armazenamento escolhendo armazenamento de objetos em vez de armazenamento em 

bloco. Configure as opções de armazenamento escolhidas para corresponder a seus padrões 

de acesso a dados. 

A maneira como você acessa os dados afeta a performance da solução de armazenamento. 

Selecione a solução de armazenamento mais alinhada a seus padrões de acesso ou considere 

a possibilidade de alterar seus padrões de acesso para alinhar com a solução de 

armazenamento a fim de maximizar a performance. 

A criação de uma matriz RAID 0 (zero) permite alcançar um nível maior de performance para 

um sistema de arquivos em relação ao que seria possível provisionar em um único volume. 

Avalie a possibilidade de usar RAID 0 quando a performance de E/S for mais importante que a 

tolerância a falhas. Por exemplo, você poderia usá-la com um banco de dados muito utilizado 

e no qual a replicação de dados já esteja configurada separadamente. 

Selecione as métricas de armazenamento adequadas para sua carga de trabalho em todas as 

opções de armazenamento consumidas para a carga de trabalho. Ao utilizar sistemas de 

arquivos que usam créditos de intermitência, crie alarmes para ser informado quando você 

estiver se aproximando dos limites desses créditos. É necessário criar painéis de 

armazenamento para mostrar a integridade geral do armazenamento da carga de trabalho. 

https://aws.amazon.com/efs/
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/performance.html
https://aws.amazon.com/fsx/
https://aws.amazon.com/fsx/windows/
https://aws.amazon.com/fsx/windows/
https://aws.amazon.com/fsx/lustre/
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Para sistemas de armazenamento com tamanho fixo, como o Amazon EBS ou o Amazon FSx, 

certifique-se de estar monitorando a quantidade de armazenamento usada em comparação 

com o tamanho geral do armazenamento e, se possível, crie automação para aumentar o 

tamanho do armazenamento quando atingir um limite 

Recursos 

Consulte os seguintes recursos para saber mais sobre as melhores práticas da AWS para 

armazenamento. 

Vídeos 

 Aprofundamento sobre o Amazon EBS (STG303-R1) 

 Otimize a performance do seu armazenamento com o Amazon S3 (STG343) 

Documentação 

 Amazon EBS:  

o Armazenamento do Amazon EC2 

o Tipos de volume do Amazon EBS 

o Características de E/S 

 Amazon S3: considerações sobre performance e taxa de solicitação 

 Amazon Glacier: documentação do Amazon Glacier 

 Amazon EFS: performance do Amazon EFS 

 Amazon FSx: 

o Performance do Amazon FSx for Lustre 

o Performance do Amazon FSx for Windows File Server 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wsMWANWNoqQ
https://www.youtube.com/watch?v=54AhwfME6wI
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Storage.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSVolumeTypes.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/ebs-io-characteristics.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/request-rate-perf-considerations.html
http://docs.aws.amazon.com/amazonglacier/latest/dev/introduction.html
http://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/performance.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/LustreGuide/performance.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/WindowsGuide/performance.html
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Seleção de arquitetura de banco de dados 

A solução de banco de dados ideal para um sistema varia conforme os requisitos de 

disponibilidade, consistência, tolerância da partição, latência, durabilidade, escalabilidade e 

capacidade de consulta. Muitos sistemas usam soluções de banco de dados diferentes para 

vários subsistemas e habilitam diferentes recursos para melhorar a performance. A seleção da 

solução e dos recursos de banco de dados incorretos para um sistema pode levar a uma 

menor performance do sistema. 

Entenda as características de dados: compreenda as diferentes características dos dados em 

sua carga de trabalho. Determine se a carga de trabalho requer transações, como ela interage 

com dados e quais são as demandas de performance dela. Use esses dados para selecionar a 

abordagem de melhor performance para seu banco de dados (p. ex., bancos de dados 

relacionais, chave-valor em NoSQL, documentos, coluna ampla, gráficos, série temporal ou 

armazenamento em memória). 

Você pode escolher entre vários mecanismos de banco de dados de finalidade específica, 

inclusive bancos de dados relacionais, chave-valor, documentos, em memória, gráficos, séries 

temporais e livro-razão. Ao escolher o melhor banco de dados para resolver um problema 

específico (ou um grupo de problemas), você pode se libertar de bancos de dados monolíticos 

genéricos restritivos e se concentrar na criação de aplicativos para atender às necessidades de 

seus clientes. 

Os bancos de dados relacionais armazenam dados com esquemas e relacionamentos 

predefinidos entre eles. Esses bancos de dados são projetados para oferecer suporte a 

transações ACID (atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade) e manter a integridade 

referencial e uma forte consistência de dados. Muitos aplicativos tradicionais, de 

planejamento de recursos empresariais (ERP), gerenciamento de relacionamento com o 

cliente (CRM) e comércio eletrônico usam bancos de dados relacionais para armazenar seus 

dados. Você pode executar muitos desses mecanismos de banco de dados no Amazon EC2 ou 

escolher entre um dos serviços de banco de dados gerenciados da AWS: Amazon Aurora, 

Amazon RDS e Amazon Redshift. 

Os bancos de dados de chave-valor são otimizados para padrões de acesso comuns, 

normalmente visando armazenar e recuperar grandes volumes de dados. Esses bancos de 

dados fornecem tempos de resposta rápidos, mesmo sob volumes extremos de solicitações 

simultâneas. 

Aplicativos web com alto tráfego, sistemas de comércio eletrônico e aplicações de jogos são 

os casos de uso habituais para bancos de dados de chave-valor. Na AWS, você pode utilizar o 

Amazon DynamoDB, um banco de dados totalmente gerenciado, multirregião, multimestre e 

durável com recursos incorporados de segurança, backup e restauração, além de 

armazenamento em cache na memória para aplicativos na escala da Internet 

https://aws.amazon.com/products/databases/
https://aws.amazon.com/rds/aurora
https://aws.amazon.com/rds
https://aws.amazon.com/redshift
https://aws.amazon.com/dynamodb/
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Os bancos de dados em memória são usados para aplicativos que exigem acesso em tempo 

real aos dados. Ao armazenar dados diretamente na memória, esses bancos de dados 

fornecem latência de microssegundos a aplicativos para os quais a latência de milissegundos 

não é suficiente. Você pode usar bancos de dados em memória para armazenamento de 

aplicativos em cache, gerenciamento de sessões, placares de jogos e aplicativos geoespaciais. 

O Amazon ElastiCache é um datastore totalmente gerenciado em memória, compatível com 

Redis ou Memcached.  

Um banco de dados de documentos é projetado para armazenar dados semiestruturados 

como documentos semelhantes a JSON. Esses bancos de dados ajudam os desenvolvedores a 

criar e atualizar rapidamente aplicativos como gerenciamento de conteúdo, catálogos e perfis 

de usuário. O Amazon DocumentDB é um serviço rápido, escalável, altamente disponível e 

totalmente gerenciado de banco de dados de documentos que oferece suporte a cargas de 

trabalho MongoDB. 

Um armazenamento em colunas amplas é um tipo de banco de dados NoSQL. Ele usa tabelas, 

linhas e colunas, mas ao contrário de um banco de dados relacional, os nomes e o formato 

das colunas podem variar de linha para linha na mesma tabela. Normalmente, você vê um 

repositório de coluna ampla em aplicativos industriais de alta escala para manutenção de 

equipamentos, gerenciamento de frotas e otimização de rotas. O Amazon Managed Apache 

Cassandra Service é um serviço escalável, gerenciado e altamente disponível de banco de 

dados de coluna ampla, compatível com Apache Cassandra. 

Os bancos de dados gráficos são para aplicativos que precisam navegar e consultar milhões 

de relações entre conjuntos de dados gráficos altamente conectados com latência de 

milissegundos em grande escala. Muitas empresas usam bancos de dados gráficos para 

detecção de fraudes, redes sociais e mecanismos de recomendação. O Amazon Neptune é um 

serviço rápido, confiável e totalmente gerenciado de banco de dados gráficos que facilita a 

criação e a execução de aplicativos que trabalham com conjuntos de dados altamente 

conectados. 

Bancos de dados de séries temporais são eficientes para coletar, sintetizar e derivar insights 

de dados que mudam ao longo do tempo. Aplicativos de Internet das Coisas, DevOps e 

telemetria industrial podem utilizar bancos de dados de séries temporais. O Amazon 

Timestream é um serviço rápido, escalável e totalmente gerenciado de banco de dados de 

séries temporais para aplicativos operacionais e de Internet das Coisas que facilita o 

armazenamento e a análise de trilhões de eventos por dia. 

Os bancos de dados de livro-razão fornecem uma autoridade centralizada e confiável para 

manter um registro escalável, imutável e criptograficamente verificável de transações para 

cada aplicativo. Vemos os bancos de dados de livro-razão empregados em sistemas de 

registro, cadeia de suprimentos, inscrições e até mesmo em transações bancárias. O Amazon 

Quantum Ledger Database (QLDB) é um banco de dados de livro-razão totalmente 

gerenciado que fornece um log de transações transparente, imutável e criptograficamente 

https://aws.amazon.com/elasticache/
https://aws.amazon.com/elasticache/redis/
https://aws.amazon.com/elasticache/memcached
https://aws.amazon.com/documentdb/
https://aws.amazon.com/mcs/
https://aws.amazon.com/mcs/
https://aws.amazon.com/neptune/
https://aws.amazon.com/timestream/
https://aws.amazon.com/timestream/
https://aws.amazon.com/qldb/
https://aws.amazon.com/qldb/
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verificável e pertencente a uma autoridade confiável central. O Amazon QLDB monitora todas 

as alterações de dados do aplicativo e mantém um histórico completo e verificável das 

alterações ao longo do tempo. 

Avalie as opções disponíveis: avalie os serviços e as opções de armazenamento que estão 

disponíveis como parte do processo de seleção para os mecanismos de armazenamento de 

sua carga de trabalho. Entenda como e quando usar um determinado serviço ou sistema para 

armazenamento de dados. Conheça as opções de configuração disponíveis que podem 

otimizar a performance ou a eficiência do banco de dados, como IOPS provisionadas, recursos 

de computação e memória, além de armazenamento em cache. 

Geralmente as soluções de banco de dados têm opções de configuração que permitem 

otimizá-las para o tipo de carga de trabalho. Usando benchmarking ou testes de carga, 

identifique métricas de banco de dados que são importantes para sua carga de trabalho. Leve 

em consideração as opções de configuração para a abordagem de banco de dados escolhida, 

como otimização de armazenamento, configurações no nível do banco de dados, memória e 

cache. 

Avalie as opções de armazenamento de banco de dados em cache para sua carga de trabalho. 

Os três tipos mais comuns de caches de banco de dados são os seguintes: 

 Caches integrados de banco de dados: alguns bancos de dados (como o Amazon 

Aurora) oferecem um cache integrado que é gerenciado no mecanismo de banco de 

dados e tem recursos integrados de gravação. 

 Caches locais: um cache local armazena os dados usados frequentemente em seu 

aplicativo. Isso acelera a recuperação de dados e remove o tráfego de rede associado à 

recuperação de dados, tornando a recuperação de dados mais rápida do que outras 

arquiteturas de armazenamento em cache. 

 Caches remotos: os caches remotos são armazenados em servidores dedicados e 

normalmente criados com base em repositórios NoSQL de chave/valor, como Redis e 

Memcached. Eles fornecem até um milhão de solicitações por segundo por nó de 

cache. 

Para cargas de trabalho do Amazon DynamodDB, o DynamoDB Accelerator (DAX) fornece um 

cache de memória totalmente gerenciado. O DAX é um cache de memória que oferece 

performance rápida de leitura para suas tabelas em grande escala, permitindo que você use 

um cache de memória totalmente gerenciado. Usando o DAX, você pode aprimorar em até 10 

vezes a performance de leitura de suas tabelas DynamoDB, levando o tempo das leituras de 

milissegundos para microssegundos, mesmo com milhões de solicitações por segundo. 

Colete e registre métricas de performance do banco de dados: use ferramentas, bibliotecas 

e sistemas que registrem medições de performance relacionadas à performance do banco de 

dados. Por exemplo, meça transações por segundo, consultas lentas ou latência do sistema 

https://aws.amazon.com/dynamodb/dax/
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introduzida ao acessar o banco de dados. Use esses dados para entender a performance de 

seus sistemas de banco de dados. 

Instrumentalize quantas métricas de atividade de banco de dados você conseguir coletar de 

sua carga de trabalho. Pode ser necessário publicar essas métricas diretamente da carga de 

trabalho ou coletá-las de um serviço de gerenciamento de performance de aplicativos. Você 

pode usar o AWS X-Ray para analisar e depurar aplicativos distribuídos de produção, como os 

criados usando uma arquitetura de microsserviços. Um rastreamento do X-Ray pode incluir 

segmentos que encapsulam todos os pontos de dados para um único componente. Por 

exemplo, quando o aplicativo faz uma chamada para um banco de dados em resposta a uma 

solicitação, ele cria um segmento para essa solicitação, com um subsegmento que representa 

a chamada do banco de dados e seu resultado. O subsegmento pode conter dados como a 

consulta, a tabela usada, o carimbo de data/hora e o status de erro. Após a 

instrumentalização, você deve habilitar alarmes para suas métricas de banco de dados que 

indiquem quando os limites forem violados. 

Escolha o armazenamento de dados com base em padrões de acesso: use os padrões de 

acesso da carga de trabalho para decidir quais serviços e tecnologias usar. Por exemplo, utilize 

um banco de dados relacional para cargas de trabalho que exigem transações, ou um 

repositório de chave-valor que forneça um throughput maior, mas que seja eventualmente 

consistente quando aplicável. 

Otimize o armazenamento de dados com base em padrões e métricas de acesso: use 

características de performance e padrões de acesso que otimizam a forma como os dados são 

armazenados ou consultados visando obter a melhor performance possível. Meça como 

otimizações, p. ex., indexação, distribuição de chave, design do data warehouse ou estratégias 

de armazenamento em cache afetam a performance do sistema ou a eficiência geral. 

Recursos 

Consulte os seguintes recursos para saber mais sobre as melhores práticas da AWS para banco 

de dados. 

Vídeos 

 Bancos de dados da AWS para finalidades específicas (DAT209-L) 

 Armazenamento Amazon Aurora desmistificado: como tudo funciona (DAT309-R) 

 Aprofundamento no Amazon DynamoDB: padrões de design avançado (DAT403-R1) 

Documentação 

 Armazenamento de banco de dados em cache da AWS 

 Bancos de dados em nuvem na AWS 

https://aws.amazon.com/xray/
https://www.youtube.com/watch?v=q81TVuV5u28
https://www.youtube.com/watch?v=uaQEGLKtw54
https://www.youtube.com/watch?v=6yqfmXiZTlM
https://aws.amazon.com/caching/database-caching/
https://aws.amazon.com/products/databases/
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 Melhores práticas do Amazon Aurora 

 Performance do Amazon Redshift 

 As 10 melhores dicas de performance para o Amazon Athena 

 Melhores práticas do Amazon Redshift Spectrum 

 Melhores práticas do Amazon DynamoDB 

 Amazon DynamoDB Accelerator 

Seleção de arquitetura de rede 

A solução de rede ideal para uma carga de trabalho varia com base nos requisitos de latência, 

throughput, instabilidade e largura de banda. Restrições físicas, como usuário ou recursos no 

local, determinam as opções de localização. Essas restrições podem ser compensadas com 

pontos de presença ou posicionamento de recursos. 

Na AWS, as redes são virtualizadas e estão disponíveis em vários tipos e configurações 

diferentes. Isso facilita fazer a correspondência entre os métodos de rede e suas necessidades. 

A AWS oferece recursos do produto (p. ex., redes aprimoradas, instâncias com otimização de 

rede do Amazon EC2, Amazon S3 Transfer Acceleration e Amazon CloudFront dinâmico) para 

otimizar o tráfego de rede. A AWS também oferece recursos de rede (p. ex., roteamento de 

latência do Amazon Route 53, Amazon VPC endpoints, AWS Direct Connect e AWS Global 

Accelerator) para reduzir a distância ou a instabilidade da rede. 

Entenda como as redes afetam a performance: analise e entenda como os recursos 

relacionados à rede afetam a performance da carga de trabalho. Por exemplo, muitas vezes a 

latência de rede afeta a experiência do usuário, e não fornecer capacidade de rede suficiente 

pode causar gargalos na performance da carga de trabalho. 

Como a rede está entre todos os componentes do aplicativo, ela pode ter grandes impactos 

positivos e negativos sobre a performance e o comportamento do aplicativo. Também há 

aplicativos que são altamente dependentes da performance da rede, como Computação de 

Alta Performance (HPC), para a qual é importante ter um entendimento profundo da rede a 

fim de aumentar a performance do cluster. É necessário determinar os requisitos de largura 

de banda, latência, instabilidade e throughput da carga de trabalho. 

Avalie os recursos de rede disponíveis: avalie os recursos de rede na nuvem capazes de 

aumentar a performance. Meça o impacto desses recursos por meio de testes, métricas e 

análises. Por exemplo, aproveite os recursos de rede que estão disponíveis para reduzir a 

latência, distância ou instabilidade da rede. 

Muitos serviços geralmente oferecem recursos para otimizar a performance da rede. 

Considere os recursos de produtos tais como a capacidade de rede de instância do EC2, os 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.BestPractices.html
http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/c_challenges_achieving_high_performance_queries.html
https://aws.amazon.com/blogs/big-data/top-10-performance-tuning-tips-for-amazon-athena/
https://aws.amazon.com/blogs/big-data/10-best-practices-for-amazon-redshift-spectrum/
http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/BestPractices.html
https://aws.amazon.com/dynamodb/dax/
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tipos de instância aprimoradas para redes, instâncias otimizadas do Amazon EBS, Amazon S3 

Transfer Acceleration e CloudFront dinâmico para otimizar o tráfego da rede. 

O AWS Global Accelerator é um serviço que melhora a disponibilidade e a performance 

globais de aplicativos usando a rede global da AWS. Ele otimiza o caminho da rede, 

aproveitando a vasta rede global e sem congestionamentos da AWS. O serviço fornece 

endereços IP estáticos que facilitam a movimentação de endpoints entre zonas de 

disponibilidade ou regiões da AWS sem a necessidade de atualizar sua configuração de DNS 

ou alterar aplicativos voltados para o cliente 

A aceleração de conteúdo do Amazon S3 é um recurso que permite que usuários externos se 

beneficiem das otimizações de rede do CloudFront a fim de fazer upload de dados para o 

Amazon S3. Isso facilita a transferência de grandes quantidades de dados com origem em 

locais remotos que não têm conectividade dedicada com a Nuvem AWS. 

As instâncias mais novas do EC2 também podem aproveitar as redes aprimoradas. As 

instâncias série N do EC2, como M5n e M5dn, utilizam a quarta geração do Cartão Nitro 

personalizado e dispositivo Elastic Network Adapter (ENA – Adaptador de rede elástica) para 

fornecer até 100 Gbps de throughput de rede para uma única instância. Essas instâncias 

oferecem quatro vezes mais largura de banda de rede e processo de pacotes em comparação 

às instâncias M5 básicas, sendo ideais para aplicativos com uso intenso de rede. Os clientes 

também podem habilitar o Elastic Fabric Adapter (EFA) em determinados tamanhos de 

instância das instâncias M5n e M5dn para obter uma latência de rede baixa e consistente. 

Os adaptadores de rede elástica (ENA) da Amazon aumentam ainda mais a otimização, 

oferecendo 20 Gbps de capacidade de rede para suas instâncias em um único placement 

group. O Elastic Fabric Adapter (EFA) é uma interface de rede para instâncias do Amazon EC2 

que permite executar cargas de trabalho que exigem altos níveis de comunicação entre nós 

em grande escala na AWS. Com o EFA, os aplicativos de Computação de Alta Performance 

(HPC) que usam a Message Passing Interface (MPI – Interface de Passagem de Mensagens) e 

os aplicativos de ML (Machine Learning) que usam a NCCL (NVIDIA Collective Communications 

Library) podem aumentar a escala para milhares de CPUs ou GPUs. 

Instâncias otimizadas para Amazon EBS usam uma pilha de configuração otimizada e 

fornecem capacidade adicional e dedicada para E/S do Amazon EBS. Essa otimização 

proporciona a melhor performance para seus volumes do EBS ao minimizar a contenção entre 

a E/S do Amazon EBS e outros tráfegos de sua instância. 

O Latency Based Routing (LBR) para Amazon Route 53 ajuda a aprimorar a performance da 

carga de trabalho para um público global. O LBR funciona roteando seus clientes para o 

endpoint da AWS (para instâncias do EC2, endereços IPs elásticos ou load balancers do ELB) 

que fornece a experiência mais rápida com base nas medições reais de performance das 

diferentes regiões da AWS nas quais sua carga de trabalho está sendo executada. 

https://aws.amazon.com/global-accelerator/
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Os Amazon VPC endpoints oferecem conectividade confiável a serviços da AWS (p. ex., 

Amazon S3) sem exigir um gateway da Internet ou uma instância de Network Address 

Translation (NAT – Conversão de endereços de rede). 

Escolha conectividade dedicada ou VPN adequadamente dimensionada para cargas de 

trabalho híbridas: quando houver um requisito de comunicação no local, verifique se você 

tem largura de banda adequada para a performance da carga de trabalho. Com base nos 

requisitos de largura de banda, uma única conexão dedicada ou uma única VPN pode não ser 

suficiente, e você precisará habilitar o balanceamento de carga de tráfego em várias 

conexões.  

É necessário calcular os requisitos de largura de banda e latência para sua carga de trabalho 

híbrida. Esses números orientarão os requisitos de dimensionamento para o AWS Direct 

Connect ou seus endpoints de VPN. 

O AWS Direct Connect oferece conectividade dedicada ao ambiente da AWS, de 50 Mbps a 

10 Gbps. Isso permite que você tenha latência gerenciada e controlada, além de largura de 

banda provisionada para que sua carga de trabalho possa se conectar facilmente e com alta 

performance a outros ambientes. Usando um dos parceiros do AWS Direct Connect, é possível 

ter conectividade completa de vários ambientes, fornecendo uma rede estendida com 

performance consistente. 

O AWS Site-to-Site VPN é um serviço gerenciado de VPN para VPCs. Quando uma conexão 

VPN é criada, a AWS fornece túneis para dois endpoints diferentes de VPN. Com o AWS 

Transit Gateway, você pode simplificar a conectividade entre várias VPCs e também conectar-

se a qualquer VPC vinculada ao AWS Transit Gateway com uma única conexão de VPN. O AWS 

Transit Gateway também permite que você dimensione a escala além do limite de throughput 

IPsec de 1,25 Gbps da VPN ao habilitar o suporte para roteamento equal cost multi-path 

(ECMP – Caminho múltiplo de custo igual) por vários túneis de VPN. 

Aproveite o balanceamento de carga e a descarga de criptografia: distribua o tráfego entre 

vários recursos ou serviços para permitir que sua carga de trabalho aproveite a elasticidade 

que a nuvem fornece. Também é possível usar o balanceamento de carga para descarregar a 

terminação de criptografia a fim de melhorar a performance e gerenciar e rotear o tráfego de 

maneira eficaz. 

Ao implementar uma arquitetura de aumento de escala na qual deseje usar várias instâncias 

para conteúdo de serviço, utilize load balancers dentro de sua Amazon VPC. A AWS oferece 

vários modelos para seus aplicativos no serviço ELB. O Application Load Balancer é mais 

adequado para balanceamento de carga de tráfego HTTP e HTTPS, e oferece roteamento 

avançado de solicitação direcionado para a entrega de arquiteturas modernas de aplicativo, 

incluindo microsserviços e contêineres. 

O Network Load Balancer é mais adequado para o balanceamento de carga de tráfego TCP 

que exija performance extrema. Ele é capaz de processar milhões de solicitações por segundo 

https://aws.amazon.com/directconnect/
https://aws.amazon.com/vpn/
https://aws.amazon.com/transit-gateway/
https://aws.amazon.com/transit-gateway/
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enquanto mantém latências ultrabaixas, e também é otimizado para lidar com padrões de 

tráfego súbitos e voláteis. 

O Elastic Load Balancing oferece gerenciamento integrado de certificados e descriptografia 

SSL/TLS, o que proporciona a flexibilidade de gerenciar centralmente as configurações SSL 

do load balancer e descarregar as interações de uso intenso de CPU da sua carga de trabalho. 

Escolha protocolos de rede para otimizar o tráfego de rede: tome decisões sobre protocolos 

de comunicação entre sistemas e redes com base no impacto sobre a performance da carga 

de trabalho. 

Há uma relação entre latência e largura de banda para alcançar o throughput. Se a 

transferência de arquivos estiver usando TCP, latências mais altas reduzirão o throughput 

geral. Existem abordagens para corrigir isso com ajuste de TCP e protocolos de transferência 

otimizados. Algumas abordagens usam UDP. 

Escolha o local com base nos requisitos de rede: use as opções de localização da nuvem 

disponíveis para reduzir a latência de rede ou aprimorar o throughput. Utilize regiões da AWS, 

zonas de disponibilidade, placement groups e pontos de presença, como Outposts, zonas 

locais e Wavelength para reduzir a latência da rede ou melhorar o throughput. 

A infraestrutura da Nuvem AWS é criada com base em regiões e zonas de disponibilidade. 

Uma região é um local físico no mundo com várias zonas de disponibilidade. 

As zonas de disponibilidade consistem em um ou mais datacenters separados, cada um com 

energia, rede e conectividade redundantes, alojados em instalações distintas. Essas zonas de 

disponibilidade oferecem a capacidade de operar aplicativos e bancos de dados de produção 

com níveis de disponibilidade, tolerância a falhas e escalabilidade mais altos do que seria 

possível em um único datacenter 

Escolha a região ou as regiões adequadas para sua implantação conforme nos seguintes 

elementos cruciais: 

 A localização de seus usuários: a escolha de uma região próxima de sua carga de 

trabalho garante menor latência quando eles usarem a carga de trabalho. 

 A localização de seus dados: para aplicativos com uso intenso de dados, o maior 

gargalo na latência é a transferência de dados. O código do aplicativo deve ser 

executado o mais perto possível dos dados. 

 Outras restrições: leve em conta restrições como segurança e conformidade. 

O Amazon EC2 oferece placement groups para redes. Um placement group é um 

agrupamento lógico de instâncias em uma única zona de disponibilidade. O uso de placement 

groups com tipos de instância compatíveis e um Elastic Network Adapter (ENA) permite que 

as cargas de trabalho participem de uma rede de baixa latência de 25 Gbps. Recomenda-se o 

uso de placement groups para cargas de trabalho que se beneficiam de baixa latência de 

https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/
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rede, alto throughput de rede ou ambos. O uso de placement groups tem o benefício de 

reduzir a instabilidade em comunicações de rede. 

Serviços sensíveis à latência são entregues na borda usando uma rede global de pontos de 

presença. Esses pontos de presença costumam oferecer serviços como Content Delivery 

Network (CDN – Rede de entrega de conteúdo) e Domain Name System (DNS). Ao ter esses 

serviços na borda, as cargas de trabalho podem responder com baixa latência a solicitações 

de conteúdo ou resolução de DNS. Esses serviços também fornecem serviços geográficos, 

como direcionamento geográfico de conteúdo (fornecendo conteúdo diferente conforme o 

local do usuário final) ou roteamento com base em latência para direcionar os usuários finais 

à região mais próxima (latência mínima). 

O Amazon CloudFront é uma CDN global que pode ser usada para acelerar tanto conteúdo 

estático, como imagens, scripts e vídeos, quanto conteúdo dinâmico, como APIs ou aplicativos 

web. Ele conta com uma rede global de pontos de presença que armazenarão o conteúdo em 

cache e fornecerão conectividade de rede de alta performance aos seus usuários. O 

CloudFront também acelera muitos outros recursos, como o upload de conteúdo e aplicativos 

dinâmicos, contribuindo para a performance de todos os aplicativos que atendem ao tráfego 

pela Internet. O Lambda@Edge é um recurso do Amazon CloudFront que permite executar 

código mais perto dos usuários de sua carga de trabalho, o que aprimora a performance e 

reduz a latência. 

O Amazon Route 53 é um serviço web de DNS na nuvem altamente disponível e escalável. Ele 

é projetado visando oferecer aos desenvolvedores e empresas uma maneira extremamente 

confiável e de baixo custo de rotear os usuários finais para aplicativos de internet ao 

converter nomes, como www.exemplo.com, em endereços IP numéricos, como 192.168.2.1, 

que os computadores usam para se conectarem uns aos outros. O Route 53 é totalmente 

compatível com IPv6. 

O AWS Outposts foi projetado para cargas de trabalho que precisam permanecer no local 

devido a requisitos de latência, onde você deseja que essa carga de trabalho seja executada 

ininterruptamente com o restante de suas outras cargas de trabalho na AWS. Os AWS 

Outposts são racks totalmente gerenciados e configuráveis de computação e armazenamento 

criados com hardware projetado pela AWS que permitem a você executar computação e 

armazenamento no local e, ao mesmo tempo, conectar-se perfeitamente à ampla variedade 

de serviços da AWS na nuvem. 

As zonas locais da AWS são um novo tipo de infraestrutura da AWS projetada para executar 

cargas de trabalho que exigem latência inferior a 10 milissegundos, como renderização de 

vídeo e aplicativos de desktop virtual com uso intenso de gráficos. As zonas locais permitem 

que você obtenha todos os benefícios de ter recursos de computação e armazenamento mais 

próximos dos usuários finais. 

O AWS Wavelength foi projetado para fornecer aplicativos de latência ultrabaixa a 

dispositivos 5G, estendendo a infraestrutura, os serviços, as APIs e as ferramentas da AWS 

https://aws.amazon.com/cloudfront/
https://aws.amazon.com/lambda/edge/
https://aws.amazon.com/outposts/
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/localzones/
https://aws.amazon.com/wavelength/
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para redes 5G. O Wavelength incorpora armazenamento e computação às redes 5G de 

provedores de telecomunicações para ajudar sua carga de trabalho 5G, caso ela exija latência 

inferior a 10 milissegundos, como dispositivos de Internet das Coisas, streaming de jogos, 

veículos autônomos e produção de mídia ao vivo. 

Use os serviços de borda para reduzir a latência e possibilitar o armazenamento do conteúdo 

em cache. Não esqueça de configurar corretamente o controle de cache para DNS e 

HTTP/HTTPS a fim de aproveitar ao máximo essas abordagens. 

Otimize a configuração de rede com base em métricas: use dados coletados e analisados 

para tomar decisões embasadas sobre como otimizar sua configuração de rede. Meça o 

impacto dessas mudanças e use as medições de impacto para tomar decisões futuras. 

Habilite os logs de fluxo de VPC para todas as redes VPC usadas por sua carga de trabalho. O 

VPC Flow Logs é um recurso que permite capturar informações sobre o tráfego IP que entra e 

sai de interfaces de rede em sua VPC. O VPC Flow Logs ajuda você com várias tarefas, p. ex., 

com a solução de problemas relacionados à indisponibilidade de um tráfego específico para 

uma instância, o que, por sua vez, ajuda a diagnosticar regras excessivamente restritivas de 

grupos de segurança. Você pode usar os logs de fluxo como uma ferramenta de segurança 

para monitorar o tráfego que está chegando em instância, para criar o perfil do tráfego de 

rede e procurar comportamentos de tráfego anormais. 

Use métricas de rede para fazer alterações na configuração de rede conforme a carga de 

trabalho evolui. É possível recriar as redes baseadas na nuvem rapidamente, portanto, é 

necessário evoluir sua arquitetura de rede ao longo do tempo para manter a eficiência da 

performance.  

Recursos 

Consulte os seguintes recursos para saber mais sobre as melhores práticas da AWS para redes. 

Vídeos 

 Conectividade com a AWS e arquiteturas de rede híbridas na AWS (NET317-R1) 

 Otimizando a performance de rede para instâncias do Amazon EC2 (CMP308-R1) 

Documentação 

 Transição para o roteamento baseado em latência no Amazon Route 53 

 Produtos de rede na AWS 

 EC2 

o Amazon EBS – instâncias otimizadas 

o Rede avançada do EC2 no Linux 

https://www.youtube.com/watch?v=eqW6CPb58gs
https://www.youtube.com/watch?v=DWiwuYtIgu0
https://www.youtube.com/watch?v=DWiwuYtIgu0
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/TutorialTransitionToLBR.html
https://aws.amazon.com/products/networking/
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-optimized.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/enhanced-networking.html
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o Rede avançada do EC2 no Windows 

o EC2 Placement Groups 

o Habilitando a rede avançada com o Elastic Network Adapter (ENA) em instâncias 

Linux 

 VPC 

o Transit Gateway 

o VPC Endpoints 

o VPC Flow Logs 

 Elastic Load Balancers 

o Application Load Balancer 

o Network Load Balancer 

  

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/enhanced-networking.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/enhanced-networking-ena.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/enhanced-networking-ena.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-endpoints.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/introduction.html
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Análise 
Ao planejar a arquitetura de cargas de trabalho, as opções disponíveis são limitadas. No 

entanto, ao longo do tempo novas tecnologias e abordagens ficam disponíveis e podem 

aprimorar a performance de sua carga de trabalho. Na nuvem, é muito mais fácil testar novos 

recursos e serviços, pois sua infraestrutura é código. 

Para adotar uma abordagem impulsionada por dados à arquitetura, você deve implementar 

um processo de análise de performance que considere o seguinte: 

 Infraestrutura como código: defina sua infraestrutura como código usando 

abordagens como modelos do AWS CloudFormation. O uso de modelos permite que 

você coloque a infraestrutura no controle de origem junto com o código e as 

configurações de seu aplicativo. Isso permite aplicar à sua infraestrutura as mesmas 

práticas usadas para desenvolver software, possibilitando uma iteração rápida. 

 Pipeline de implantação: use um pipeline de Continuous Integration/Continuous 

Deployment (CI/CD – Integração/implantação contínuas) (p. ex., repositório de código-

fonte, sistemas de compilação, implantação e automação de teste) para implantar sua 

infraestrutura. Isso permite que você implante de maneira repetível, consistente e 

econômica enquanto itera. 

 Métricas bem-definidas: configure suas métricas e monitoramento para capturar os 

indicadores-chave de performance (KPIs). Recomendamos o uso tanto de métricas 

técnicas quanto de negócios. Para aplicativos móveis ou sites, as principais métricas 

são a captura do tempo até o primeiro byte ou renderização. Outras métricas 

geralmente aplicáveis incluem contagem de thread, taxa de coleta de lixo e estados de 

espera. Métricas de negócio, como o custo cumulativo agregado por solicitação, 

podem alertá-lo sobre maneiras de reduzir os custos. Considere com cuidado como 

você planeja interpretar as métricas. Por exemplo, você poderia escolher o máximo ou 

o 99.º percentil, em vez da média. 

 Teste a performance automaticamente: como parte de seu processo de implantação, 

acione automaticamente testes de performance após a aprovação bem-sucedida dos 

testes de execução mais rápidos. A automação deve criar um novo ambiente, 

configurar as condições iniciais, como dados de teste, e então executar uma série de 

benchmarks e testes de carga. Os resultados desses testes então devem ser vinculados 

de volta ao build para que você possa acompanhar as mudanças de performance ao 

longo do tempo. Para testes de execução longa, você pode tornar essa parte do 

pipeline assíncrona do restante do build. Como alternativa, você pode executar testes 

de performance durante a noite usando instâncias spot do Amazon EC2. 
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 Geração de carga: você deve criar uma série de scripts de teste que repliquem 

jornadas sintéticas ou pré-gravadas do usuário. Esses scripts devem ser idempotentes 

e não acoplados, e talvez você precise incluir scripts de “pré-aquecimento” para gerar 

resultados válidos. Seus scripts de teste devem replicar o quanto for possível o 

comportamento do uso na produção. É possível usar soluções de software ou Software 

como Serviço (SaaS) para gerar a carga. Cogite o uso de soluções do AWS Marketplace 

e de instâncias spot – elas podem representar maneiras econômicas de gerar a carga. 

 Visibilidade de performance: as métricas principais devem estar visíveis à sua equipe, 

especialmente métricas relacionadas a cada versão de compilação. Isso permite que 

você veja qualquer tendência positiva ou negativa importante ao longo do tempo. 

Você também deve exibir métricas do número de erros ou exceções para garantir que 

esteja testando um sistema em funcionamento. 

 Visualização: use técnicas de visualização que deixem claro onde os problemas de 

performance, hot spots, estados de espera ou baixa utilização estão ocorrendo. 

Sobreponha métricas de performance a diagramas de arquitetura – código ou gráficos 

de chamada podem ajudar a identificar problemas rapidamente. 

É possível implementar esse processo de análise de performance como uma extensão simples 

de seu pipeline de implantação existente e então evoluí-lo ao longo do tempo conforme seus 

requisitos de teste fiquem mais sofisticados. Para arquiteturas futuras, você pode generalizar 

sua abordagem e reutilizar o mesmo processo e artefatos. 

Geralmente arquiteturas com baixa performance são o resultado de um processo de análise 

de performance inexistente ou problemático. Caso sua arquitetura esteja apresentando uma 

performance insatisfatória, a implementação de um processo de análise de performance 

permitirá que você aplique o ciclo Plan-do-check-act (PDCA – Planejar-realizar-verificar-agir) 

de Deming para promover um aprimoramento iterativo. 

Evolua sua carga de trabalho para aproveitar novas 

versões 

Aproveite a inovação contínua na AWS, impulsionada pelas necessidades do cliente. 

Lançamos novas regiões, pontos de presença, serviços e recursos regularmente. Qualquer 

uma dessas versões pode aprimorar positivamente a eficiência da performance de sua 

arquitetura. 

Mantenha-se atualizado sobre novos recursos e serviços: avalie maneiras de aprimorar a 

performance conforme novos serviços, padrões de design e ofertas de produtos forem 

disponibilizados. Determine quais deles poderiam aprimorar a performance ou aumentar a 

eficiência da carga de trabalho por meio de avaliações ad hoc, discussões internas ou análises 

externas. 

https://en.wikipedia.org/wiki/PDCA
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Defina um processo para avaliar atualizações, novos recursos e serviços da AWS. Por exemplo, 

a criação de provas de conceito que usem novas tecnologias ou a consulta a um grupo 

interno. Ao testar novas ideias ou serviços, execute testes de performance para medir o 

impacto que eles têm sobre a eficiência ou a performance da carga de trabalho. Aproveite a 

flexibilidade que você tem na AWS para testar novas ideias ou tecnologias frequentemente 

com o mínimo custo ou risco. 

Defina um processo para aprimorar a performance da carga de trabalho: defina um 

processo para avaliar novos serviços, padrões de design, tipos de recursos e configurações 

conforme eles forem disponibilizados. Por exemplo, execute testes de performance existentes 

em novas ofertas de instância para determinar o potencial delas de aprimorar sua carga de 

trabalho. 

A performance de sua carga de trabalho tem algumas restrições importantes. Documente 

essas restrições para saber quais tipos de inovação podem aprimorar a performance de sua 

carga de trabalho. Use essas informações enquanto estiver aprendendo sobre novos serviços 

ou tecnologias que surgem e identificar maneiras de reduzir restrições ou gargalos. 

Evolua a performance da carga de trabalho ao longo do tempo: como uma organização, use 

as informações coletadas por meio do processo de avaliação para promover ativamente a 

adoção de novos serviços ou recursos quando eles ficarem disponíveis. 

Use as informações coletadas ao avaliar novos serviços ou tecnologias para promover 

mudanças. A performance também precisa mudar conforme seu negócio ou carga de trabalho 

muda. Use dados coletados de suas métricas de carga de trabalho para avaliar áreas nas quais 

você pode obter os maiores ganhos de eficiência ou performance e adote proativamente 

novos serviços e tecnologias para acompanhar a demanda. 

Recursos 

Consulte os seguintes recursos para saber mais sobre as melhores práticas da AWS para 

benchmarking. 

Vídeos 

 Canal da Amazon Web Services no YouTube 

 Canal AWS Online Tech Talks no YouTube 

 Canal de eventos da AWS no YouTube 

  

https://www.youtube.com/channel/UCd6MoB9NC6uYN2grvUNT-Zg
https://www.youtube.com/user/AWSwebinars
https://www.youtube.com/channel/UCdoadna9HFHsxXWhafhNvKw
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Monitoramento 
Após implementar sua arquitetura, é necessário monitorar a performance dela para que você 

possa corrigir todos os problemas antes que eles afetem seus clientes. As métricas de 

monitoramento devem ser usadas para gerar alarmes quando os limites forem ultrapassados. 

O monitoramento na AWS consiste em cinco fases distintas, que são explicadas em mais 

detalhes no whitepaper do Pilar de confiabilidade: 

1. Geração – escopo de monitoramento, métricas e limites 

2. Agregação – criação de uma visão completa de várias fontes 

3. Processamento e alarmes em tempo real – reconhecimento e resposta 

4. Armazenamento – políticas de retenção e gerenciamento de dados 

5. Análises – painéis, relatórios e insights 

O CloudWatch é um serviço de monitoramento para os recursos da Nuvem AWS e as cargas 

de trabalho que você executa na AWS. Você pode usar o CloudWatch para coletar e rastrear 

métricas, coletar e monitorar arquivos de log, além de definir alarmes. O CloudWatch pode 

monitorar recursos da AWS como instâncias do EC2 e instâncias de banco de dados do RDS, 

além de métricas personalizadas geradas por seus aplicativos e serviços, e qualquer arquivo 

de log gerado por seus aplicativos. Você pode usar o CloudWatch para obter visibilidade 

sobre a utilização de recursos, a performance de aplicativos e a integridade operacional em 

todo o sistema. É possível usar esses insights para reagir rapidamente e manter sua carga de 

trabalho funcionando sem problemas. 

Os painéis do CloudWatch permitem que você crie gráficos reutilizáveis de recursos e 

métricas personalizadas da AWS para monitorar o status operacional e identificar problemas 

rapidamente. 

Garantir que você não veja falsos positivos é essencial para uma solução eficaz de 

monitoramento. Os gatilhos automatizados evitam erros humanos e podem reduzir o tempo 

necessário para corrigir problemas. Planeje dias de jogo, nos quais as simulações sejam 

conduzidas no ambiente de produção para testar sua solução de alarme e garantir que ela 

reconheça corretamente os problemas. 

Há dois tipos de soluções de monitoramento: Active monitoring (AM – Monitoramento ativo) 

e Passive monitoring (PM – Monitoramento passivo). AM e PM são complementares para lhe 

dar uma visão completa da performance de sua carga de trabalho. 

O monitoramento ativo simula a atividade do usuário em jornadas do usuário em script por 

caminhos críticos em seu produto. O AM deve ser realizado continuamente para testar a 

performance e a disponibilidade de uma carga de trabalho. O AM complementa o PM ao ser 

contínuo, leve e previsível. Ele pode ser executado em todos os ambientes (especialmente 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf


Archived

Amazon Web Services Pilar de eficiência de performance 

 33 

ambientes pré-produção) para identificar problemas ou performance insatisfatória antes que 

afetem os usuários finais. 

O monitoramento passivo costuma ser usado com cargas de trabalho baseadas na web. O 

PM coleta métricas de performance do navegador (cargas de trabalho não baseadas na web 

podem usar uma abordagem similar). Você pode coletar métricas de todos os usuários (ou um 

subconjunto deles), regiões geográficas, navegadores e tipos de dispositivos. Use o PM para 

compreender os seguintes problemas: 

 Performance da experiência do usuário: o PM fornece métricas sobre o que seus 

usuários estão encontrando, o que oferece uma visão contínua sobre o funcionamento 

da produção, além de uma visão do impacto das alterações ao longo do tempo. 

 Variabilidade da performance geográfica: se uma carga de trabalho tiver uma área 

de atuação global e os usuários acessarem a carga de trabalho pelo mundo inteiro, o 

uso do PM permite detectar um problema de performance que afete os usuários em 

uma região geográfica específica. 

 Impacto do uso da API: cargas de trabalho modernas usam APIs internas e APIs de 

terceiros. O PM dá visibilidade do uso de APIs para que você possa identificar gargalos 

de performance que se originam não apenas de APIs internas, mas também de 

provedores de API de terceiros. 

O CloudWatch oferece a capacidade de monitorar e enviar alarmes de notificação. Você pode 

usar a automação para solucionar problemas de performance desencadeando ações por meio 

do Amazon Kinesis, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) e AWS Lambda. 

Monitore seus recursos para garantir que eles tenham 

a performance esperada 

A performance do sistema pode diminuir com o tempo. Monitore a performance do sistema 

para identificar degradações e corrigir fatores internos ou externos, como a carga do 

aplicativo ou o sistema operacional. 

Registre métricas relacionadas à performance: use um serviço de monitoramento e 

observação para registrar métricas relacionadas à performance. Por exemplo, registre 

transações do banco de dados, consultas lentas, latência de E/S, taxa de transferência de 

solicitação HTTP, latência de serviço ou outros dados importantes. 

Identifique as métricas de performance relevantes para sua carga de trabalho e registre-as. 

Esses dados são importantes para identificar quais componentes estão afetando a 

performance ou a eficiência geral da carga de trabalho. 

Trabalhando no sentido inverso da experiência do cliente, identifique as métricas relevantes. 

Para cada métrica, identifique o alvo, a abordagem de medição e a prioridade. Use esses 
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dados para criar alarmes e notificações visando abordar proativamente problemas 

relacionados à performance. 

Analise métricas de eventos ou incidentes: em resposta a (ou durante) um evento ou 

incidente, use painéis ou relatórios de monitoramento para entender e diagnosticar o 

impacto. Essas visualizações fornecem insights sobre quais partes da carga de trabalho não 

estão apresentando os níveis de performance esperados. 

Ao escrever histórias de usuário essenciais para sua arquitetura, inclua requisitos de 

performance, como a especificação da rapidez de execução planejada para cada história 

essencial. Para essas histórias essenciais, implemente jornadas de usuário em roteiros 

adicionais, de modo que você conheça a performance delas em relação aos seus requisitos 

Estabeleça indicadores-chave de performance (KPIs) para medir a performance da carga 

de trabalho: identifique os KPIs que indicam se a carga de trabalho está apresentando a 

performance esperada. Por exemplo, uma carga de trabalho baseada em API pode usar 

latência de resposta geral como uma indicação da performance geral, e um site de comércio 

eletrônico pode optar por usar o número de compras efetuadas como KPI. 

Documente a experiência de performance exigida pelos clientes, incluindo como os clientes 

julgarão a performance da carga de trabalho. Use esses requisitos para estabelecer seus 

indicadores-chave de performance (KPIs), que indicarão a performance geral do sistema. 

Use monitoramento para gerar notificações baseadas em alarme: usando os indicadores-

chave de performance (KPIs) relacionados à performance que você definiu, use um sistema de 

monitoramento que gere alarmes automaticamente quando essas medições estiverem fora 

dos limites esperados. 

O Amazon CloudWatch pode coletar métricas dos recursos em sua arquitetura. Você também 

pode coletar e publicar métricas personalizadas para descobrir métricas de negócio ou 

derivadas. Use o CloudWatch ou um serviço de monitoramento de terceiros para definir 

alarmes que indiquem a violação de limites. Os alarmes sinalizam que uma métrica está fora 

dos limites esperados. 

Analise as métricas em intervalos regulares: como manutenção de rotina ou em resposta a 

eventos ou incidentes, analise quais métricas são coletadas. Use essas análises para identificar 

quais métricas foram essenciais para lidar com problemas e quais métricas adicionais 

ajudariam a identificar, resolver ou prevenir problemas caso estivessem sendo 

acompanhadas. 

Como parte da resposta a incidentes ou eventos, avalie as métricas que foram úteis para 

resolver o problema e quais poderiam ter ajudado, mas não estão sendo acompanhadas no 

momento. Use esses dados para aprimorar a qualidade das métricas coletadas, de modo que 

você possa prevenir ou resolver incidentes futuros mais rapidamente. 
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Monitore e gere alarmes proativamente: use os indicadores-chave de performance (KPIs), 

aliados a sistemas de monitoramento e alerta, para abordar proativamente problemas 

relacionados à performance. Sempre que possível, use alarmes para desencadear ações 

automatizadas visando corrigir problemas. Se a resposta automatizada não for possível, 

encaminhe o alarme para aqueles capazes de responder. Por exemplo, você pode ter um 

sistema capaz de prever os valores de indicadores-chave de performance (KPI) esperados e 

emitir um alarme quando eles ultrapassarem determinados limites, ou uma ferramenta capaz 

de interromper ou reverter automaticamente as implantações caso os KPIs estejam fora dos 

valores esperados. 

Implemente processos que proporcionem visibilidade sobre a performance conforme sua 

carga de trabalho estiver sendo executada. Para determinar se a performance da carga de 

trabalho é ideal, crie painéis de monitoramento e estabeleça normas de linha de base para as 

expectativas de performance. 

Recursos 

Consulte os seguintes recursos para saber mais sobre as melhores práticas da AWS para 

monitoramento visando promover eficiência de performance. 

Vídeos 

 Lidando com o caos: obtenha visibilidade e percepção operacionais (MGT301-R1) 

Documentação 

 Documentação do X-Ray 

 Documentação do CloudWatch 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nLYGbotqHd0
https://docs.aws.amazon.com/xray/latest/devguide/aws-xray.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/WhatIsCloudWatch.html
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Concessões 
Ao arquitetar soluções, pense nas concessões para garantir uma abordagem ideal. 

Dependendo de sua situação, você pode abrir mão de consistência, durabilidade e espaço por 

tempo ou latência para oferecer uma performance mais alta. 

Com a AWS, você pode ter alcance global em minutos e implantar recursos em vários locais 

do mundo para estar mais perto de seus usuários finais. Você também pode adicionar 

dinamicamente réplicas somente leitura a repositórios de informações (como sistemas de 

banco de dados) a fim de reduzir a carga sobre o banco de dados principal. 

A AWS também oferece soluções de armazenamento em cache, como o Amazon ElastiCache, 

que fornece um armazenamento ou cache de dados na memória, e o Amazon CloudFront, que 

armazena em cache cópias do seu conteúdo estático mais perto dos usuários finais. O 

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) fornece um nível distribuído de cache para 

leitura/gravação antes do Amazon DynamoDB, dando suporte à mesma API, mas fornecendo 

latência inferior a milissegundos para entidades que estão no cache. 

Usando concessões para aprimorar a performance 

Ao arquitetar soluções, a avaliação ativa das concessões permite que você selecione uma 

abordagem ideal. Muitas vezes, você pode aumentar a performance trocando consistência, 

durabilidade e espaço por tempo e latência. As concessões podem aumentar a complexidade 

de sua arquitetura e exigir testes de carga para garantir a obtenção de um benefício 

mensurável. 

Entenda as áreas nas quais a performance é mais crucial: entenda e identifique as áreas nas 

quais o aumento da performance de sua carga de trabalho causará um impacto positivo sobre 

a eficiência ou a experiência do cliente. Por exemplo, um site que tenha muita interação com 

o cliente se beneficiaria do uso serviços de borda para aproximar a entrega de conteúdo dos 

clientes. 

Aprenda sobre padrões de design e serviços: pesquise e entenda os vários padrões de design 

e serviços que ajudam a aumentar a performance da carga de trabalho. Como parte da 

análise, identifique o que você poderia dispensar para obter maior performance. Por exemplo, 

o uso de um serviço de cache pode ajudar a reduzir a carga imposta sobre sistemas de banco 

de dados; no entanto, isso requer engenharia para implementar o armazenamento seguro em 

cache ou a possível introdução de consistência eventual em algumas áreas. 

Saiba quais opções de configuração de performance estão disponíveis e como elas poderiam 

afetar a carga de trabalho. A otimização da performance de sua carga de trabalho exige 

entender como essas opções interagem com sua arquitetura e o impacto que elas terão sobre 

a performance medida e a performance percebida pelos usuários. 
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A Amazon Builders' Library fornece aos leitores uma descrição detalhada de como a Amazon 

cria e opera tecnologias. Esses artigos gratuitos são escritos por engenheiros sênior da 

Amazon e abordam temas sobre arquitetura, entrega de software e operações. Por exemplo, 

você pode ver como a Amazon automatiza a entrega de software para atingir mais de 150 

milhões de implantações por ano, ou como os engenheiros da Amazon implementam 

princípios como fragmentação aleatória para criar sistemas resilientes que sejam altamente 

disponíveis e tolerantes a falhas. 

Identifique como as concessões afetam os clientes e a eficiência: ao avaliar aprimoramentos 

relacionados à performance, determine quais opções afetarão seus clientes e a eficiência da 

carga de trabalho. Por exemplo, se o uso de um repositório de dados de chave-valor 

aumentar a performance do sistema, é importante avaliar como a natureza eventualmente 

consistente dele afetará os clientes. 

Identifique áreas de performance insatisfatória em seu sistema por meio de métricas e 

monitoramento. Determine como você pode promover aprimoramentos, quais concessões 

esses aprimoramentos exigem e como elas afetam o sistema e a experiência do usuário. Por 

exemplo, a implementação de armazenamento de dados em cache pode ajudar a aprimorar 

drasticamente a performance, mas requer uma estratégia clara de como e quando atualizar 

ou invalidar dados em cache a fim de prevenir comportamentos incorretos do sistema. 

Meça o impacto das melhorias de performance: conforme as alterações para melhorar a 

performance são feitas, avalie as métricas e os dados coletados. Use essas informações para 

determinar o impacto que o aprimoramento de performance teve sobre a carga de trabalho, 

os componentes da carga de trabalho e seus clientes. Essa medição ajuda a entender os 

aprimoramentos resultantes da concessão e a determinar se houve a introdução de algum 

efeito colateral negativo. 

Um sistema bem arquitetado usa uma combinação de estratégias relacionadas à 

performance. Determine qual estratégia terá o maior impacto positivo sobre um dado 

hotspot ou gargalo. Por exemplo, a fragmentação de dados em vários sistemas de bancos de 

dados relacionais poderia aumentar o throughput geral e ao mesmo tempo manter o suporte 

para transações e, dentro de cada fragmento, o armazenamento em cache pode ajudar a 

reduzir a carga. 

Use várias estratégias relacionadas à performance: quando aplicável, utilize várias 

estratégias para melhorar a performance. Por exemplo, o uso de estratégias como armazenar 

dados em cache para prevenir chamadas excessivas à rede ou ao banco de dados, o uso de 

réplicas de leitura para mecanismos de banco de dados visando aprimorar as taxas de leitura, 

a fragmentação ou compactação de dados (quando possível) para reduzir os volumes de 

dados e o armazenamento em buffer e o streaming dos resultados conforme eles ficam 

disponíveis para evitar bloqueios. 

Conforme você altera a carga de trabalho, colete e avalie métricas para determinar o impacto 

dessas alterações. Meça os impactos ao sistema e também ao usuário final para entender 

https://aws.amazon.com/builders-library/
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como suas concessões afetam sua carga de trabalho. Use uma abordagem sistemática, como 

teste de carga, para explorar se a concessão aumenta a performance. 

Recursos 

Consulte os seguintes recursos para saber mais sobre as melhores práticas da AWS para 

armazenamento em cache. 

Vídeo 

 Apresentando a Amazon Builders’ Library (DOP328) 

Documentação 

 Amazon Builders’ Library 

 Melhores práticas para implementar o Amazon ElastiCache 

Conclusão 
Atingir e manter a eficiência de performance requer uma abordagem conduzida por dados. 

Você deve avaliar ativamente os padrões de acesso e as concessões que viabilizarão a 

otimização para uma maior performance. O uso de um processo de análise baseado em 

benchmarks e testes de carga permite que você selecione os tipos de recursos e as 

configurações adequados. Tratar sua infraestrutura como código permite que você promova 

avanços em sua arquitetura de modo rápido e seguro, enquanto usa dados para tomar 

decisões baseadas em fatos sobre sua arquitetura. O estabelecimento de uma combinação de 

monitoramentos ativo e passivo garante que a performance de sua arquitetura não apresente 

degradação ao longo do tempo. 

A AWS não mede esforços para ajudar você a criar arquiteturas que ofereçam uma 

performance eficiente enquanto entregam valor empresarial. Use as ferramentas e técnicas 

abordadas neste documento para garantir o sucesso. 
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Leitura adicional 
Para obter ajuda adicional, consulte as seguintes fontes: 

 AWS Well-Architected Framework 
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