
Criando sua instância 
1. Acesse o site https://aws.amazon.com e crie uma conta gratuita. Será exigido os dados 

do seu cartão de crédito. Também tenha em mãos o seu celular, pois a Amazon faz 
uma ligação automática para o seu número para finalizar o cadastro. 
 

2. Agora precisamos subir uma instância EC2 para rodar o Keras. Usaremos uma instância 
chamada ami-125b2c72, criada pela Stanford.  
Primeiro faça login no seu console. 

 
 

3. Depois clique em EC2. 

 
 

4. Agora escolha a região N. California para que seja possível utilizar a imagem que 
queremos. Depois clique no botão launch. 
 



 
 

5. Clique em Community AMI (Amazon Machine Image), depois digite o nome da 
imagem ami-125b2c72 e finalmente clique no botão select. 

 
 

6. Agora vamos selecionar o hardware para rodar a imagem. Escolha a opção g2.2xlarge. 
Depois clique em review and launch. 
 



 
 

7. Clique em launch 
 

 
 

8. Será exigido a sua Key pair. Se você já tem uma basta selecioná-la, caso contrário crie 
um nova chave, dê um nome (exemplo, keras-keypair) e clique em download key pair. 



 
 

9. Agora volte na tela e selecione a sua chave e clique em launch instances 

 
 

10. Caso apareça um erro de falha de verificação, basta seguir as orientações da tela e 
aguardar. Isso pode acontecer se a Amazon ainda não tiver ativado a sua conta. 
 

11. Você já deve ter sua instância em execução. Para visualizar clique em view instances. 



 
 

 
 
 
 
 

  



Utilizando sua instância 
Conectando-se à instância via SSH 

O primeiro passo é conectar em sua instância. Este procedimento pode mudar de acordo com o 
sistema operacional da máquina que você está usando para seguir este tutorial. No meu caso 
estou utilizando Windows + Putty. 

No seu painel (vide último print) você encontrará todas as informações da sua instância, como 
Public DNS e IP. Muito bem, tudo que precisamos fazer é se conectar à instância via SSH. 

No Linux você pode fazer isso com o seguinte comando: 
ssh -i sua_chave_keras.pem ubuntu@ip_da_sua_instancia 
No meu caso ficaria assim: ssh -i keras-aws-keypair.pem ubuntu@ 52.53.175.119 

Como eu disse, estou utilizando Windows, então tive que conectar usando Putty. Se você estiver 
utilizando Windows, por favor, siga as instruções da Amazon para se conectar. 

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/putty.html?icmpid=docs_ec2_conso
le 

 

Atualizando a versão do Keras 

Vamos atualizar a versão do Keras para seguir este tutorial. 

pip install --upgrade --no-deps keras==1.0.5 

Configurando Theano 

Theano será o nosso backend do Keras. Vamos configurá-lo para sempre usar GPU. 

Primeiro abra o arquivo de configuração vi ~/.theanorc 

 

 



E adicione as linhas abaixo: 

[global] 
device = gpu 
floatX = float32 
optimizer_including = cudnn 
allow_gc = False 
[lib] 
cnmem=.95 

Para salvar e sair do VI pressione ESC e em seguida digite :wq 

Podemos usar o seguinte comando para verificar se o Theano está funcionando:  
python -c "import theano; print(theano.sandbox.cuda.dnn.dnn_available())" 

Executando scripts em sua instância 

Você pode copiar scripts e datasets para a sua instância com o comando SCP. Neste exemplo é 
feita uma cópia de todo o diretório src para o diretória raiz da sua instância. 

scp -i keras-aws-keypair.pem -r src ubuntu@52.53.186.1:~/ 

Você pode executar scripts com o comando: python filename.py 

Você também pode executar scripts em background, assim você pode desconectar seu 
computador local e deixar o script sendo processado na instância. 

nohup /path/to/script >/path/to/script.log 2>&1 < /dev/null & 

Encerrando sua instância  

Quando terminar seu trabalho, siga os seguintes passos para encerrar sua instância: 

1. Digite exit no seu prompt local para encerrar sua conexão SSH 
2. Termine sua conexão diretamente na sua conta da Amazon 

 


