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Resumo: Com os avanços da tecnologia as empresas vêm buscando melhores 

formas de utilizar os novos serviços para melhorar seus processos de produção, 

visando também o avanço da economia, que anda em parceria com a tecnologia.  

Através da pesquisa deste trabalho científico buscaremos mostrar as principais 

diferenças dos aspectos técnicos, entre servidores físicos e servidores na nuvem 

(Cloud Computing). Apresentaremos também os serviços EC2 da AWS que 

contam com uma diversidade de opções para as empresas, tendo em vista as 

dificuldades das empresas diante da utilização de servidores comuns. 

Mostraremos também métricas de ambos os servidores, com o objetivo de fazer 

com que as empresas migrem para servidores mais seguros.  

Palavras-Chaves: Servidores, EC2, Amazon AWS, Empresas, Cloud 

Computing, Rede de computadores, análise comparativa. 
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 ABSTRACT 

With the advances in technology, companies have been looking for better 

ways to use new services to improve their production processes, also aiming at 

advancing the economy, which walks in partnership with technology. Through the 

research of this scientific work, we will seek to show the main differences in 

technical aspects between physical servers and cloud servers (Cloud 

Computing). We will also present the AWS EC2 services that have a variety of 

options for companies, considering the difficulties of companies facing the use of 

common servers. We'll also show metrics from both servers, with the goal of 

getting companies to migrate to more secure servers. 

 

KEYWORDS: Servers, EC2, Amazon AWS, Companies, Cloud Computing, 

Computer network, comparative analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

A evolução dos servidores deve-se à necessidade de otimizar processos 

de trabalho e crescer no ritmo que o mercado exige. Diante dessa situação, 

novas tecnologias surgiram para atender às necessidades das empresas, e a 

migração de servidores físicos para Cloud Computing (Computação em Nuvem) 

vem ocorrendo desde então. (PROFISSIONAISTI, 2017). 

Os avanços mais importantes para os negócios globais nesta década, 

chega a ser tão importante quanto os computadores pessoais foram na década 

de 1970; um salto tecnológico e social que irá mudar a forma como as empresas 

planejam seus negócios, como as pessoas realizam seus trabalhos e o que os 

cidadãos esperam de serviços online (MAHONY, 2011). 

Um servidor interno (físico) é um computador em uma sala de TI 

específica de uma firma que será utilizado como ponto de acesso e 

armazenamento de informações, onde serão armazenados documentos, 

softwares, bancos de dados e dados de acesso importantes, entre outros. Já o 

servidor Cloud tem a mesma função, mas os dados ficam armazenados na 

“nuvem”, ou seja, será distribuído para determinados data centers do país ou até 

do mundo, e podemos acessá-lo pela Internet. (PROFISSIONAISTI, 2017). 

Quando uma empresa opta por um servidor físico, além de pagar pela 

compra, ela também deve gastar com software de segurança, licenças de 

software e até mesmo pagar a terceiros para manter o equipamento, e ainda 

deve haver espaço adequado para a compra do equipamento. Mantendo o 

servidor em uma temperatura adequada por 24 horas para evitar danos aos 

dispositivos. No momento em que a empresa investe em serviços da nuvem, os 

custos têm se concentrado, e existem algumas vantagens, como: manutenção, 

segurança, custos de energia, e toda a responsabilidade pelas atualizações será 

da firma prestadora deste serviço, tornando assim o seu negócio mais ágil. Outro 

aspecto positivo é a facilidade de acesso, pois os servidores na nuvem podem 

ser acessados de qualquer lugar do mundo. (PROFISSIONAISTI, 2017). 
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1.1 Problemas 

Por se tratar de um servidor local, poderá sofrer com condições climáticas 

severas e problemas de sua natureza, como falhas de hardware, defeitos, furto, 

problemas relacionados a enchentes, falhas elétricas, entre outros. Apesar das 

soluções de cluster, redundância, etc. Os servidores locais, ainda podem sofrer 

alguns tipos de problemas, como por exemplo: perdas de dados de 

armazenamentos. No entanto, outra das principais desvantagens é o alto custo 

dos servidores locais. Afinal, é necessário uma sala específica com um ambiente 

adequado para dar suporte aos servidores que os referidos ficam ligados 24 

horas por dia.  

1.2 Objetivo Geral 

Verificar o desempenho de ambos os tipos de servidores (físico e cloud), 

levantando métricas de análise e comparando os resultados obtidos para curto 

e médio prazo. 

1.3 Objetivo Específico   

● Compararmos os consumo de energia; 

● Verificarmos as carga média de utilização de CPU, RAM, HD e rede ao 

longo de determinado período; 

● Medirmos as Latências de uso; 

● Levantarmos os valores de cada ambiente; 

1.4 Metodologia Da Pesquisa  

 Nossa metodologia consistiu em pesquisas em artigos e trabalhos 

científicos com definições pertinentes ao nosso assunto, para criarmos uma base 

de conteúdo; seguindo para a preparação, monitoramento e extração dos dados 

nos ambientes envolvidos na pesquisa; e por fim a seleção, edição e análise dos 

dados coletados em campo. 
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1.5 Justificativa  

 O motivo pelo qual abordamos esse tema, foi o fato de algumas empresas 

famosas como: IFOOD, NETFLIX, MICROSOFT, etc…, migrarem do servidor 

físico para o servidor em cloud (Nuvem). Então decidimos estudar os dois 

ambientes e fazer um comparativo entre eles, levantando informações de cada 

ambiente, como: consumo de energia, latências de uso, carga média de 

utilização de CPU, RAM, HD e rede ao longo de determinado período.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  Neste tópico, uma revisão da literatura sobre o desenvolvimento da 

pesquisa é introduzida. Abordando temas: tecnologia da informação (TI), 

segurança da informação, computação em nuvem (Cloud), tipos de serviços de 

nuvem, amazon web services (AWS), amazon EC2, servidores físicos. 

2.1 Tecnologia da informação 

Também conhecida como TI, a tecnologia da informação pode ser 

entendida como uma série de atividades e soluções que são feitas através de 

recursos computacionais. Estes, por sua vez, podem possuir algum dos 

seguintes objetivos e finalidades: obtenção, armazenamento, proteção, 

processamento, acesso, gerenciamento, uso de informações e dados de uma 

pessoa, seja ela física ou jurídica. (CERTIFIQUEI, 2020). 

Segundo Graeml (2003, p.22), a tecnologia da informação é “o conjunto 

de tecnologias resultantes da utilização simultânea e integrada de informática e 

telecomunicações”. Na visão de Rezende e Abreu (2009, p.79), o significado da 

tecnologia da informação resulta nos “recursos tecnológicos e computacionais 

para geração e uso da informação”. 

A tecnologia da informação consegue auxiliar na resolução de problemas 

de comunicação dentro de uma instituição, gerando então agilidade para a 

implementação de uma estratégia específica. (CERTIFIQUEI, 2020). 

Essa área é capaz de garantir uma gestão mais efetiva de projetos que, 

por sua vez, conduzem a empresa ao cenário desejado inicialmente pela 

estratégia. (CERTIFIQUEI, 2020).    
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Junto disso, é através das soluções disponibilizadas pelo setor que são 

traçadas as metas bem como são coletados os resultados que indicam se a 

empresa está de fato andando no caminho proposto. (CERTIFIQUEI, 2020). 

O profissional de TI propõe melhorias e novas soluções de tecnologia e 

processos para que a empresa utilize os melhores softwares e hardwares. Isso 

a fim de proporcionar aos funcionários de uma determinada empresa, facilidade 

e qualidade na execução do seu trabalho, de forma segura e eficiente. 

(CERTIFIQUEI, 2020). 

2.2 Segurança da informação 

A segurança da informação, em inglês também conhecida como InfoSec, 

é o que garante que não haja acessos não autorizados a computadores, dados 

e redes. O que ela faz é manter a confidencialidade, autenticidade, 

disponibilidade e integridade de informações sensíveis para a organização. Ou 

seja, a Segurança da Informação impede que os dados e informações caiam nas 

mãos de pessoas não autorizadas a ter acesso a dados, informações ou 

sistemas da organização. Também impede que eles possam ser destruídos sem 

autorização, roubados ou danificados. (INFONOVA, 2018). 

2.2.1 Confidencialidade  

Esse princípio leva em consideração que os dados somente podem ser 

acessados pelos seus usuários legítimos e demais pessoas autorizadas, desde 

que previamente informado nos termos de serviço. (AUDITESTE, 2020). 

Esse conceito engloba a proteção dos dados dos usuários contra acessos 

não autorizados e medidas a fim de preservar a privacidade dos mesmos. 

(AUDITESTE, 2020). 

A única forma de cumprir esse princípio é através de autenticações, 

restringindo o acesso somente a indivíduos que saibam a senha ou tenham o 

nível de liberação para acessar tais dados. A confidencialidade não envolve 

https://www.infonova.com.br/negocios/dados-insights-edge-computing/
https://www.infonova.com.br/solucoes/administracao-de-redes-e-servidores/
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somente dados de clientes, mas também da própria empresa. (AUDITESTE, 

2020). 

 2.2.2 Integridade 

A integridade dispõe sobre as condições dos dados, estes devem manter-

se inalterados. O emissor (ou proprietário) deve ser capaz de emitir um 

documento e o mesmo ser disponibilizado para o destinatário sem a 

possibilidade de ter sido alterado proposital ou acidentalmente. (AUDITESTE, 

2020). 

Quando funcionários excluem ou alteram dados importantes é 

considerada uma quebra desse princípio, isso também acontece quando um 

vírus é responsável pelas alterações, por exemplo. Sendo assim, é necessário 

criar sistemas a fim de proteger documentos e também informações inseridas 

por usuários em plataformas. (AUDITESTE, 2020). 

2.2.3 Disponibilidade 

Não adianta nada ter a informação se ela não é entregue aos usuários 

legítimos quando requisitadas. Sendo assim, é importante que os recursos 

estejam disponíveis para usuários e funcionários sempre. (AUDITESTE, 2020). 

É importante que os sistemas utilizados para armazenar e processar os 

dados estejam sempre funcionando corretamente. (AUDITESTE, 2020). 

Dessa forma, considerar sistemas de alta disponibilidade permite que as 

informações resistam a falhas de hardware, software e até mesmo de energia, 

estando sempre disponíveis para o usuário. (AUDITESTE, 2020). 

 2.2.4 Autenticidade  

Esse conceito se refere a confirmação de que o usuário é realmente quem 

alega ser, desde quem está emitindo a informação até quem irá recebê-la. Essa 

garantia pode ser realizada de diversas formas, um exemplo bastante prático 
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são os códigos de confirmação que são enviados por e-mail ou SMS após inserir 

uma senha. Outro exemplo é a autenticação biométrica e por senha para ter 

acesso a uma sala, combinando algo que você conhece com algo que você é. 

(AUDITESTE, 2020). 

2.3 Computação em Nuvem 

De acordo com Taurion (2009, p.7), o termo Computação em Nuvem 

surgiu em 2006 em uma palestra de Eric Schmidt, da Google, sobre como sua 

empresa gerenciava seus Datacenters. 

A computação em nuvem não é uma nova tecnologia, mas sim um novo 

modelo de entrega de informações e serviços usando as tecnologias existentes. 

A Cloud (Nuvem) usa a infraestrutura da Internet para permitir a comunicação 

entre os serviços / aplicativos do lado do cliente e do lado do servidor. (Weiss, 

2007).  

De acordo com Silva (2010, p.3), a palavra Nuvem sugere uma ideia de 

ambiente desconhecido, do qual podemos ver somente seu início e fim, onde 

toda a infraestrutura e recursos computacionais ficam “escondidos”. 

Uma nuvem é um tipo de sistema paralelo e distribuído que consiste de 

uma coleção de computadores interligados e virtualizados que são 

dinamicamente provisionados e apresentados como um ou mais recursos de 

computação unificada, baseada em acordos de nível de serviço estabelecido 

através de negociação entre o prestador de serviços e consumidores. 

(BUYYA;YEO; VENUGOPAL, 2008 apud WERNER, 2011, p. 38). 

2.4 Tipos de Serviços de Nuvem 

Existem três principais tipos de serviços em nuvem: Saas, PaaS e IaaS, 

sendo que cada formato tem características e aplicações próprias. As siglas 

indicam o modelo de serviço prestado na nuvem, sendo Software como Serviço 

(SaaS), Plataforma como um Serviço (PaaS) e Infraestrutura como Serviço 

(IaaS). (QINETWORK, 2012). 



17 
 

 

2.4.1 Software como serviço (SaaS) 

 Do inglês, “software as a service”, SaaS é o tipo de serviço online mais 

conhecido e utilizado, por exemplo, por serviços de e-mail. Entre as principais 

características estão: o acesso aos dados via web ou aplicativos móveis; o 

gerenciamento centralizado; as aplicações seguindo o modelo “um para muitos”; 

possibilidade de realizar integrações e a personalização das ferramentas por 

meio de APIs (Application Programming Interfaces). (QINETWORK, 2012). 

 

SaaS amplamente utilizado pelas empresas são os softwares do G Suite 

(O G Suite Business é um pacote de aplicações que auxilia médias e grandes 

empresas em seus processos de inovação, ampliando a agilidade, 

produtividade, colaboração e comunicação entre as equipes.), que oferecem 

diversas ferramentas de comunicação e colaboração e permitem realizar tanto o 

armazenamento de arquivos na nuvem quanto a criação  e o compartilhamento 

de documentos com vários usuários na plataforma online. (QINETWORK, 2012). 

2.4.2 Plataforma como um serviço (PaaS) 

Do inglês, “platform as a service”, o PaaS é semelhante ao SaaS. A 

diferença está no fato de que o primeiro se refere  a um software entregue pela 

web e o segundo trata-se de um ambiente, uma plataforma, como diz o próprio 

nome, para criar, hospedar e gerir um software próprio. Entre algumas das 

vantagens desse modelo, podemos citar o gerenciamento e acesso a um grande 

volume de dados extensos e complexos, bem como a atualização e acesso aos 

aplicativos hospedados na rede via dispositivos móveis. (QINETWORK, 2012). 

 

O PaaS é útil no momento da implementação, quando é necessário ter 

um ambiente complexo para a aplicação e quando diversos desenvolvedores 

estão trabalhando mutuamente e em partes (e há necessidade de interação 

externa). (QINETWORK, 2012). 

 

https://www.qinetwork.com.br/g-suite-business/
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2.4.3 Infraestrutura como um serviço (IaaS) 

 

Do inglês, “Infrastructure as a service”, o IaaS completa as opções  de 

cloud computing que podem ser adotadas por uma organização. Trata-se de uma 

mudança dos servidores físicos de um data center local para servidores online, 

na nuvem. (QINETWORK, 2012). 

2.4.4 Tipos de Nuvens  

● Nuvem pública: toda a infraestrutura dos servidores da empresa é 

compartilhada e gerenciada de modo seguro pelo provedor de serviços 

em nuvem. (QINETWORK, 2012). 

● Nuvem privada: a infraestrutura em nuvem da empresa é particular e 

usada apenas pela organização. O ambiente físico pode ser de terceiros, 

mas há maior controle e possibilidades de personalização. 

(QINETWORK, 2012). 

● Nuvem híbrida: combina as duas primeiras, utilizando as características 

da nuvem pública e privada conforme a necessidade da empresa. 

(QINETWORK, 2012).   

 

 Na figura 1 mostraremos algumas empresas que utilizam os principais 

serviços da nuvem: SaaS, PaaS, IaaS. 

Figura 1: Empresas e serviços de computação em nuvem 

  
(Fonte: imelgrat.me) 
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2.5 Amazon Web Services (AWS) 

         Em 2006, a Amazon Web Services (AWS) começou a oferecer serviços de 

infraestrutura de TI para empresas por meio de serviços web – hoje conhecidos 

como computação em nuvem. Um dos principais benefícios da computação em 

nuvem é a oportunidade de substituir diretamente gastos com a infraestrutura 

principal por preços variáveis baixos, que se ajustam de acordo com sua 

empresa. Com a Nuvem, as empresas não precisam mais planejar ou adquirir 

servidores, assim como outras infraestruturas de TI, com semanas ou meses de 

antecedência. Em vez disso, podem instantaneamente rodar centenas de 

milhares de servidores em minutos e oferecer resultados mais rapidamente. 

(AWS.AMAZON, 2021). 

A Amazon Web Services (AWS) é a plataforma de nuvem mais adotada e 

mais abrangente do mundo, oferecendo mais de 200 serviços completos de data 

centers em todo o mundo. Milhões de clientes, incluindo as startups de 

crescimento mais rápido, grandes empresas e os maiores órgãos 

governamentais, estão usando a AWS para reduzirem seus custos, ficam mais 

ágeis e inovarem mais rapidamente.(AWS.AMAZON, 2021). 

2.6 Amazon EC2  

O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) é um serviço Web que 

disponibiliza capacidade computacional segura e redimensionável na nuvem. Ele 

foi projetado para facilitar a computação em nuvem na escala da web para os 

desenvolvedores. A interface de serviço Web simples do Amazon EC2 permite 

que você obtenha e configure a capacidade sem muito esforço. Oferece um 

controle completo de seus recursos computacionais e permite que você trabalhe 

no ambiente computacional comprovado da Amazon. (AWS.AMAZON, 2021). 

2.6.1 Instâncias e AMIs 

 Uma Imagem de máquina da Amazon (AMI) é um modelo que contém 

uma configuração de software (por exemplo, sistema operacional, servidor de 

aplicativo e aplicativos). A partir de uma AMI, execute uma instância, que é uma 

cópia da AMI que roda como servidor virtual na nuvem. Você pode executar 
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várias instâncias de uma AMI, conforme mostrado na figura a seguir. 

(AWS.AMAZON, 2021). 

 

Figura 2: Instâncias em diferentes hosts sendo executadas na mesma AMI 

 
(Fonte: docs.aws.amazon.com) 

Suas instâncias continuarão sendo executadas até que você as 

interrompa, hiberne ou encerre, ou até que elas falhem. Se uma instância falhar, 

você pode executar uma nova instância a partir da AMI. (AWS.AMAZON, 2021). 

2.6.2 Instâncias 

 Uma instância é um servidor virtual na nuvem. A configuração na 

execução é uma cópia da AMI que você especificou ao executar a instância. 

Pode-se executar diferentes tipos de instâncias a partir de uma única AMI. O tipo 

de instância determina essencialmente o hardware do computador host usado 

para sua instância. Cada tipo de instância oferece recursos diferentes de 

computação e memória. Selecione um tipo de instância de acordo com a 

quantidade de capacidade de memória e computação necessária para o 

aplicativo ou software que você pretende executar na instância. Após executar a 

instância, ela se parecerá como um host tradicional e poderá interagir com ela 

assim como com qualquer computador, tendo controle total de suas instâncias. 

(AWS.AMAZON, 2021). 
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2.6.3 Armazenamento de instâncias do Amazon EC2 

Um armazenamento de instâncias fornece armazenamento temporário 

em nível de bloco para a instância. Esse armazenamento está localizado em 

discos que estão anexados fisicamente ao computador host. O armazenamento 

de instâncias é ideal para o armazenamento temporário de informações que são 

alteradas frequentemente, como buffers, caches, dados de rascunho e outros 

conteúdos temporários ou para dados replicados em toda a frota de instâncias, 

como um grupo com balanceamento de carga de servidores Web. 

(AWS.AMAZON, 2021). 

Um armazenamento de instâncias consiste em um ou mais volumes de 

armazenamento de instâncias expostos como dispositivos de bloco. O tamanho 

de um armazenamento de instância e o número de dispositivos disponíveis varia 

por tipo de instância. Exemplo: Conforme a figura 3 os dispositivos virtuais para 

volumes de armazenamento de instâncias são ephemeral[0-23]. Tipos de 

instância que oferecem suporte a um volume de armazenamento de instâncias 

têm ephemeral0. Os tipos de instância que oferecem suporte a dois volumes de 

armazenamento de instâncias têm ephemeral0 e ephemeral1, e assim por 

diante. (AWS.AMAZON, 2021) 

Figura 3: Dispositivos virtuais para volumes de armazenamento de instâncias  

(Fonte de imagem: docs.aws.amazon.com). 
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2.6.4 Segurança da Amazon EC2 

Isolamento em hosts físicos Diferentes instâncias do EC2 no mesmo host 

físico são isoladas umas das outras como se estivessem em hosts físicos 

separados. O hipervisor isola a CPU e a memória, e as instâncias recebem 

discos virtualizados em vez de acesso aos dispositivos de disco 

bruto.(DOCS.AWS.AMAZON, 2021). 

Quando você interrompe ou encerra uma instância, a memória alocada 

para ela é apagada (definida como zero) pelo hipervisor antes que ela seja 

alocada para uma nova instância, e cada bloco de armazenamento é redefinido. 

Isso garante que seus dados não sejam expostos acidentalmente para outra 

instância. (DOCS.AWS.AMAZON, 2021).  

Os endereços MAC de rede são atribuídos dinamicamente às instâncias 

pela infraestrutura da rede da AWS. Os endereços IP são atribuídos 

dinamicamente a instâncias pela infraestrutura de rede da AWS ou atribuídos 

por um administrador do EC2 por meio de solicitações autenticadas da API. A 

rede da AWS permite que as instâncias enviem tráfego somente de endereços 

MAC e IP atribuídos a elas. Caso contrário, o tráfego será descartado. 

(DOCS.AWS.AMAZON, 2021).  

Por padrão, uma instância não pode receber tráfego que não seja 

endereçado especificamente a ela. Se for necessário executar a conversão de 

endereço de rede (NAT), o roteamento ou os serviços de firewall (firewall ou 

parede de fogo é uma barreira de proteção que ajuda a bloquear o acesso de 

conteúdo malicioso, mas sem impedir que os dados que precisam transitar 

continuem fluindo) em sua instância, você poderá desabilitar a verificação de 

origem/destino da interface de rede. (DOCS.AWS.AMAZON, 2021). 

2.6.5 Redes no Amazon EC2 

 

A Amazon Virtual Private Cloud (VPC) permite que execute recursos da 

AWS, como as instâncias do Amazon EC2, em uma rede virtual dedicada a uma 

conta da AWS, conhecida como uma VPC. Ao executar uma instância, pode-se 

selecionar uma sub-rede na VPC. A instância é configurada com uma interface 
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de rede primária, que é uma placa de rede virtual lógica. A instância recebe um 

endereço IP (IP ou Internet Protocol é uma identificação única para cada 

computador conectado a uma rede.) privado primário do endereço IPv4 da sub-

rede e é atribuída à interface da rede primária. Podendo controlar a instância 

receber um endereço IP público do grupo da Amazon de endereços IP públicos. 

(AWS.AMAZON, 2021). 

O endereço IP público de uma instância é associado à sua instância 

somente até que ela seja interrompida ou encerrada. Se precisar de um 

endereço IP público persistente, poderá alocar um endereço IP elástico para a 

conta AWS e associá-lo a uma instância ou uma interface de rede. Um endereço 

IP elástico permanece associado à sua conta AWS até que o libere e possa 

movê-lo de uma instância à outra, conforme necessário. Podendo trazer o seu 

próprio intervalo de endereços IP para a conta AWS, onde ele aparece como um 

grupo de endereços e, em seguida, alocar endereços IP elásticos do seu grupo 

de endereços. (AWS.AMAZON, 2021). 

2.6.6 Recursos da Amazon EC2  

● Ambientes de computação virtual, conhecidos como instâncias. 

(AWS.AMAZON, 2021). 

● Modelos pré-configurados para suas instâncias, conhecidos como 

Amazon Machine Images (AMIs), que empacotam os bits de que você 

precisa para o seu servidor (incluindo o sistema operacional e software 

adicional). (AWS.AMAZON, 2021). 

● Várias configurações de CPU, memória, armazenamento e capacidade 

de rede para suas instâncias, conhecidas como tipos de instância. 

(AWS.AMAZON, 2021). 

● Informações de login seguras para suas instâncias usando pares de 

chaves (AWS armazena a chave pública e você armazena a chave 

privada em um local seguro). (AWS.AMAZON, 2021). 

● Volumes de armazenamento para dados temporários que são excluídos 

quando você para, hiberna ou encerra sua instância, conhecidos como 

volumes de armazenamento de instância. (AWS.AMAZON, 2021). 
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● Volumes de armazenamento persistente para seus dados usando 

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), conhecido como volumes 

Amazon EBS. (AWS.AMAZON, 2021). 

● Vários locais físicos para seus recursos, como instâncias e volumes do 

Amazon EBS, conhecidos como regiões e zonas de 

disponibilidade.(AWS.AMAZON, 2021). 

● Um firewall que permite especificar os protocolos, portas e intervalos de 

IP de origem que podem alcançar suas instâncias usando grupos de 

segurança. (AWS.AMAZON, 2021). 

● Endereços IPv4 estáticos para computação em nuvem dinâmica, 

conhecidos como endereços Elastic IP. (AWS.AMAZON, 2021). 

● Metadados, conhecidos como tags, que você pode criar e atribuir aos 

seus recursos do Amazon EC2. (AWS.AMAZON, 2021). 

● Redes virtuais que você pode criar que são logicamente isoladas do resto 

da nuvem AWS e que você pode opcionalmente se conectar à sua própria 

rede, conhecidas como nuvens privadas virtuais (VPCs). (AWS.AMAZON, 

2021). 

3 SERVIDORES FÍSICOS  

É um sistema ao qual são conectados vários computadores – chamados 

clientes. Esta ligação permite o acesso a arquivos ou a correio eletrônico, entre 

os vários dispositivos. Pode ser, por exemplo, um conjunto de computadores, 

ligados em rede (Rede é um grupo de sistemas de computadores e outros 

dispositivos de hardware de computação que estão ligados entre si através de 

canais de comunicação para facilitar a comunicação e o compartilhamento de 

recursos entre uma ampla gama de usuários.) a outros computadores, e 

fornecendo-lhes determinado tipo de serviço. (TIESPECIALISTAS, 2011). 

3.1 Como o servidor funciona? 

Servidores físicos funcionam basicamente da mesma forma que um 

computador comum. Contudo, seus componentes precisam ser muito mais 

robustos para que ele tenha o nível de performance almejado. Outra diferença é 

https://www.tiespecialistas.com.br/tag/servico/?utm_source=site_tag&utm_medium=site&utm_content=09-05-2013&utm_campaign=TAG
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que os servidores contam com um sistema operacional diferente do utilizado 

pelos usuários. Isso acontece porque o servidor precisa de um software com 

recursos específicos para executar suas funções. (INFONOVA, 2019). 

3.2 Energia 

É preciso tratar a energia empregada no abastecimento de um data 

center. Dessa forma, pode-se adequá-la ao consumo dos servidores. Afinal, por 

precisarem estar sempre ligados, é fundamental disponibilizar uma fonte de 

energia ininterrupta. (INFONOVA, 2019). 

Portanto, é comum que data centers contem com redes redundantes de 

energia. Ou seja, se uma falhar, é possível trocar para outra imediatamente. 

Além disso, a infraestrutura elétrica dos data centers também é composta por 

redes de geradores e nobreaks. Servidores podem consumir 3 kilowatts (três mil 

watts) de energia por rack nos data centers menores, dependendo de sua 

utilização. Já os racks maiores podem consumir entre 12 a 15 kilowatts. 

(INFONOVA, 2019). 

Ou seja, considerando que os grandes data centers podem contar com 

até 600 racks de servidores, seu consumo total de energia pode chegar a 9 

megawatts (9 milhões de watts). Para se ter uma ideia, um computador 

doméstico consome aproximadamente 200 watts. (INFONOVA, 2019). 

Dado ao seu alto consumo de energia, se torna mais viável implantá-los 

em cidades menores. Afinal, o custo da energia elétrica nessas regiões costuma 

ser menor. Por essa razão os grandes data centers ficam mais afastados dos 

grandes centros urbanos.(INFONOVA, 2019). 

Ainda assim, é plenamente viável alocar um data center de grande porte 

em meio a uma cidade. Contudo, ao comparar o custo-benefício, é preciso levar 

em consideração os gastos com energia. (INFONOVA, 2019). 

3.3 Refrigeração 

É importante deixar claro que os servidores não constituem a única fonte 

de despesa com energia em um data center. Afinal, enquanto trabalham, os 

servidores geram calor. Caso não sejam adequadamente refrigerados, eles 
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podem elevar a temperatura da sala de servidores a mais de 50ºC. Para prevenir 

danos ou incêndios, os servidores contam com um dispositivo que os desliga 

quando atingem altas temperaturas. Entretanto, uma interrupção nos serviços 

prestados pelo servidor pode ocasionar grandes prejuízos à operação da 

empresa. (INFONOVA, 2019). 

A fim de evitar esse tipo de problema, os data centers contam com 

sistemas redundantes de refrigeração de ar. Contudo, isso demanda ainda mais 

energia elétrica. Estima-se que a refrigeração consome entre 40% e 50% da 

energia utilizada pelos racks. Ou seja, se os racks de um grande data center 

consomem 9 megawatts de energia, passam a ser necessários outros 3,6 a 4,5 

megawatts para mantê-los devidamente refrigerados. (INFONOVA, 2019). 

 

4 RESULTADOS DO SERVIDOR LOCAL 

 Com base em nosso comparativo, acessamos um servidor Dell 

PowerEdge R730, localizado na matriz de uma empresa farmacêutica com doze 

lojas espalhadas no estado. Utilizando o Sistema Operacional Windows Server 

2012 R2 com os seguintes serviços: AD DS, DNS, DHCP, Hyper-V, IIS, Serviços 

De Arquivo e Armazenamento, WSUS. Como mostra a figura abaixo: 

 

Figura 4: Painel de Gerenciamento do Servidor Mencionado  

 
(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 
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Com as seguintes configurações: Processador: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-

2609 v3 @ 1.90GHz, Memória RAM 96GB DDR4 2400MHz, 4 TB de 

armazenamento em disco, com fontes redundantes Titanium Efficiency 750W; 

1100W Platinum Efficiency 495W, 750W, 1100W. Como informa a imagem 

abaixo: 

Figura 5: Sistema Operacional e Configuração do Servidor Mencionado 

 
(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 

4.1 Custo do servidor local 

Entramos no próprio site da Dell e não encontramos o PowerEdge R730 

disponível para venda, porém em uma pesquisa breve encontramos ele em 

outros sites com uma média de preço de R$20.000,00. No entanto encontramos 

o seu superior o PowerEdge R740, o site da DELL nos dá opções de 

customização então deixamos as configurações semelhantes com o R730, que 

ficou no valor de: R$46.583,00, conforme a figura abaixo.  

Figura 6: Servidor Dell PowerEdge R740 

 
(Fontes: https://www.dell.com) 

https://www.dell.com/
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4.2 Consumo de energia 

Consultamos no site Power Supply Calculator onde é possível simular o 

consumo do hardware selecionando os componentes para saber o consumo 

físico de energia do servidor. O consumo dos componentes deu em torno de 

$660.32 por ano, que convertido em BRL da R$3.481,17 ao ano. Testamos o 

servidor por sete dias e a média do valor do consumo é de R$72,52 por semana 

e R$290,09 por mês, conforme a figura abaixo. 

Figura 7:  Resultado do Consumo dos componentes  

 
(Fonte: https://outervision.com) 

 

A seguir mostraremos a conversão do valor em dólar para real do 

consumo anual dos componentes do servidor citado.   

 

 Figura 8: Conversão do Valor do Consumo (www.google.com) 

 
(Fonte: www.google.com) 

https://outervision.com/
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4.3 Carga média 

A figura 9 serve como guia, da ordem dos gráficos e representação das 

cores para análise. Os resultados foram retirados nos horários entre 11:00hrs e 

14:00hrs, que pode-se dizer que é o horário de pico da empresa para o servidor. 

Figura 9:  Monitor de Recursos do Servidor  

 
(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 

                                  

Os resultados do monitoramento dos recursos foram retirados durante 

uma semana de uso, de segunda à domingo. Abaixo mostraremos os resultados 

e uma breve análise do monitoramento citado: 

Figura 10: Monitor de Recursos de Desempenho  

 
(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 
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● 1º dia a carga na CPU é bastante leve e estável. No disco, altos picos 

variáveis de entrada/saída. Na rede, leves picos variáveis de tráfego e baixa 

utilização. Já na memória mostra a linha azul no topo com bastante carga na 

RAM. 

● 2º dia o uso da CPU permanece bastante leve e estável. No disco, baixo 

uso de entrada/saída com leves picos. Na rede, altos picos variáveis do tráfego 

e baixa utilização, a memória ram continua topada. 

● 3º dia a CPU permanece estável. O disco com baixo uso de entrada/saída. 

E na rede um tráfego médio com leves picos, a memória RAM  no topo da carga. 

● 4º dia a CPU permanece estável. O disco com uma carga média estável 

de leitura/gravação. Na rede um tráfego baixo e estável com leves picos, carga 

na memória RAM permanece alta. 

Figura 11: Monitor de Recursos de Desempenho 

 
(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 
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● 5º dia, carga baixa na CPU. No disco, alto uso de entrada/saída. Na rede, 

alguns picos no tráfego, memória RAM com alta carga. 

● 6º dia, carga baixa na CPU. Média entrada/saída no disco. E rede com 

baixo tráfego, memória RAM com alto uso. 

● 7º dia a CPU permanece com baixa carga. Baixa entrada/saída no disco. 

Baixo tráfego na rede, memória RAM permanece com alta carga. 

4.4 Conclusão Da Análise Dos Gráficos 

A CPU permaneceu estável com uma baixa carga durante todo o período 

de monitoramento. O disco teve bastantes variações na entrada/saída e 

permaneceu estável no seu tempo de uso, sendo o 3º e 7º dias com menos 

carga. A Rede teve bastante variações no seu tráfego com altos picos, sendo 4º, 

6º e 7º dias com menos carga. A Memória RAM durante todo o período estava 

quase em seu limite com 95% de uso físico. 

4.5 Latência de Uso 

Em paralelo ao monitoramento dos recursos, fizemos testes de latências, 

para sabermos a máxima, mínima e a média. Usamos o comando do PING para 

o endereço "8.8.8.8" no Prompt de comando do Server para saber o tempo de 

resposta dos pacotes. 

Os resultados do monitoramento do PING no Prompt de comando foram 

retirados durante uma semana de segunda à domingo. Conforme as imagens 

abaixo. 
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Figura 12: Ping No Prompt De Comando 

 
(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 

 

Figura 13: Ping No Prompt De Comando  

 
(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 
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Figura 14: Ping No Prompt De Comando 

 
(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 

 

Figura 15: Ping No Prompt De Comando 

 
(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 
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4.6 Análise da MÉDIA dos tempos de resposta dos pacotes 

No 1º e no 2º dia, a média obtida nos pacotes foi de 46ms, no 3º e 6º dia 

a média foi de 47ms, no 4º dia tivemos a maior média obtida com 65ms, já no 5º 

dia uma média de 48ms, e no 7º dia com a média de 49ms. Em geral os 

resultados foram bastante parecidos e estáveis. 

5 RESULTADOS DO SERVIDOR AWS  

Tentamos iniciar uma instância com as configurações semelhantes ao 

Servidor Local que testamos, mas não foi possível iniciá-la pelo motivo de 

estarmos limitado a um nível gratuito de recursos, tentamos instalar algumas 

features presentes no servidor local como AD DS, DNS, DHCP, etc. Mas a 

instância travou e não foi possível iniciá-la, conforme a figura 16: Com o erro de 

inicialização e a figura 17: Mostrando a configuração da instância citada: 

 

Figura 16: Instâncias de Teste Das Features Com Erro de Inicialização 

 
(Fonte: https://us-east-2.console.aws.amazon.com) 

 
Figura 17: Configuração da Instância de teste  

 
(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 

https://us-east-2.console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=us-east-2#Instances:sort=instanceState
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5.1 Resultados Da Instância Gratuita No AWS 

No AWS conseguimos iniciar a instância t2.micro que está disponível no 

nível gratuito, com as seguintes configurações: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 

V3 @ 2.40GHz Single Core, 1GB De Memória RAM e 30GB de Armazenamento, 

com o Sistema Operacional Windows Server 2012 R2. Vimos que o cenário do 

AWS é bastante atrativo e intuitivo. As etapas de seleção de AMI, instâncias, 

configurações e conexões é bastante amigável ao usuário que entra com uma 

conta pela primeira vez no AWS. Mostraremos a abaixo o passo a passso das 

etapas de configuração da instância: 

  

Primeira etapa: Selecione a imagem da máquina Amazon (AMI). Uma AMI 

é um modelo que contém a configuração do software (sistema operacional, 

servidor de aplicativos e aplicativos). Conforme a figura 18. (AWS.AMAZON, 

2021). 

Figura 18: Etapa de Seleção de Imagem (AMI)

  
 (Fonte: https://us-east-2.console.aws.amazon.com) 

 

Segunda etapa: Escolha um tipo de instância que deseja acessar. O 

Amazon EC2 oferece uma ampla seleção de tipos de instâncias otimizadas para 

se adequarem a casos de uso diferentes. Conforme a figura 19. (AWS.AMAZON, 

2021). 

 

https://us-east-2.console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=us-east-2#Instances:sort=instanceState
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Figura 19: Etapa de Escolha dos Tipos De Instância

 
(Fonte:https://us-east-2.console.aws.amazon.com) 

 

Terceira etapa: Configure a instância para se adequar aos requisitos 

desejados. Podendo executar várias instâncias na mesma AMI e solicitar 

instâncias spot para aproveitar a vantagem de preços mais baixos. Conforme a 

figura 20. (AWS.AMAZON, 2021). 

 

Figura 20: Etapa de Configuração dos detalhes da Instância 

 

https://us-east-2.console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=us-east-2#Instances:sort=instanceState
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(Fonte: https://us-east-2.console.aws.amazon.com) 

 

Quarta etapa: Adicionar armazenamento: Anexe volumes EBS adicionais 

e volumes de armazenamento de instâncias à sua instância ou editar as 

configurações do volume raiz. Também pode anexar volumes EBS adicionais 

depois de executar uma instância, mas não volumes de armazenamento de 

instâncias. Conforme a figura 21. (AWS.AMAZON, 2021). 

 

Figura 21: Etapa de Adição de Armazenamento 

 
(Fonte:https://us-east-2.console.aws.amazon.com) 

 

Quinta etapa: Adicionar Tags: Uma tag consiste em um par chave-valor 

que diferencia maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, você poderia definir uma 

tag com a chave = Nome e valor = Servidor da Web. Uma cópia de uma tag pode 

ser aplicada a volumes, instâncias ou a ambos. As tags serão aplicadas a todas 

as instâncias e volumes. Conforme a figura 22. (AWS.AMAZON, 2021). 

 

https://us-east-2.console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=us-east-2#Instances:sort=instanceState
https://us-east-2.console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=us-east-2#Instances:sort=instanceState
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Figura 22: Etapa de Adicionamento de Tags

 
 (Fonte: https://us-east-2.console.aws.amazon.com) 

 

Sexta etapa: Configura o security group: Um grupo de segurança é um 

conjunto de regras de firewall que controla o tráfego da sua instância. Nesta 

página, você pode adicionar regras para permitir que tráfegos específicos 

cheguem até a sua instância. Por exemplo, se você quiser configurar um servidor 

Web e permitir que tráfego da Internet chegue até a sua instância, adicione 

regras que permitam acesso irrestrito às portas HTTP e HTTPS. Você pode criar 

um novo grupo de segurança ou selecionar um dos existentes abaixo. Conforme 

a figura 23. (AWS.AMAZON, 2021). 

 

Figura 23: Etapa de Configuração da Segurança do Grupo 

 
(Fonte: https://us-east-2.console.aws.amazon.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us-east-2.console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=us-east-2#Instances:sort=instanceState
https://us-east-2.console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=us-east-2#Instances:sort=instanceState
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Sétima etapa: Review Instance Launch: Verificação dos detalhes de 

execução da instância. Conforme a figura 24:  

 
Figura 24: Etapa de Revisão Das Configurações Anteriores

 
                         (Fonte: https://us-east-2.console.aws.amazon.com) 

 

Oitava etapa: Seleção de um par de chave ou download de um novo par 

de chaves para ter o acesso à instância. Conforme a figura 25:  

 

Figura 25: Etapa de Seleção de Par Chaves 

 
(Fonte: https://us-east-2.console.aws.amazon.com) 

https://us-east-2.console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=us-east-2#Instances:sort=instanceState
https://us-east-2.console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=us-east-2#Instances:sort=instanceState
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Nona etapa: Momento em que pode executar a instância, depois que a  

verificação de status for concluída em 2/2 de verificações aprovadas. Conforme 

a figura 26:  

 
Figura 26: Painel de Instâncias  

 
(Fonte: https://us-east-2.console.aws.amazon.com) 

 

Décima etapa: Após a verificação ser concluída, escolha qual tipo de 

desktop remoto para a utilização da interface visual da instância. Conforme a 

figura 27:  

Figura 27: Conexão RDP e Autenticação do Usuário

 
(Fonte: https://us-east-2.console.aws.amazon.com) 

 

Décima primeira etapa: Para descriptografar a senha, você precisará do 

par de chaves dessa instância. Navegue até seu par de chaves selecionando em 

Browse e depois selecione a opção descriptografar senha. Conforme a figura 28. 

(AWS.AMAZON, 2021). 

https://us-east-2.console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=us-east-2#Instances:sort=instanceState
https://us-east-2.console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=us-east-2#Instances:sort=instanceState
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Figura 28: Etapa de Descriptografia de Senha

 

(Fonte: https://us-east-2.console.aws.amazon.com)  
 

Décima segunda etapa: Após ter descriptografado o par de chaves, digite 

suas credenciais que foram criadas. Conforme a figura 29. (AWS.AMAZON, 

2021). 

 

Figura 29: Conexão Remota Com o Servidor Com Login ADM 

 

(Fonte: https://us-east-2.console.aws.amazon.com) 

 

https://us-east-2.console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=us-east-2#Instances:sort=instanceState
https://us-east-2.console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=us-east-2#Instances:sort=instanceState
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Décima terceira etapa: Depois de ter digitado as credenciais você conecta 

com a instância remotamente. Painel de gerenciamento do servidor da instância 

no windows server. Conforme a figura 30:  

 

Figura 30: Painel De Gerenciamento do Server Da Instância 

 
(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 

5.2 Consumo De Energia e Custos Do Servidor AWS 

  Encontramos uma instância com configurações próximas ao do servidor 

local que testamos. Conforme a figura 32:  

 

Figura 32: Conversão do Valor do Consumo  

 
(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 

 

O modelo da Instância é D3.2xlarge com a taxa mensal de $875,27 que 

em BRL R$4.614,38 por mês e por semana dá em torno de R$1.153,59. 

Conforme a figura 31:  
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Figura 31: Conversão do Valor do Consumo  

 
(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 

5.3 Latência De Uso AWS 

Por três dias utilizamos novamente o PING no prompt de comando para 

o endereço "8.8.8.8" para sabermos o tempo de resposta dos pacotes. Conforme 

as imagens abaixo:  

 

Figura 33: 1º Dia Ping No Prompt De Comando Na Instância do AWS  

 
(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 
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Figura 34: 2º Dia Ping No Prompt De Comando Na Instância do AWS  

 
(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 

 

Figura 35: 3º Dia Ping No Prompt De Comando Na Instância do AWS  

 
(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 

 

Os três dias de testes foram o necessário para notarmos a diferença no 

tempo de respostas dos pacotes, conseguimos ótimos resultados em 

comparação ao servidor local. Com a média de 11ms nos dois primeiros dias e 

10ms no 3º dia. 
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5.4 Testes Nos Servidores Web  

Como não conseguimos iniciar uma instância no mesmo nível do servidor 

local, criamos uma VM no HyperV (Hyper-V é uma tecnologia que permite a 

virtualização do hardware em um computador físico.) em um notebook comum 

com o sistema operacional DEBIAN 10 Linux (Linux é um Sistema Operacional, 

assim como o Windows e o Mac OS, que possibilita a execução de programas 

em um computador e outros dispositivos. Linux pode ser livremente modificado 

e distribuído.) e deixamos a VM com mesma configuração da t2.micro (instância 

do AWS) com 1 núcleo, 1GB de RAM e 30GB de armazenamento, onde foi 

atribuído IP 192.168.0.106. Com a VM iniciada Instalamos um Servidor APACHE 

(O Apache é um servidor de código aberto e nome oficial é Apache HTTP Server, 

mantido pela Apache Software Foundation, e alimenta cerca de 46% de todos os 

sites hospedados na internet.). Conforme a imagem abaixo: 

Figura 36:  Máquina Virtual ligada no gerenciador HyperV

 
(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 

https://httpd.apache.org/
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 Instalamos o MobaXterm para acessar via SSH à máquina virtual 

(MobaXterm fornece todas as ferramentas de rede remota importantes (SSH, 

X11, RDP, VNC, FTP, MOSH, ...) e comandos Unix (bash, ls, cat, sed, grep, 

awk, rsync, ...) para a área de trabalho do Windows , em um único arquivo exe 

portátil). Inserimos o IP que foi configurado na máquina virtual para iniciarmos a 

sessão SSH. Conforme a imagem abaixo: 

 

Figura 37: Janela de inicialização de sessão SSH MobaXterm. 

 

(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 

 

Com a sessão iniciada instalamos o Servidor Web Apache com o 

comando: apt-get install apache2, com o apache instalado, executamos um 

comando para verificar se o apache está inicializado, comando: systemctl status 

apache2.  Conforme a imagem abaixo: 
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Figura 38: Execução do comando do status do Apache 

 

(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 

 

 Em seguida, jogamos o IP 192.168.0.104 em um navegador para 

checarmos a página WEB padrão do Apache. Conforme a imagem abaixo: 

 

Figura 39: Página Web padrão do Apache 

 
(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 
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No AWS  criamos uma nova instância com a t2.micro também com o 

sistema operacional DEBIAN 10 e associamos um IP Elástico para a instância o 

IP obtido foi o 54.243.102.245, onde também instalamos um Servidor HTTP 

APACHE e iniciamos a sessão via SSH com o MobaXterm, executamos o 

comando para verificar o status do Apache e checamos a página do Apache no 

navegador. Conforme as imagens abaixo. 

Figura 40: Instância com o sistema operacional DEBIAN 10 executada.

 
(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 

 Por se tratar de uma máquina privada ao inserir o IP da instância do AWS 

no MobaXTerm também temos que localizar e selecionar o par de chaves que é 

disponibilizado na criação da instância, selecionando a opção "Use Private Key". 

Conforme as imagens abaixo. 

Figura 41: Janela de inicialização de sessão SSH MobaXterm. 

 
(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 
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Com a conexão estabelecida e com o Apache instalado, executamos o 

comando para verificar se o apache está inicializado, comando: systemctl status 

apache2.  Conforme a imagem abaixo: 

 

 Figura 42: Execução do comando do status do Apache

 
(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 

 

Logo após, jogamos o IP 54.243.102.245 em um navegador para 

checarmos a página WEB padrão do Apache. Conforme a imagem abaixo: 

Figura 43: Página Web padrão do Apache 

 

(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 

https://www.sinonimos.com.br/logo-apos/
https://www.sinonimos.com.br/logo-apos/
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Com os dois ambientes inicializados instalamos o Apache Bench, com o 

comando: sudo apt-get install apache2-utils. O Apache Bench é uma ferramenta 

usada para medir o desempenho de um servidor da web. Apesar de ter "Apache" 

em seu nome, ele pode realmente ser usado para testar qualquer tipo de servidor 

web. (GOTO-LINUX.COM, 2020). 

Realizamos três testes de carga, simulando um tráfego realista nos 

servidores web e observamos como eles se comportam sob várias quantidades 

de estresse, utilizamos um comando com alguns parâmetros do AB (Apache 

Bench).  

 -n (número): usado para especificar o número de solicitações que ab 

deve enviar ao apache. 

 -t (timeout): usado para especificar (em segundos) por quanto tempo ab 

deve continuar enviando solicitações.  

 -c (simultâneo): usado para especificar o número de solicitações 

simultâneas para que ab faça. 

 Então executamos o comando da seguinte forma: ab -n 1000 -c 1000 

http://localhost/, em ambos os ambientes. Este comando fará uma comparação 

do nosso servidor web, enviando um máximo de 1.000 solicitações no total e 

enviará 1.000 dessas solicitações simultaneamente.  

 Os resultados significativos começam em Time taken for tests (tempo 

gasto para teste). 

●  1° linha (Time taken for tests): O tempo gasto nos testes relata quanto 

tempo o comando ab levou para concluir seu teste.  

●  2° linha (Complete requests): Solicitações completas informa quantas 

solicitações foram enviadas e retornadas com sucesso.  

●  3º linha (Failed requests): Solicitações com falhas ou solicitações não 

puderam ser concluídas  

●  4º linha (Total transferred): O total de linhas transferidas.  

●  5º linha (HTTP transfered): HTML transferidas informa a quantidade de 

dados, em bytes, enviados ao servidor da web.  

http://localhost/
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●  6º linha (Requests per second): Solicitações por segundo, é a média de 

quantas solicitações o servidor da web conseguiu processar em um segundo.  

●  7º e 8º  linha (Time per request): Tempo por solicitação é quanto tempo, 

em média, levou para processar uma solicitação. O segundo time per request, o 

valor é simplesmente multiplicado pelo valor de simultaneidade.  

●  9º linha (Transfer rate): A taxa de transferência é a rapidez com que foi 

possível transferir os dados. 

A seção Connection times (ms)(Tempos de conexão), lista os tempos de 

resposta para diferentes estágios das solicitações HTTP.  

 (Connect) Conectar, indica quanto tempo levou para estabelecer uma 

conexão com o servidor da web.  

 (Processing) Em processamento, é a quantidade de tempo que o 

Apache passou processando as solicitações. Como ab não pode realmente 

medir isso, apenas registra a quantidade de tempo que uma conexão fica 

aberta após o início.  

 (Wait) Aguardar, é quanto tempo ab deve esperar entre o envio de uma 

solicitação e o recebimento de uma resposta do servidor da web.  

 (Total) Total, indica o tempo total decorrido entre iniciar uma conexão 

com o servidor, receber uma resposta e finalmente fechar a conexão. 

Conforme as imagens abaixo 
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                         Primeiro Teste de Carga no AWS e na VM Local. 

AWS/LOCAL 

 

Figura 44: Teste de carga nos servidores Web.

 
(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 
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                          Segundo Teste de Carga no AWS e na VM Local. 

AWS/LOCAL 

Figura 44: Teste de carga nos servidores Web. 

 

 

(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 
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                             Terceiro Teste de Carga no AWS e na VM Local. 

AWS/LOCAL 

Figura 45: Teste de carga nos servidores Web. 

 

(Fonte: Capturado e editado por Daniel Amaro, Ian Bezerra, Pedro Henrique) 
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Como podemos observar nas imagens dos três testes de cargas nos 

servidores web, a máquina da AWS obteve uma melhor performance e 

estabilidade, nos três testes ela conseguir menos tempo para execução dos teste 

(Time taken for tests), Conseguiu processar mais solicitações por segundo 

(Request per second), Menos tempo para processar as solicitações (Time per 

requests) e Conseguiu uma maior velocidade de transferência (Transfer rate). 

6 CONCLUSÃO E TRABALHO FUTUROS 

Comparando os servidores locais e os dá nuvens no quesito econômico e 

técnico. Onde temos os servidores locais com alto preço unitário que necessita 

de um ambiente adequado para funcionar corretamente, como estrutura 

cabeada, refrigeração, gastos com mão de obra local para manutenções e 

upgrades. E temos os servidores em cloud onde o valor é cobrado pelas horas 

de uso do servidor, podendo-se montar e iniciar os servidores com alguns clicks 

no ambiente contratado, sem precisar se preocupar com toda sua locação e 

estrutura. No quesito técnico, obtivemos resultados significativos para Cloud nos 

testes de latências e conectividade entre as máquinas, mostrando que há uma 

diferença na qualidade da conexão. Na questão econômica, um servidor local 

pode levar vantagem contra Cloud dependendo de seu hardware, localização, 

propósito e necessidade. 

Portanto, o intuito deste trabalho é ajudar as empresas a ter uma melhor 

escolha de seus servidores para obter uma melhor performance em relação aos 

seus serviços, visando sempre os benefícios produtivos das empresas. Para 

trabalhos futuros com recursos disponíveis podemos montar um ambiente no 

AWS igual ao servidor local que usamos para o comparativo sem nenhum 

problema. 
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