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© Wojtek Szczepucha
Przekazuję Ci źródła, z których możesz czerpać wiedzę
o AWS. To zarówno zbiór stron, miejsc w sieci, w których
możesz uzyskać aktualne informacje o AWS, jak i lista
kompletnych kursów (darmowych), pozwalających na
poznanie Amazon Web Services. Zachęcam Cię do
regularnego odwiedzania tychże, a przede wszystkim, do
samodzielnego przejścia przez proponowane laboratoria. Jak
to już w świecie chmur publicznych jest, gros materiałów jest
w języku angielskim.
Wojtek Szczepucha
www.poznajaws.pl

ARTYKUŁY, STRONY I BLOGI

A

rtykuły, strony i blogi polecane przeze mnie, które
monitoruję od dłuższego czasu. Znajdziesz tam
informacje o najnowszych zmianach w usługach AWS czy
opisy praktycznych zastosowań usług AWS, z którymi
masz lub będziesz mieć styczność.
O cjalne:
https://docs.aws.amazon.com/

--

O kosztach:
Dobry artykuł o kosztach transferu danych w AWS
Kolejny artykuł opisujący za co płacimy w AWS
Blogi:
https://malak.cloud/ - Przemek tworzy m.in. ciekawe
podsumowania comiesięcznych zmian w AWS
https://aws.amazon.com/blogs/ - zbiór artykułów
pisanych przez Amazonian i rmy współpracujące - mocno
techniczne

-

Newslettery:
https://www.cloudpegboard.com/ - cotygodniowy zbiór
prze ltrowanych informacji o zmianach w AWS
https://www.lastweekinaws.com/ - ciekawy zbiór
aktualności z dozą humoru podaną przez mistrza
optymalizacji kosztowej Corey Quinn’a
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LABORATORIA

L

aboratoria - tej kategorii nie muszę raczej przedstawiać.
Powiem tylko, że przejście każdego z nich, pozwoli na
dogłębniejsze zrozumienie poszczególnych zasobów
chmurowych. Te kilkadziesiąt godzin swojego czasu jest
na pewno warte poświęcenia, by nabrać wprawy i pewności
siebie. O ile same laboratoria są darmowe, o tyle zasoby w
ich trakcie budowane już NIE, stąd miej uwagę na to, by
usuwać środowisko tuż po zakończeniu prac.

-

https://explore.skillbuilder.aws/learn - nowa odsłona
serwisu AWS Training
https://wellarchitectedlabs.com/ - podstawa dobrego
projektowania
https://workshops.aws/ - pokaźna dawka workshopów

https://master.amazon-dynamodb-labs.com/ - warte
swojego czasu, szczególnie jeśli planujesz budować
rozwiązania w oparciu o AWS DynamoDB

-

https://learn-to-code.workshop.aws/ - czyli Python w
służbie Amazon Web Services
https://application-migration-with-aws.workshop.aws/
en/ - 6R - czyli sześć sposobów na migrację do chmury

O BEZPIECZEŃSTWIE

B

ezpieczeństwo IT to mój konik, dlatego nie zabraknie go
też w przypadku chmur. A skoro o chmurach - to,
oczywiście, w moim przypadku będzie to AWS. Poniżej
znajdziesz listę najciekawszych miejsc, z których możesz
czerpać wiedzę o bezpieczeństwie AWS, zarówno w teorii,
jak i w praktyce. Zapraszam!

-

https://maturitymodel.security.aws.dev/ - jak mądrze i
dojrzale podchodzić do bezpieczeństwa w chmurze AWS
https://catalog.workshops.aws/guardduty - nie zrażaj się
tym, że to Workshop dostępny na wydarzeniach AWS; to
wciąż dobre źródło praktycznej wiedzy

-

https://awssecworkshops.com/ - baza workshopów do
samodzielnego uczenia się - natywne narzędzia AWS,
służące zwiększeniu bezpieczeństwa chmury, szczególnie
w obszarach zarządzania tożsamością, Serverless,
DevSecOps czy Incident Response

-

https://wellarchitectedlabs.com/security/ - już o nim
wspominałem, warto jednak zapoznać się szczególnie z
sekcją „Security”

-
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https://catalog.workshops.aws/network rewall/en-US przykłady zastosowania różnych koncepcji ltrowania
ruchu z wykorzystaniem Transit Gateway i AWS Network
Firewalla

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

P

oniżej lista odnośników do osób, rm, kanałów, które
monitoruję w kontekście chmur publicznych - zachęcam
do zerknięcia. Nie tylko AWSowe ;).

Twitter:
https://twitter.com/QuinnyPig
https://twitter.com/je barr
https://twitter.com/awscloud
https://twitter.com/fayecloudguru
https://twitter.com/adriancantrill

---

YouTube:
AWS re:Invent 2020 - Breakout Sessions
Krótkie, treściwe informacje na temat produktów okołosecurity w AWS.
Główny kanał AWS
Co nowego w AWS.
Polski kanał AWS
Coraz bardziej aktywny, sporo ciekawych materiałów o
podejściu do kosztów chmury.
PoznajAWS.pl
Zapraszam też na trochę wiedzy o chmurze AWS, w moim
wydaniu.
PoznajAWS.pl YouTube
Nowy kanał.
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NOTA O AUTORZE
Od ponad 20 lat zawodowo w IT. Zarządzałem
sieciami rozległymi, infrastrukturą chmur prywatnych,
budowałem wysokowydajne i wysoko-dostępne, odporne na
awarię rozwiązania, spełniające konkretne wymagania
biznesowe.
Od 2015 roku swoją uwagę skupiam na rozwiązaniach
chmury publicznej, a w szczególności na Amazon Web
Services, a moim głównym konikiem jest bezpieczeństwo
rozwiązań opartych o chmury publiczne.
wojtek@poznajaws.pl
https://www.linkedin.com/in/wojciechszczepucha/
https://twitter.com/donkoyote/

