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Konsep kunci

Apakah AWS SimSpace Weaver itu?
AWS SimSpace Weaveradalah layanan yang dapat Anda gunakan untuk membangun dan menjalankan 
simulasi spasial skala besar diAWS Cloud. Misalnya, Anda dapat membuat simulasi kerumunan, 
lingkungan dunia nyata yang besar, dan pengalaman yang imersif dan interaktif.

DenganSimSpace Weaver itu, Anda dapat mendistribusikan beban kerja simulasi di beberapa instans 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). SimSpace WeavermenerapkanAWS infrastruktur yang 
mendasarinya untuk Anda, dan menangani manajemen data simulasi dan komunikasi jaringan antara 
instans Amazon EC2 yang menjalankan simulasi Anda.

Konsep kunci untuk SimSpace Weaver
Simulasi atau permainan dibatasi oleh komputer yang menjalankannya. Saat Anda menumbuhkan ukuran 
dan kompleksitas dunia virtual Anda, kinerja pemrosesan mulai menurun. Perhitungan membutuhkan waktu 
lebih lama, sistem kehabisan memori, dan frame rate klien turun. Untuk simulasi yang tidak memerlukan 
kinerja real-time, ini mungkin hanya mengganggu. Atau, ini bisa menjadi situasi kritis bisnis di mana 
peningkatan penundaan pemrosesan mengakibatkan peningkatan biaya. Jika simulasi atau game Anda 
membutuhkan kinerja waktu nyata, maka penurunan kinerja jelas menjadi masalah.

Solusi umum untuk simulasi yang mencapai batas kinerja adalah dengan menyederhanakan simulasi. 
Game online dengan banyak pengguna sering mengatasi masalah penskalaan dengan membuat salinan 
dunia virtual mereka di server yang berbeda dan menyebarkan pengguna ke seluruh mereka.

SimSpace Weavermemecahkan masalah penskalaan dengan membagi dunia virtual Anda secara spasial 
dan mendistribusikan potongan-potongan di sekelompok contoh komputasi yang berjalan diAWS Cloud. 
Instans komputasi bekerja sama untuk memproses seluruh dunia simulasi secara parallel. Dunia simulasi 
Anda muncul sebagai satu ruang terintegrasi untuk semua yang ada di dalamnya, dan untuk semua 
klien yang terhubung dengannya. Anda tidak lagi harus menyederhanakan simulasi karena batas kinerja 
perangkat keras. Anda dapat menambahkan kapasitas komputasi lebih banyak di cloud.

Topik
• Cara kerja SimSpace Weaver (p. 1)
• Bagaimana Anda menggunakanSimSpace Weaver (p. 3)
• Skema simulasi (p. 4)
• Pekerja dan unit sumber daya (p. 4)
• Jam simulasi (p. 4)
• Partisi (p. 4)
• Fabric Negara (p. 4)
• Entitas (p. 5)
• Aplikasi (p. 5)

Cara kerja SimSpace Weaver
Simulasi Anda terdiri dari dunia dengan benda-benda di dalamnya. Beberapa benda (seperti orang dan 
kendaraan) bergerak dan melakukan sesuatu. Objek lain (seperti pohon dan bangunan) bersifat statis. 
DiSimSpace Weaver, entitas adalah objek di dunia simulasi Anda.
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Cara kerja SimSpace Weaver

Anda menentukan batas-batas dunia simulasi Anda dan membaginya menjadi grid. Alih-alih membuat 
logika simulasi yang beroperasi di seluruh grid, Anda membuat logika simulasi yang beroperasi pada satu 
sel grid. DiSimSpace Weaver, aplikasi spasial adalah program yang Anda tulis yang mengimplementasikan 
logika simulasi untuk sel grid Anda. Ini termasuk logika untuk semua entitas dalam sel itu. Area kepemilikan
aplikasi spasial adalah sel grid yang dikendalikan aplikasi spasial.

Note

DalamSimSpace Weaver, istilah “app” dapat merujuk ke kode aplikasi atau instance yang berjalan 
dari kode itu.

Dunia simulasi Anda dibagi menjadi grid

Anda membagi dunia simulasi Anda menjadi grid. Setiap aplikasi spasial 
mengimplementasikan logika simulasi untuk satu sel dalam grid tersebut.

SimSpace Weavermenjalankan instance kode aplikasi spasial Anda untuk setiap sel grid Anda. Semua 
instance aplikasi spasial berjalan secara parallel. Pada dasarnya,SimSpace Weaver membagi simulasi 
keseluruhan Anda menjadi beberapa simulasi yang lebih kecil. Masing-masing simulasi yang lebih kecil 
menangani bagian dari dunia simulasi secara keseluruhan. SimSpace Weaverdapat mendistribusikan dan 
menjalankan simulasi yang lebih kecil ini di beberapa instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) (disebut pekerja) di instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) diAWS Cloud. Seorang 
pekerja tunggal dapat menjalankan beberapa aplikasi spasial.

Entitas dapat bergerak melalui dunia simulasi. Jika entitas memasuki area kepemilikan aplikasi spasial 
lain (sel lain di grid), maka pemilik aplikasi spasial dari area baru mengambil alih kendali entitas tersebut. 
Jika simulasi Anda berjalan pada beberapa pekerja, maka entitas dapat beralih dari kontrol aplikasi spasial 
pada satu pekerja ke aplikasi spasial pada pekerja yang berbeda. Ketika entitas pindah ke pekerja yang 
berbeda,SimSpace Weaver menangani komunikasi jaringan yang mendasarinya.

Langganan
Pandangan aplikasi spasial tentang dunia adalah area kepemilikannya sendiri. Untuk mengetahui apa 
yang terjadi di bagian lain dunia simulasi, aplikasi spasial membuat langganan. Area berlangganan adalah 
bagian dari keseluruhan area dunia simulasi. Area langganan dapat mencakup bagian dari beberapa 
area kepemilikan, termasuk area kepemilikan aplikasi spasial sendiri. SimSpace Weavermemberitahukan 
aplikasi spasial dari semua peristiwa entitas (misalnya, masuk, keluar, membuat, memperbarui, dan 
menghapus) yang terjadi dalam area berlangganan.

2



AWS SimSpace Weaver Panduan Pengguna
Bagaimana Anda menggunakanSimSpace Weaver

Pandangan aplikasi spasial tentang dunia

Pandangan aplikasi spasial tentang 
dunia adalah area kepemilikannya, 

yang merupakan satu sel di grid dunia.

Tampilan aplikasi spasial dengan 
area langganan tambahan

Aplikasi spasial menggunakan langganan 
untuk mengetahui apa yang terjadi di bagian 
lain dunia simulasi. Area berlangganan dapat 

berisi beberapa sel grid dan bagian sel.

Misalnya, aplikasi yang mensimulasikan entitas yang berinteraksi secara fisik mungkin perlu mengetahui 
entitas di luar batas spasial area kepemilikannya. Untuk mencapai hal ini, aplikasi dapat berlangganan 
ke area yang berbatasan dengan area kepemilikannya. Setelah membuat langganan, aplikasi menerima 
pemberitahuan tentang peristiwa entitas di area tersebut dan dapat membaca entitas. Contoh lain adalah 
kendaraan otonom yang perlu melihat semua entitas 200 meter di depannya terlepas dari aplikasi apa yang 
memiliki area tersebut. Aplikasi untuk kendaraan dapat membuat langganan dengan filter sebagai kotak 
pembatas sumbu selaras(AABB) yang mencakup area yang dapat dilihat.

Anda dapat membuat logika simulasi yang tidak bertanggung jawab untuk mengelola aspek spasial 
simulasi Anda. Aplikasi kustom adalah program yang dapat dieksekusi yang berjalan pada satu pekerja. 
Anda mengontrol siklus hidup (mulai dan berhenti) aplikasi kustom. Simulasi klien dapat terhubung ke 
aplikasi kustom untuk melihat atau berinteraksi dengan simulasi. Anda juga dapat membuat aplikasi 
layanan yang berjalan di setiap pekerja. SimSpace Weavermemulai instance aplikasi layanan Anda di 
setiap pekerja yang menjalankan simulasi Anda.

Aplikasi khusus dan aplikasi layanan membuat langganan untuk mempelajari tentang peristiwa entitas dan 
entitas baca. Aplikasi ini tidak memiliki area kepemilikan karena bukan spasial. Menggunakan langganan 
adalah satu-satunya cara mereka dapat mengetahui apa yang terjadi di dunia simulasi.

Bagaimana Anda menggunakanSimSpace Weaver
Saat Anda menggunakanSimSpace Weaver, ini adalah langkah-langkah utama yang Anda ikuti:

1. Tulis dan buatC++ aplikasi yang mengintegrasikan SDKSimSpace Weaver aplikasi.
a. Aplikasi Anda melakukan panggilan API untuk berinteraksi dengan status simulasi.

2. Tulis klien yang melihat dan berinteraksi dengan simulasi Anda melalui beberapa aplikasi.
3. Konfigurasikan simulasi Anda dalam file teks.
4. Unggah paket aplikasi dan konfigurasi simulasi ke layanan.
5. Mulai simulasi Anda.
6. Mulai dan hentikan aplikasi khusus Anda sesuai kebutuhan.
7. Connect klien ke aplikasi kustom atau layanan Anda untuk melihat atau berinteraksi dengan simulasi.
8. Periksa log simulasi Anda di AmazonCloudWatch Logs.
9. Hentikan simulasi Anda.
10.Bersihkan simulasi Anda.
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Skema simulasi

Skema simulasi
Simulasi skema (atau skema) adalah file teksYAML -formatted yang berisi informasi konfigurasi untuk 
simulasi Anda. SimSpace Weavermenggunakan skema Anda ketika memulai simulasi. PaketSimSpace 
Weaver aplikasi SDK yang dapat didistribusikan menyertakan skema untuk proyek sampel. Anda dapat 
menggunakan ini sebagai titik awal untuk skema Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya tentang 
skema simulasi, lihatSimSpace Weaverreferensi skema simulasi (p. 154).

Pekerja dan unit sumber daya
Pekerja adalah instans Amazon EC2 yang menjalankan simulasi Anda. Anda menentukan jenis pekerja 
dalam skema simulasi Anda. SimSpace Weavermemetakan tipe pekerja Anda ke jenis instans Amazon 
EC2 tertentu yang digunakan layanan. SimSpace Weavermemulai dan menghentikan pekerja Anda untuk 
Anda, dan mengelola komunikasi jaringan antara pekerja. SimSpace Weavermemulai satu set pekerja 
untuk setiap simulasi. Simulasi yang berbeda menggunakan pekerja yang berbeda.

Kapasitas komputasi (prosesor dan memori) yang tersedia pada pekerja dibagi menjadi unit logis yang 
disebut unit sumber daya komputasi (atau unit sumber daya). Unit sumber daya mewakili jumlah prosesor 
dan kapasitas memori yang tetap.

Note

Kami sebelumnya disebut unit sumber daya komputasi sebagai slot. Anda mungkin masih melihat 
istilah sebelumnya ini dalam dokumentasi kami.

Jam simulasi
Setiap simulasi memiliki jam sendiri. Anda memulai dan menghentikan jam menggunakan panggilan API 
atauSimSpace Weaver konsol. Simulasi diperbarui hanya ketika jam berjalan. Semua operasi dalam 
simulasi terjadi dalam segmen waktu yang disebut kutu. Jam mengumumkan waktu mulai setiap centang 
untuk semua pekerja.

Clock rate (atau tick rate) adalah jumlah tick per detik (hertz, atau Hz) yang diumumkan jam. Clock rate 
yang diinginkan untuk simulasi adalah bagian dari skema simulasi. Semua operasi untuk tanda centang 
harus selesai sebelum tick berikutnya dimulai. Untuk alasan ini, clock rate efektif bisa lebih rendah dari 
clock rate yang diinginkan. Kecepatan clock efektif tidak akan lebih tinggi dari clock rate yang diinginkan.

Partisi
Partisi adalah segmen memori bersama pada pekerja. Setiap partisi memegang bagian dari data status 
simulasi.

Partisi untuk aplikasi spasial (juga disebut partisi aplikasi spasial atau partisi spasial) berisi semua entitas 
di area kepemilikan aplikasi spasial. SimSpace Weavermenempatkan entitas dalam partisi aplikasi spasial 
berdasarkan lokasi spasial masing-masing entitas. Ini berarti bahwaSimSpace Weaver mencoba untuk 
menempatkan entitas yang spasial dekat satu sama lain pada pekerja yang sama. Ini meminimalkan jumlah 
pengetahuan yang dibutuhkan aplikasi dari entitas yang tidak dimilikinya untuk mensimulasikan entitas 
yang dimilikinya.

Fabric Negara
Negara Fabric adalah sistem memori bersama (koleksi semua partisi) pada semua pekerja. Ini menyimpan 
semua data negara untuk simulasi Anda.
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Entitas

Fabric Negara menggunakan format biner kustom yang menggambarkan entitas sebagai sekumpulan 
data awal dan log pembaruan, untuk setiap bidang data entitas tersebut. Dengan format ini, Anda dapat 
mengakses keadaan entitas pada titik sebelumnya dalam waktu simulasi dan memetakannya kembali 
ke titik dalam waktu dunia nyata. Buffer memiliki ukuran terbatas, dan tidak mungkin untuk kembali ke 
masa melampaui apa yang ada di buffer. SimSpace Weavermenggunakan pointer ke offset saat ini di 
log pembaruan untuk setiap bidang, dan memperbarui pointer sebagai bagian dari pembaruan bidang. 
SimSpace Weavermemetakan log pembaruan ini ke ruang proses aplikasi menggunakan memori bersama.

Format objek ini menghasilkan overhead rendah dan tidak ada biaya serialisasi. SimSpace Weaverjuga 
menggunakan format objek ini untuk mengurai dan mengidentifikasi bidang indeks (seperti posisi entitas).

Entitas
Entitas adalah unit penyusun data terkecil di simulasi Anda. Contoh entitas termasuk aktor (seperti orang 
dan kendaraan) dan benda statis (seperti bangunan dan rintangan). Entitas memiliki properti (seperti posisi 
dan orientasi) yang dapat Anda simpan sebagai data persistenSimSpace Weaver. Entitas ada dalam 
partisi.

Aplikasi
SimSpace WeaverAplikasi adalah perangkat lunak yang Anda tulis yang berisi logika khusus yang 
menjalankan setiap centang simulasi. Tujuan sebagian besar aplikasi adalah untuk memperbarui entitas 
saat simulasi berjalan. Aplikasi Anda memanggil API di SDKSimSpace Weaver aplikasi untuk melakukan 
tindakan (seperti membaca dan memperbarui) pada entitas dalam simulasi Anda.

Anda mengemas aplikasi dan sumber daya yang diperlukan (seperti pustaka) sebagai file.zip dan 
mengunggahnyaSimSpace Weaver. Aplikasi berjalan dalam container Docker pada pekerja. SimSpace 
Weavermengalokasikan setiap aplikasi sejumlah unit sumber daya tetap pada pekerja.

SimSpace Weavermenetapkan kepemilikan satu (dan hanya satu) partisi untuk setiap aplikasi. Aplikasi 
dan partisinya terletak pada pekerja yang sama. Setiap partisi hanya memiliki satu pemilik aplikasi. Aplikasi 
dapat membuat, pada partisinya, dan menghapus entitas di partisinya. Aplikasi memiliki semua entitas 
dalam partisinya.

Ada tiga jenis aplikasi: aplikasi spasial, aplikasi khusus, dan aplikasi layanan. Mereka berbeda dengan 
kasus penggunaan dan siklus hidup.

Note

DalamSimSpace Weaver, istilah “app” dapat merujuk ke kode untuk aplikasi atau instance kode 
yang sedang berjalan.

Aplikasi spasial
Aplikasi spasial memperbarui status entitas yang ada secara spasial dalam simulasi Anda. Misalnya, Anda 
dapat menentukanPhysics aplikasi yang bertanggung jawab untuk memindahkan dan menabrak entitas 
untuk setiap tick berdasarkan kecepatan, bentuk, dan ukurannya. Dalam kasus ini,SimSpace Weaver 
jalankan beberapa instancePhysics aplikasi secara parallel untuk menangani ukuran beban kerja.

SimSpace Weavermengelola siklus hidup aplikasi spasial. Anda menentukan susunan partisi aplikasi 
spasial dalam skema simulasi Anda. Saat Anda meluncurkan simulasi,SimSpace Weaver mulai aplikasi 
spasial untuk setiap partisi aplikasi spasial. Saat Anda menghentikan simulasi,SimSpace Weaver matikan 
aplikasi spasial Anda.

Jenis aplikasi lain dapat membuat entitas, tetapi hanya aplikasi spasial yang dapat memperbarui 
entitas. Jenis aplikasi lain harus mentransfer entitas yang mereka buat ke domain spasial. SimSpace 
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Weavermenggunakan lokasi spasial entitas untuk memindahkan entitas ke partisi aplikasi spasial. Ini 
mentransfer kepemilikan entitas ke aplikasi spasial.

Aplikasi khusus
Anda menggunakan aplikasi khusus untuk berinteraksi dengan simulasi Anda. Aplikasi kustom membaca 
data entitas menggunakan langganan. Aplikasi kustom dapat membuat entitas. Namun, aplikasi harus 
mentransfer entitas ke aplikasi spasial untuk menyertakan entitas dalam simulasi dan memperbaruinya. 
Anda dapatSimSpace Weaver menetapkan titik akhir jaringan ke aplikasi khusus. Simulasi klien dapat 
terhubung ke endpoint jaringan untuk berinteraksi dengan simulasi. Anda menentukan aplikasi kustom 
Anda dalam skema simulasi Anda, tetapi Anda bertanggung jawab untuk memulai dan menghentikannya 
(menggunakan panggilanSimSpace Weaver API). Setelah Anda memulai instance aplikasi kustom pada 
pekerja,SimSpace Weaver tidak mentransfer instance ke pekerja lain.

Aplikasi layanan
Anda dapat menggunakan aplikasi layanan saat memerlukan proses hanya-baca yang berjalan di setiap 
pekerja. Misalnya, Anda dapat menggunakan aplikasi layanan jika Anda memiliki simulasi besar dan Anda 
memerlukan klien yang melihat yang bergerak melalui simulasi dan hanya menampilkan entitas yang 
terlihat kepada pengguna. Dalam kasus ini, satu instance aplikasi kustom tidak dapat memproses semua 
entitas dalam simulasi. Anda dapat mengonfigurasi aplikasi layanan untuk diluncurkan di setiap pekerja. 
Masing-masing aplikasi layanan ini kemudian dapat memfilter entitas pada pekerja yang ditugaskan 
dan hanya mengirim entitas yang relevan ke klien yang terhubung. Klien melihat Anda kemudian dapat 
terhubung ke aplikasi layanan yang berbeda saat bergerak melalui ruang simulasi. Anda mengonfigurasi 
aplikasi layanan dalam skema simulasi Anda. SimSpace Weavermemulai dan menghentikan aplikasi 
layanan Anda untuk Anda.

Ringkasan aplikasi
Tabel berikut merangkum karakteristik dari berbagai jenisSimSpace Weaver aplikasi yang berbeda.

  Aplikasi spasial Aplikasi khusus Aplikasi layanan

Membaca entitas Ya Ya Ya

Entitas pembaruan Ya Tidak Tidak

Buat entitas Ya Ya* Ya*

Siklus hidup Dikelola (SimSpace 
Weavermengendalikannya.)

Tidak dikelola (Anda 
mengendalikannya.)

Dikelola (SimSpace 
Weavermengendalikannya.)

Metode mulai SimSpace 
Weavermemulai satu 
instance aplikasi untuk 
setiap partisi spasial, 
sebagaimana ditentukan 
dalam skema Anda.

Anda memulai setiap 
instance aplikasi.

SimSpace 
Weavermemulai satu 
atau beberapa instance 
aplikasi pada setiap 
pekerja, seperti yang 
ditentukan dalam skema 
Anda.

Client dapat 
mengoneksikan

Tidak Ya Ya

* Ketika aplikasi kustom atau aplikasi layanan membuat entitas, aplikasi harus mentransfer kepemilikan 
entitas ke aplikasi spasial sehingga aplikasi spasial dapat memperbarui status entitas.
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Domain
SimSpace WeaverDomain adalah kumpulan instance aplikasi yang menjalankan kode aplikasi yang dapat 
dieksekusi yang sama dan memiliki opsi dan perintah peluncuran yang sama. Kami merujuk ke domain 
berdasarkan jenis aplikasi yang dikandungnya: domain spasial, domain khusus, dan domain layanan. Anda 
mengonfigurasi aplikasi Anda dalam domain.

Langganan dan replikasi
Aplikasi membuat langganan ke wilayah spasial untuk mempelajari peristiwa entitas (misalnya, masuk, 
keluar, membuat, memperbarui, dan menghapus) di wilayah tersebut. Aplikasi memproses peristiwa entitas 
dari langganan sebelum membaca data untuk entitas dalam partisi yang tidak dimilikinya.

Partisi dapat ada pada pekerja yang sama dengan aplikasi (ini disebut partisi lokal), tetapi aplikasi lain 
dapat memiliki partisi. Sebuah partisi juga dapat ada pada pekerja yang berbeda (ini disebut partisi jarak 
jauh). Jika berlangganan ke partisi jarak jauh, pekerja membuat salinan lokal dari partisi jarak jauh melalui 
proses yang disebut replikasi. Pekerja kemudian membaca salinan lokal (direplikasi partisi remote). Jika 
aplikasi lain pada pekerja perlu membaca dari partisi itu pada centang yang sama, maka pekerja akan 
membaca salinan lokal yang sama.

Contoh kasus penggunaan untukSimSpace Weaver
Anda dapat menggunakanSimSpace Weaver model berbasis agen dan simulasi langkah waktu diskrit 
dengan komponen spasial.

Buat simulasi kerumunan besar

Anda dapat menggunakanSimSpace Weaver untuk mensimulasikan kerumunan di lingkungan dunia nyata. 
SimSpace Weavermemungkinkan Anda untuk skala simulasi Anda untuk jutaan objek dinamis dengan 
perilaku mereka sendiri.

Ciptakan lingkungan skala kota

GunakanSimSpace Weaver untuk membuat kembar digital dari seluruh kota. Buat simulasi untuk 
perencanaan kota, merancang perutean lalu lintas, dan merencanakan respons bahaya lingkungan. Anda 
dapat menggunakan sumber data geospasial Anda sendiri sebagai blok bangunan untuk lingkungan Anda.

Ciptakan pengalaman yang imersif dan interaktif

Buat pengalaman simulasi yang dapat diikuti dan berinteraksi oleh banyak pengguna. Gunakan alat 
pengembangan populer seperti Unreal Engine dan Unity untuk membangun dunia virtual 3 dimensi (3D). 
Sesuaikan pengalaman 3D Anda dengan konten dan perilaku Anda sendiri.
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Pengaturan untuk SimSpace Weaver
Untuk menyiapkan penggunaanSimSpace Weaver untuk pertama kalinya, Anda harus mengatur 
lingkungan lokal AndaAkun AWS dan Anda. Setelah selesai, Anda akan siap untuk tutorial 
Memulai (p. 15).

Tugas penyiapan

1. Mengatur AndaAkun AWS untuk menggunakanSimSpace Weaver (p. 8).
2. Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).

Mengatur AndaAkun AWS untuk 
menggunakanSimSpace Weaver

Selesaikan tugas berikut untuk menyiapkan penggunaan AndaAkun AWSSimSpace Weaver.

Daftar Akun AWS
Jika Anda tidak memiliki Akun AWS, selesaikan langkah berikut untuk membuatnya.

Untuk mendaftar ke Akun AWS

1. Buka https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Ikuti petunjuk online.

Bagian dari prosedur pendaftaran melibatkan menerima panggilan telepon dan memasukkan kode 
verifikasi di keypad telepon.

Ketika Anda mendaftar untuk sebuahAkun AWS, sebuah Pengguna root akun AWSdibuat. Pengguna 
root memiliki akses ke semuaLayanan AWS dan sumber daya di akun. Sebagai praktik terbaik 
keamanan, tetapkan akses administratif ke pengguna administratif, dan gunakan hanya pengguna root 
untuk melakukan tugas yang memerlukan akses pengguna root.

AWSmengirimkan email konfirmasi setelah proses pendaftaran selesai. Anda dapat melihat aktivitas akun 
Anda saat ini dan mengelola akun Anda dengan mengunjungi https://aws.amazon.com/ dan memilih Akun 
Saya.

Buat pengguna administratif
Setelah Anda mendaftar untuk pengguna administratif sehingga Anda tidak menggunakan pengguna root 
untuk tugas sehari-hari.Akun AWS

AmankanPengguna root akun AWS

1. Masuk ke AWS Management Consolesebagai pemilik akun dengan memilih Pengguna root dan 
memasukkan alamatAkun AWS email Anda. Di laman berikutnya, masukkan kata sandi Anda.

Untuk bantuan login dengan menggunakan pengguna root, lihat Masuk sebagai pengguna root di
PanduanAWS Sign-In Pengguna.

2. Aktifkan autentikasi multi-factor (MFA) untuk pengguna root Anda.
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Untuk instruksi, lihat Aktifkan perangkat MFA virtual untuk penggunaAkun AWS root Anda (konsol) di
Panduan Pengguna IAM.

Buat pengguna administratif

• Untuk tugas administratif harian Anda, berikan akses administratif ke pengguna administratif diAWS 
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Untuk instruksi, lihat Memulai dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On).

Masuk sebagai pengguna administratif

• Untuk masuk dengan pengguna IAM Identity Center, gunakan URL login yang dikirim ke alamat email 
Anda saat Anda membuat pengguna IAM Identity Center.

Untuk bantuan login menggunakan pengguna IAM Identity Center, lihat Masuk ke portalAWS akses di
PanduanAWS Sign-In Pengguna.

Menambahkan izin untuk digunakanSimSpace Weaver
Untuk menyediakan akses, tambahkan izin ke pengguna, grup, atau peran Anda:

• Pengguna dan grup diAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On):

Buat set izin. Ikuti petunjuk di Buat set izin di PanduanAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) Pengguna.

• Pengguna yang dikelola dalam IAM melalui penyedia identitas:

Buat peran untuk federasi identitas. Ikuti petunjuk dalam Membuat peran untuk penyedia identitas pihak 
ketiga (federasi) di Panduan Pengguna IAM.

• Pengguna IAM:
• Buat peran yang dapat diasumsikan pengguna Anda. Ikuti petunjuk dalam Membuat peran untuk 

pengguna IAM di Panduan Pengguna IAM.
• (Tidak disarankan) Lampirkan kebijakan langsung ke pengguna atau tambahkan pengguna ke grup 

pengguna. Ikuti petunjuk dalam Menambahkan izin ke pengguna (konsol) di Panduan Pengguna IAM.

Example kebijakan IAM untuk memberikan izin untuk menggunakanSimSpace Weaver

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "CreateAndRunSimulations", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "simspaceweaver:*", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:ListRoles", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:DeleteRole", 
                "iam:UpdateRole", 
  "iam:CreatePolicy", 
  "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:PutRolePolicy", 
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                "iam:GetRolePolicy", 
                "iam:DeleteRolePolicy", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:PutBucketPolicy", 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:PutEncryptionConfiguration", 
                "s3:DeleteBucket", 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:UpdateStack", 
                "cloudformation:DescribeStacks" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "PassAppRoleToSimSpaceWeaver", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "simspaceweaver.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace 
Weaver

SimSpace Weaversimulasi berjalan di lingkungan kontainerAmazon Linux 2 (AL2). Anda harus memiliki 
lingkungan AL2 untuk mengkompilasi dan menautkan aplikasi Anda dengan SDKSimSpace Weaver 
aplikasi. Lingkungan pengembangan lokal standar adalah wadah AL2 diDocker. Jika Anda memilih untuk 
tidak menggunakanDocker, kami memberikan petunjuk alternatif untuk menjalankan lingkungan AL2 
diWindows Subsystem for Linux (WSL). Anda juga dapat menggunakan metode Anda sendiri untuk 
membuat lingkungan AL2 lokal. Untuk beberapa cara tambahan untuk menjalankan AL2 secara lokal, lihat
dokumentasi Amazon EC2.

Important

DockeronMicrosoft Windows adalah lingkungan pengembangan standar. Demi kenyamanan Anda, 
kami menyarankan cara lain untuk mengatur lingkungan pengembangan lokal Anda, tetapi tidak 
standar dan tidak didukung.

Topik
• MengaturAmazon Linux 2 (AL2) diDocker (p. 10)
• MengaturAmazon Linux 2 (AL2) diWindows Subsystem for Linux (WSL) (p. 12)

MengaturAmazon Linux 2 (AL2) diDocker
Bagian ini memberikan petunjuk untuk mengatur lingkungan AL2 lokal Anda diDocker. Untuk petunjuk 
untuk mengatur AL2 diWindows Subsystem for Linux (WSL), lihatMengaturAmazon Linux 2 (AL2) 
diWindows Subsystem for Linux (WSL) (p. 12).

10

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/amazon-linux-2-virtual-machine.html


AWS SimSpace Weaver Panduan Pengguna
AL2 diDocker

Persyaratan

• Microsoft Windows 10atau lebih tinggi
• Microsoft Visual Studio 2019atau yang lebih baru, dengan Desktop development with C++beban kerja 

terpasang
• CMake3
• Git
• Docker Desktop
• AWS CLI

Untuk mengatur AL2 diDocker

1. Jika Anda belum mengonfigurasiAWS kredensi Anda untukAWS CLI, ikuti petunjuk berikut:
Mengonfigurasi AWS CLI. Jika Anda hanya menggunakanSimSpace Weaver maka Anda dapat 
mengkonfigurasiAWS CLI untuk menggunakanSimSpace Weaver kredenial Anda secara default.

2. Unduh file yang dapat didistribusikan SDKSimSpace Weaver aplikasi. Ini berisi hal berikut ini:

• Biner dan pustaka untuk pengembanganSimSpace Weaver aplikasi
• Skrip pembantu yang mengotomatiskan bagian alur kerja pengembangan
• Contoh aplikasi yang menunjukkanSimSpace Weaver konsep

Pada prompt perintah Windows, masukkan:

aws s3 cp s3://aws-simspace-weaver-sdk-us-west-2-prod/latest/
SimSpaceWeaverAppSdkDistributable.zip .

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) atau menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus 
menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi 
terbaru adalah 1.13.0. Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi SimSpace 
Weaver (p. 166). Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan fileAWS CLI. Jika 
Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda dapat menyalin profil IAM Identity CenterAWS 
CLI untukdefault profil Anda atau memberikan nama profil IAM Identity Center Anda ke--
profile cli-profile-name parameterAWS CLI dengan. Untuk informasi selengkapnya, 
lihat MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan 
pengaturan file kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

Note

Jika Anda mendapatkan kesalahan selama langkah ini, pastikan Anda memasukkan perintah 
sepenuhnya (termasuk ruang dan periode di akhir). Pastikan bahwa Anda telahAWS CLI 
dikonfigurasi dengan benar. Jika AndaAWS CLI dikonfigurasi dengan benar, perintah berikut 
seharusnya tidak mengembalikan kesalahan:

aws s3 ls

Atau bukaSimSpace Weaver konsol dan pilih Unduh SDK aplikasi dari panel navigasi.
3. Unzip file ke sdk-folderpilihan Anda.
4. Pergi ke sdk-folder.
5. Masukkan perintah berikut untuk membuatDocker gambar.
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docker-create-image.bat

Note

Jika Anda mendapatkan kesalahan selama langkah ini, pastikanDocker itu berjalan.

MengaturAmazon Linux 2 (AL2) diWindows 
Subsystem for Linux (WSL)
Bagian ini memberikan petunjuk untuk mengatur lingkungan AL2 lokal Anda diWindows Subsystem 
for Linux (WSL). Untuk petunjuk untuk mengatur AL2 diDocker, lihatMengaturAmazon Linux 2 (AL2) 
diDocker (p. 10).

Important

Bagian ini menjelaskan solusi yang menggunakan versi AL2 yang tidak dimiliki, dikembangkan, 
atau didukung oleh Amazon. Solusi ini disediakan untuk kenyamanan Anda saja, jika Anda 
memilih untuk tidak menggunakanDocker. Amazon dan tidakAWS bertanggung jawab jika Anda 
memilih untuk menggunakan solusi ini.

Persyaratan

• Hyper-V pada Windows 10
• Windows Subsystem for Linux (WSL)
• Distribusi AL2 open source pihak ketiga untukWSL

Untuk mengatur AL2 diWSL

1. Pada prompt perintah Windows, mulai lingkungan AL2 Anda diWSL.

wsl -d Amazon2

Important

Saat Anda menjalankanWSL, gunakan instruksi Linux alih-alih instruksi Windows dalam 
panduan ini (ketika Anda punya pilihan). Jika tidak ada instruksi Linux, gunakan substitusi 
berikut:

• Gunakantools/linux bukantools\windows

• Gunakan.sh skrip alih-alih.bat skrip
2. Pada prompt shell Linux, perbarui manajer paket yum Anda.

yum update -y

Important

Jika langkah ini habis, Anda mungkin perlu beralih keWSL1 dan mencoba lagi prosedur ini. 
Keluar dari sesiWSL AL2 Anda dan masukkan yang berikut di prompt perintah Windows
Anda:
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wsl --set-version Amazon2 1

3. InstalAWS CLI:

yum install -y aws-cli

4. KonfigurasikanAWS kredensi Anda untuk lingkungan AL2 Anda.AWS CLI Untuk informasi lebih lanjut, 
lihat Mengonfigurasi AWS CLI. Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On), lihat MengonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) dalam PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

aws configure

5. Instal alat unzip.

yum install -y unzip

6. Instal Git.

yum install -y git

7. Buat folder untuk SDKSimSpace Weaver aplikasi.

mkdir sdk-folder

8. Buka folder SDK Anda.

cd sdk-folder

9. Unduh file yang dapat didistribusikan SDKSimSpace Weaver aplikasi. Itu berisi hal berikut ini:

• Biner dan pustaka untuk pengembanganSimSpace Weaver aplikasi
• Skrip pembantu yang mengotomatiskan bagian alur kerja pengembangan
• Contoh aplikasi yang menunjukkanSimSpace Weaver konsep

aws s3 cp s3://aws-simspace-weaver-sdk-us-west-2-prod/latest/
SimSpaceWeaverAppSdkDistributable.zip .

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) atau menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus 
menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi 
terbaru adalah 1.13.0. Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi SimSpace 
Weaver (p. 166). Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan fileAWS CLI. Jika 
Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda dapat menyalin profil IAM Identity CenterAWS 
CLI untukdefault profil Anda atau memberikan nama profil IAM Identity Center Anda ke--
profile cli-profile-name parameterAWS CLI dengan. Untuk informasi selengkapnya, 
lihat MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan 
pengaturan file kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.
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Note

Jika Anda mendapatkan kesalahan selama langkah ini, pastikan Anda memasukkan perintah 
sepenuhnya (termasuk ruang dan periode di akhir). Pastikan bahwa Anda telahAWS CLI 
dikonfigurasi dengan benar. Jika AndaAWS CLI dikonfigurasi dengan benar, perintah berikut 
seharusnya tidak mengembalikan kesalahan:

aws s3 ls

Atau bukaSimSpace Weaver konsol dan pilih Unduh SDK aplikasi dari panel navigasi.
10. Unzip file ke sdk-folder pilihan Anda.
11. Pergi ke folder sdk.
12. Jalankan skrip pengaturan tambahan.

source ./setup-wsl-distro.sh

Note

Anda hanya perlu melakukan ini satu kali untuk lingkungan AL2 Anda diWSL.

Penggunaan perangkat lunak berlisensi 
denganAWS SimSpace Weaver

AWS SimSpace Weavermemungkinkan Anda untuk membangun simulasi dengan pilihan mesin simulasi 
dan konten Anda. Sehubungan dengan penggunaan AndaSimSpace Weaver, Anda bertanggung jawab 
untuk memperoleh, memelihara, dan mematuhi ketentuan lisensi perangkat lunak atau konten apa 
pun yang Anda gunakan dalam simulasi Anda. Verifikasi perjanjian lisensi Anda memungkinkan Anda 
menerapkan perangkat lunak dan konten di lingkungan yang di-hosting secara virtual.
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Memulai dengan SimSpace Weaver
Bagian ini menyediakan tutorial untuk membantu Anda memulai denganSimSpace Weaver. Tutorial 
ini memperkenalkan Anda pada alur kerja umum untuk membangun simulasi denganSimSpace 
Weaver. Dalam kedua tutorial, Anda akan belajar cara membuat, menyebarkan, dan menjalankan 
simulasiSimSpace Weaver. Kami menyarankan Anda mulai dengan tutorial mulai cepat untuk 
mendapatkan simulasi berjalan dalam hitungan menit. Kemudian, ikuti tutorial detail untuk mempelajari 
selengkapnya tentang setiap langkah dalam proses.

Tutorial ini menggunakan contoh aplikasi (PathfindingSample) yang disertakan dalam file 
SDK .zipSimSpace Weaver aplikasi yang Anda unduh selama prosedur penyiapan (p. 10). Contoh aplikasi 
menunjukkan konsep yang dibagikan semuaSimSpace Weaver simulasi, termasuk partisi spasial, handoff 
entitas lintas partisi, aplikasi, dan langganan.

Dalam tutorial, Anda akan membuat simulasi dengan empat partisi spasial. Instance terpisah dari 
aplikasiPathfindingSample spasial mengelola setiap partisi individual. Aplikasi spasial membuat entitas 
di partisi mereka sendiri. Entitas pindah ke posisi tertentu di dunia simulasi, menghindari rintangan saat 
mereka bergerak. Anda dapat menggunakan aplikasi klien terpisah (termasuk dalam SDKSimSpace 
Weaver aplikasi) untuk melihat simulasi.

Topik
• Tutorial mulai cepat: Bangun dan jalankan simulasi dalam hitungan menit (p. 15)
• Tutorial terperinci: Pelajari detailnya sambil membangun aplikasi sampel (p. 33)

Tutorial mulai cepat: Bangun dan jalankan simulasi 
dalam hitungan menit

Tutorial ini memandu Anda melalui proses untuk membangun dan menjalankan simulasiSimSpace Weaver 
dalam hitungan menit. Kami menyarankan Anda mulai dengan tutorial ini dan kemudian pergi melalui 
tutorial rinci sesudahnya.

Persyaratan

Sebelum memulai, pastikan Anda telah menyelesaikan langkah-langkah dalamPengaturan untuk 
SimSpace Weaver (p. 8).

Langkah-langkah
• Langkah 1: Buat proyek (p. 15)
• Langkah 2: Aktifkan pencatatan (opsional) (p. 18)
• Langkah 3: Jalankan (p. 19)
• Langkah 4: Dapatkan Alamat IP dan nomor port (p. 21)
• Langkah 5: Lihat simulasi Anda (p. 25)
• Langkah 6: Berhenti dan bersihkan simulasi Anda (p. 30)

Langkah 1: Buat proyek
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SDKSimSpace Weaver aplikasi yang dapat didistribusikan berisi skrip yang membuat proyek dari proyek 
yang dibundelPathfindingSample. Anda harus menjalankan skrip dari lokasinya dalam sistem file Anda. 
Script menciptakan project-namedi dalam jalan menggunakan nilai-nilai yang Anda berikan pada baris 
perintah.

Docker

Untuk membuat proyek

1. Pada promptWindows perintah, ubah ke folder proyek Anda.

cd sdk-folder

2. Jalankancreate-project.bat skrip.

.\create-project.bat --name project-name --path path

Perintah lengkap dan daftar parameter mengikuti.

.\create-project.bat --name project-name --path path --app-sdk-version version-
number --template template-name --overwriteproject

Important

Jangan gunakan nama proyek yang lebih panjang dari 20 karakter. Melebihi batas ini 
dapat mengakibatkan kesalahan.

Note

Jika Anda menerima prompt untuk berbagi driveDocker, pilih Yesuntuk berbagi.

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) atau menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus 
menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi 
terbaru adalah 1.13.0. Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi 
SimSpace Weaver (p. 166). Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan 
fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda dapat menyalin 
profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda atau memberikan nama 
profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi dengan--
profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan 
pengaturan file kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

WSL

Important

Kami memberikan instruksi ini untuk kenyamanan Anda. Mereka untuk digunakan 
denganWindows Subsystem for Linux (WSL), dan tidak didukung. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).

Untuk membuat proyek

1. Pada promptLinux shell, ubah ke folder proyek Anda.
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cd sdk-folder

2. Jalankancreate-project.sh skrip.

./create-project.sh --name project-name --path path

Perintah lengkap dan daftar parameter mengikuti.

./create-project.sh --name project-name --path path --profile cli-profile-name --
app-sdk-version version-number --template template-name --overwriteproject

Important

Jangan gunakan nama proyek yang lebih panjang dari 20 karakter. Melebihi batas ini 
dapat mengakibatkan kesalahan.

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) atau menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus 
menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi 
terbaru adalah 1.13.0. Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi 
SimSpace Weaver (p. 166). Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan 
fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda dapat menyalin 
profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda atau memberikan nama 
profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi dengan--
profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan 
pengaturan file kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

Parameter

name

Nama proyek Anda.
path

Lokasi proyek dalam sistem file Anda. Struktur proyek terkadang memiliki jalur file panjang yang dapat 
melebihi batas panjang jalur di sistem operasi Anda. Kami menyarankan Anda menggunakan nama 
jalur yang sesingkat mungkin.

profile

NamaAWS CLI profil yang script harus digunakan untuk otentikasi. Untuk informasi selengkapnya, 
lihat Pengaturan file konfigurasi dan kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna. 
Parameter ini hanya tersedia untukSimSpace Weaver aplikasi SDK versi 1.12.1 atau yang lebih 
tinggi. Untuk informasi selengkapnya tentangSimSpace Weaver versi, lihatVersi SimSpace 
Weaver (p. 166).

app-sdk-version

(opsional) Versi SDKSimSpace Weaver aplikasi yang digunakan project Anda. Anda akan membangun 
dan menautkan aplikasi Anda menggunakan versi ini. Jika skrip tidak menemukan versi di lokasi 
yang dapat didistribusikan, atau jika Anda tidak memberikan nomor versi, skrip akan secara otomatis 
mengunduh versi terbaru.
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template

(opsional) Template proyek yang akan digunakan skrip untuk membuat proyek Anda. Jika Anda tidak 
memberikan templat, skrip akan menggunakanPathfindingSample. Nilai yang valid:
• PathfindingSample- contoh aplikasi yang menggunakan pekerja (p. 176) tunggal.
• MultiWorkerPathfindingSample- versi aplikasi sampel yang menggunakan banyak

pekerja (p. 176).
overwriteproject

(opsional) Gunakan opsi ini untuk menimpa folder proyek yang ada dengan nama proyek dan jalur 
yang sama.

Langkah 2: Aktifkan pencatatan (opsional)
Logging dinonaktifkan secara default untukPathfindingSample proyek. Tutorial ini mengasumsikan 
bahwa logging aktif. Anda dapat memilih untuk mengaktifkan pencatatan, tetapi opsi ini opsional.

Important

PathfindingSampleMenghasilkan sejumlah besar data log. Jika Anda memilih untuk 
mengaktifkan logging, Anda akan menerima biaya penagihan untuk data log. Anda akan terus 
menerima biaya penagihan untuk data log selama itu ada. Kami sangat menyarankan agar Anda 
menghentikan simulasi ini dan melakukan langkah-langkah pembersihan di akhir tutorial sesegera 
mungkin jika Anda mengaktifkan logging.

Cara mengaktifkan pencatatan

1. Buka file berikut di editor teks:

Docker

project-folder\tools\project-name-schema.yaml

Note

Folder proyek Andapath\project-name menggunakan nilai yang Anda berikan 
saat membuat proyek.

WSL

Important

Kami menyediakan instruksi ini untuk kenyamanan Anda. Mereka untuk digunakan 
denganWindows Subsystem for Linux (WSL), dan tidak didukung. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).

project-folder/tools/project-name-schema.yaml

Note

Folder proyek Andapath/project-name menggunakan nilai yang Anda berikan 
saat membuat proyek.

2. Temukansimulation_properties: bagian di awal file:

simulation_properties: 
  default_entity_index_key_type: "Vector3<f32>"

3. Masukkan 2 baris berikut setelah barissimulation_properties::
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  log_destination_service: "logs" 
  log_destination_resource_name: "MySimulationLogs"

4. Konfirmasikan bahwasimulation_properties: bagian Anda sama dengan yang berikut ini:

simulation_properties: 
  log_destination_service: "logs" 
  log_destination_resource_name: "MySimulationLogs" 
  default_entity_index_key_type: "Vector3<f32>"

5. Simpan file, dan tutup editor teks Anda.

Langkah 3: Jalankan
Aplikasi sampel termasuk skrip mulai cepat. Script akan membuat, membangun, mengunggah, dan 
memulai simulasi Anda dan aplikasinya.

Docker

Untuk menjalankan skrip

1. Jika Anda belum ada di sana, buka folder alat untuk proyek dan platform Anda. Anda project-
folderpath\project-namemenggunakan nilai-nilai yang Anda berikan ketika Anda membuat 
proyek.

Pada promptWindows perintah, masukkan:

cd project-folder\tools\windows

2. Jalankan skrip mulai cepat untuk proyek ini.

.\quick-start-project-name-cli.bat

Important

Dimulai dengan versi 1.12.3,quick-start skrip memulai simulasi Anda dengan durasi 
maksimum 1 jam. Anda dapat menggunakan--maximum-duration parameter untuk 
menentukan durasi maksimum yang berbeda. Di versi 1.12.2 atau yang lebih rendah, 
Anda tidak dapat memberikan durasi maksimum ke skrip dan simulasi memiliki durasi 
maksimum 14 hari. Untuk informasi selengkapnya tentang durasi maksimum simulasi, 
lihatDurasi maksimum simulasi (p. 69).
Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) atau menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus 
menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi 
terbaru adalah 1.13.0. Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi 
SimSpace Weaver (p. 166). Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan 
fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda dapat menyalin 
profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda atau memberikan nama 
profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi dengan--
profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan 
pengaturan file kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.
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WSL

Important

Kami menyediakan instruksi ini untuk kenyamanan Anda. Mereka untuk digunakan 
denganWindows Subsystem for Linux (WSL), dan tidak didukung. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).

Untuk menjalankan skrip

1. Jika Anda belum ada di sana, buka folder tools untuk proyek dan platform.Your project-
folderpath/project-namemenggunakan nilai yang Anda berikan saat membuat proyek.

Pada promptLinux shell, masukkan:

cd project-folder/tools/linux

2. Jalankan skrip mulai cepat untuk proyek ini.

./quick-start-project-name-cli.sh

Important

Dimulai dengan versi 1.12.3,quick-start skrip memulai simulasi Anda dengan durasi 
maksimum 1 jam. Anda dapat menggunakan--maximum-duration parameter untuk 
menentukan durasi maksimum yang berbeda. Di versi 1.12.2 atau yang lebih rendah, 
Anda tidak dapat memberikan durasi maksimum ke skrip dan simulasi memiliki durasi 
maksimum 14 hari. Untuk informasi selengkapnya tentang durasi maksimum simulasi, 
lihatDurasi maksimum simulasi (p. 69).

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) atau menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus 
menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi 
terbaru adalah 1.13.0. Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi 
SimSpace Weaver (p. 166). Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan 
fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda dapat menyalin 
profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda atau memberikan nama 
profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi dengan--
profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan 
pengaturan file kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

Script akan memulai loop dan berhenti secara otomatis setelah semua komponenSTARTED. Cari output 
yang serupa dengan yang berikut ini:

 
[2022-10-04T22:15:28] [INFO] Describe Simulation Results:
[2022-10-04T22:15:28] [INFO] { 
     "Status": "STARTED",
    "Name": "MyProjectSimulation_22-10-04_22_10_15", 
    "RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/weaver-MyProject-app-role", 
    "CreationTime": 1664921418.09,
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Langkah 4: Dapatkan Alamat IP dan nomor port
Anda harus mendapatkan alamat IP dan nomor port aplikasi tampilan (kustom) Anda sehingga Anda dapat 
terhubung ke simulasi. Prosedur berikut mengasumsikan bahwa Anda tidak tahu apa-apa tentang simulasi 
Anda (seperti nama simulasi). Anda dapat menggunakan prosedur ini kapan saja untuk menemukan 
alamat IP dan nomor port untuk aplikasi khusus atau aplikasi layanan. Contoh output berikut adalah untuk 
project bernamaMyProject.

Docker

Alamat IP dan port

1. Jika Anda belum ada di sana, buka folder alat untuk proyek dan platform Anda. Anda project-
folderpath\project-namemenggunakan nilai-nilai yang Anda berikan ketika Anda membuat 
proyek.

Pada promptWindows perintah, masukkan:

cd project-folder\tools\windows

2. Gunakan ListSimulationsAPI untuk mendapatkan nama simulasi Anda.

.\weaver-project-name-cli.bat list-simulations

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) atau menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus 
menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi 
terbaru adalah 1.13.0. Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi 
SimSpace Weaver (p. 166). Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan 
fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda dapat menyalin 
profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda atau memberikan nama 
profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi dengan--
profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan 
pengaturan file kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

Contoh keluaran:

{ 
    "Simulations": [ 
        { 
            "Status": "STARTED", 
            "CreationTime": 1664921418.09, 
            "Name": "MyProjectSimulation_22-10-04_22_10_15", 
            "Arn": "arn:aws:simspaceweaver:us-west-2: 111122223333:simulation/
MyProjectSimulation_22-10-04_22_10_15", 
            "TargetStatus": "STARTED" 
        } 
    ]

}

3. Gunakan DescribeSimulationAPI untuk mendapatkan daftar domain dalam simulasi Anda.
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.\weaver-project-name-cli.bat describe-simulation --simulation simulation-name

CariDomains bagian diLiveSimulationState bagian output.

Contoh keluaran:

    "LiveSimulationState": { 
        "Domains": [ 
            { 
                "Type": "", 
                "Name": "MySpatialSimulation", 
                "Lifecycle": "Unknown" 
            }, 
            { 
                "Type": "", 
                "Name": "MyViewDomain", 
                "Lifecycle": "ByRequest" 
            } 
        ],

4. Gunakan ListAppsAPI untuk mendapatkan daftar aplikasi kustom di domain. Nama domain untuk 
aplikasi tampilan (kustom) dalam proyek sampel adalahMyViewDomain. Cari nama aplikasi dalam 
output.

.\weaver-project-name-cli.bat list-apps --simulation simulation-name --
domain domain-name

Contoh keluaran:

 
{ 
    "Apps": [ 
        { 
            "Status": "STARTED", 
            "Domain": "MyViewDomain", 
            "TargetStatus": "STARTED", 
            "Name": "ViewApp", 
            "Simulation": "MyProjectSimulation_22-10-04_22_10_15" 
        } 
    ]
}

5. Gunakan DescribeAppAPI untuk mendapatkan alamat IP dan nomor port. Untuk contoh proyek, 
nama domainMyViewDomain dan nama aplikasinyaViewApp.

.\weaver-project-name-cli.bat describe-app --simulation simulation-name --
domain domain-name --app app-name

Alamat IP dan nomor port berada diEndpointInfo block di output. Alamat IP adalah 
nilaiAddress dan nomor port adalah nilaiActual.

Contoh keluaran:
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{ 
    "Status": "STARTED", 
    "Domain": "MyViewDomain", 
    "TargetStatus": "STARTED", 
    "Simulation": "MyProjectSimulation_22-10-04_22_10_15", 
    "LaunchOverrides": { 
        "LaunchCommands": [] 
    }, 
    "EndpointInfo": { 
        "IngressPortMappings": [ 
            { 
                "Declared": 7000, 
                "Actual": 4321
            } 
        ], 
        "Address": "198.51.100.135" 
    }, 
    "Name": "ViewApp"
}

Note

NilaiDeclared adalah nomor port yang harus diikat oleh kode aplikasi Anda. 
NilaiActual adalah nomor port yangSimSpace Weaver mengekspos klien untuk 
terhubung ke aplikasi Anda. SimSpace WeavermemetakanDeclared port keActual
port.

WSL

Important

Kami menyediakan instruksi ini untuk kenyamanan Anda. Mereka untuk digunakan 
denganWindows Subsystem for Linux (WSL), dan tidak didukung. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).

Alamat IP dan port

1. Jika Anda belum ada di sana, buka folder tools untuk proyek dan platform.Your project-
folderpath/project-namemenggunakan nilai yang Anda berikan saat membuat proyek.

Pada promptLinux shell, masukkan:

cd project-folder/tools/linux

2. Gunakan ListSimulationsAPI untuk mendapatkan nama simulasi Anda.

./weaver-project-name-cli.sh list-simulations

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) atau menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus 
menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi 
terbaru adalah 1.13.0. Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi 
SimSpace Weaver (p. 166). Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan 
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fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda dapat menyalin 
profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda atau memberikan nama 
profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi dengan--
profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan 
pengaturan file kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

Contoh keluaran:

{ 
    "Simulations": [ 
        { 
            "Status": "STARTED", 
            "CreationTime": 1664921418.09, 
            "Name": "MyProjectSimulation_22-10-04_22_10_15", 
            "Arn": "arn:aws:simspaceweaver:us-west-2: 111122223333:simulation/
MyProjectSimulation_22-10-04_22_10_15", 
            "TargetStatus": "STARTED" 
        } 
    ]

}

3. Gunakan DescribeSimulationAPI untuk mendapatkan daftar domain dalam simulasi Anda.

./weaver-project-name-cli.sh describe-simulation --simulation simulation-name

CariDomains bagian diLiveSimulationState bagian output.

Contoh keluaran:

    "LiveSimulationState": { 
        "Domains": [ 
            { 
                "Type": "", 
                "Name": "MySpatialSimulation", 
                "Lifecycle": "Unknown" 
            }, 
            { 
                "Type": "", 
                "Name": "MyViewDomain", 
                "Lifecycle": "ByRequest" 
            } 
        ],

4. Gunakan ListAppsAPI untuk mendapatkan daftar aplikasi kustom di domain. Nama domain untuk 
aplikasi tampilan (kustom) dalam proyek sampel adalahMyViewDomain. Cari nama aplikasi dalam 
output.

./weaver-project-name-cli.sh list-apps --simulation simulation-name --
domain domain-name

Contoh keluaran:
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{ 
    "Apps": [ 
        { 
            "Status": "STARTED", 
            "Domain": "MyViewDomain", 
            "TargetStatus": "STARTED", 
            "Name": "ViewApp", 
            "Simulation": "MyProjectSimulation_22-10-04_22_10_15" 
        } 
    ]
}

5. Gunakan DescribeAppAPI untuk mendapatkan alamat IP dan nomor port. Untuk contoh proyek, 
nama domainMyViewDomain dan nama aplikasinyaViewApp.

./weaver-project-name-cli.sh describe-app --simulation simulation-name --
domain domain-name --app app-name

Alamat IP dan nomor port berada diEndpointInfo block di output. Alamat IP adalah 
nilaiAddress dan nomor port adalah nilaiActual.

Contoh keluaran:

{ 
    "Status": "STARTED", 
    "Domain": "MyViewDomain", 
    "TargetStatus": "STARTED", 
    "Simulation": "MyProjectSimulation_22-10-04_22_10_15", 
    "LaunchOverrides": { 
        "LaunchCommands": [] 
    }, 
    "EndpointInfo": { 
        "IngressPortMappings": [ 
            { 
                "Declared": 7000, 
                "Actual": 4321
            } 
        ], 
        "Address": "198.51.100.135" 
    }, 
    "Name": "ViewApp"
}

Note

NilaiDeclared adalah nomor port yang harus diikat oleh kode aplikasi Anda. 
NilaiActual adalah nomor port yangSimSpace Weaver mengekspos klien untuk 
terhubung ke aplikasi Anda. SimSpace WeavermemetakanDeclared port keActual
port.

Langkah 5: Lihat simulasi Anda
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SDKSimSpace Weaver aplikasi menyediakan opsi berbeda untuk melihat aplikasi sampel. Anda 
dapat menggunakan klien konsol sampel jika Anda tidak memiliki dukungan lokal untukUnreal Engine 
pengembangan. Instruksi untukUnreal Engine klien mengasumsikan bahwa Anda menggunakanWindows.

Windows console client

Persyaratan

• Microsoft Windows 10atau lebih tinggi
• Microsoft Visual Studio 2019atau yang lebih baru, dengan Desktop development with C++beban 

kerja terpasang
• CMake3
• Git

Untuk terhubung ke aplikasi sampel dengan klien konsol sampel

1. Di jendela prompt perintah, buka folder untuk klien konsol (di folder SDK aplikasi).

cd sdk-folder\packaging-tools\clients\PathfindingSampleClients\ConsoleClient

2. GunakanCMake3 untuk membuatVisual Studio solusi di folder ini.

cmake .

Note

Pastikan untuk menyertakan ruang dan periode pada akhir.

Important

Jauhkan jendela command prompt terbuka untuk langkah lebih lanjut.
3. DiVisual Studio, bukaPathfindingSampleConsoleClient.sln yang Anda buat pada langkah 

sebelumnya.
4. Pilih konfigurasi RelWithDebInfobuild.
5. Pilih Build> Build Solution.
6. Di jendela prompt perintah sebelumnya, buka folder keluaran build di folder untuk klien konsol.

cd RelWithDebInfo

7. Jalankan klien dengan alamat IP dan nomor port AndaViewApp.

.\ConsoleClient.exe --url tcp://ip-address:port-number

Jendela prompt perintah Anda harus menampilkan nomor untuk pembaruan entitas, menghapus, 
dan membuat peristiwa, mirip dengan contoh output berikut.

##PathfindingSample#ViewApp Message Reader##

Added argument url:tcp://198.51.100.135:4321
Some subscription arguments are missing, restoring defaults.

*****
Sample usage without a MoveStrategy:
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ConsoleClient --url tcp://127.0.0.1:7000 --subs-center-x 600 --subs-center-y 500 --
subs-radius 50
Sample usage with CircleMoveStrategy:
ConsoleClient --url tcp://127.0.0.1:7000 --subs-center-x 600 --subs-center-y 500 --
subs-radius 50 --subs-move-strategy circle --circle-center-x 500 --circle-center-y 
 500 --circle-speed 0.001

*****
Starting NNG client. NNG version: 1.2.4
Creating socket ...done.
Connecting to View App ... done.
Initiating connection to tcp:// 198.51.100.135:4321 ... done.

Receiving messages ...
[2022-10-04 19:13:00.710] CreateEntity Count: 72
[2022-10-04 19:13:00.756] UpdateEntity Count: 42
[2022-10-04 19:13:00.794] DeleteEntity Count: 72
[2022-10-04 19:13:03.690] CreateEntity Count: 11
[2022-10-04 19:13:03.725] UpdateEntity Count: 2
[2022-10-04 19:13:03.757] UpdateEntity Count: 2
[2022-10-04 19:13:03.790] UpdateEntity Count: 2

8. TekanCTRL+C untuk keluar dari klien konsol.

Linux console client

Important

Kami memberikan petunjuk ini untuk kenyamanan Anda. Mereka mungkin tidak bekerja di 
beberapaLinux lingkungan. Prosedur ini tidak didukung.

Prosedur ini menganggap Anda bekerja sepenuhnya dalamLinux lingkungan. Anda juga dapat melihat 
simulasi Anda menggunakan klien bawaanWindows.

Persyaratan

• CMake3
• Ccompiler (sudah termasuk dalamAmazon Linux 2)
• Git

Untuk terhubung ke aplikasi sampel dengan klien konsol sampel

1. Pada promptLinux shell, buka folder untuk klien konsol (di folder SDK aplikasi).

cd sdk-folder/packaging-tools/clients/PathfindingSampleClients/ConsoleClient

2. Membuat folder pembangunan.

mkdir build

3. Pergi ke folder build.

cd build

4. GunakanCMake3 untuk membangun klien.

cmake3 ../ && cmake3 --build .
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Note

Pastikan untuk menyertakan ruang dan periode pada akhir.
5. Jalankan klien dengan alamat IP dan nomor port AndaViewApp.

./ConsoleClient --url tcp://ip-address:port-number

Jendela prompt perintah Anda harus menampilkan nomor untuk pembaruan entitas, menghapus, 
dan membuat peristiwa, mirip dengan contoh output berikut.

##PathfindingSample#ViewApp Message Reader##

Added argument url:tcp://198.51.100.135:4321
Some subscription arguments are missing, restoring defaults.

*****
Sample usage without a MoveStrategy:
ConsoleClient --url tcp://127.0.0.1:7000 --subs-center-x 600 --subs-center-y 500 --
subs-radius 50
Sample usage with CircleMoveStrategy:
ConsoleClient --url tcp://127.0.0.1:7000 --subs-center-x 600 --subs-center-y 500 --
subs-radius 50 --subs-move-strategy circle --circle-center-x 500 --circle-center-y 
 500 --circle-speed 0.001

*****
Starting NNG client. NNG version: 1.2.4
Creating socket ...done.
Connecting to View App ... done.
Initiating connection to tcp:// 198.51.100.135:4321 ... done.

Receiving messages ...
[2022-10-04 19:13:00.710] CreateEntity Count: 72
[2022-10-04 19:13:00.756] UpdateEntity Count: 42
[2022-10-04 19:13:00.794] DeleteEntity Count: 72
[2022-10-04 19:13:03.690] CreateEntity Count: 11
[2022-10-04 19:13:03.725] UpdateEntity Count: 2
[2022-10-04 19:13:03.757] UpdateEntity Count: 2
[2022-10-04 19:13:03.790] UpdateEntity Count: 2

6. TekanCTRL+C untuk keluar dari klien konsol.

Unreal Engine on Windows

Persyaratan

• Unreal Engine 5lingkungan pengembangan
• Microsoft .NET Framework 4.8 Developer Pack
• Windowskonsol klien (lihat tab Windowskonsol klien di halaman ini)

Important

Versi lain dariUnreal Engine dan tidak.NET didukung dan dapat menyebabkan masalah.
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Untuk terhubung ke aplikasi sampel denganUnreal klien sampel

1. Unreal EngineKlien menggunakanNNG perpustakaan dari klien konsol. Anda harus membangun 
klien konsol untukWindows jika Anda belum membangunnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat 
tab klienWindows konsol pada halaman ini.

2. Di jendela manajer file, bukasdk-folder\packaging-tools\clients
\PathfindingSampleClients\UnrealClient.

3. Buka UnrealClient.uproject.
4. Jika editor meminta Anda apakah Anda ingin membangun kembaliUnrealClient modul, pilih

yes.
5. Dalam editor teks, bukasdk-folder\packaging-tools\clients

\PathfindingSampleClients\UnrealClient\view_app_url.txt.
6. Perbarui URL dengan alamat IP dan nomor port untuk aplikasi tampilan Anda:tcp://ip-

address:port-number (seharusnya terlihat sepertitcp://198.51.100.135:1234).
7. Di Unrealeditor, pilih play.

UnrealEditor Anda harus menampilkan visualisasi simulasi, mirip dengan screenshot berikut.

Note

Bergantung pada kekuatan sistem pengembangan lokal Anda, diperlukan beberapa menit 
bagiUnreal editor untuk menampilkan simulasi. Selama waktu ini, sistem mungkin tampak 
membeku.

GunakanW,A,S,D tombol untuk bergerak diUnreal klien. Tahan tombol mouse dan seret mouse untuk 
berbelok.

Anda dapat menekan tombol[ (braket persegi kiri) untuk mengurangi ukuran area berlangganan. Anda 
dapat menekan tombol] (braket persegi kanan) untuk menambah ukuran area berlangganan. Ukuran 
area berlangganan menentukan jumlah entitas yang muncul di klien.

Anda dapat menekanC tombol untuk membuat entitas dalam simulasi. Klien 
mengirimkanCreateEntity perintah ke aplikasi tampilan. Aplikasi tampilan kemudian akan membuat 
entitas dan mentransfernya ke domain spasial.

Anda dapat memeriksa kode untukViewAppDriver::HandleEntityCreationRequests
inproject-folder\src\PathfindingSample\ViewApp\Driver\ViewAppDriver.cpp untuk 
melihat bagaimana aplikasi mengimplementasikan proses ini.
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Langkah 6: Berhenti dan bersihkan simulasi Anda
Sangat penting untuk membersihkan simulasi Anda ketika tidak membutuhkannya lagi. SimSpace 
Weaversumber daya simulasi dihitung terhadap kuota layanan (batas) Anda, bahkan jika simulasi Anda 
dihentikan. Anda akan terus mendapatkan biaya penagihan untuk simulasi yang sedang berjalan. Anda 
mungkin juga mendapatkan biaya penagihan untuk penyimpanan data di layanan pendukung, seperti 
AmazonCloudWatch Logs dan Amazon Simple Storage Service Untuk informasi selengkapnya tentang 
kuotaSimSpace Weaver layanan, lihatSimSpace Titik akhir dan kuota penenun (p. 147).

Ikuti prosedur di bagian ini ketika Anda siap untuk membersihkan simulasi Anda.

Important

Anda tidak dapat memulai ulang simulasi yang dihentikan.

Important

Anda tidak dapat memulihkan simulasi yang dihapus.

Bersihkan sumber daya simulasi diSimSpace Weaver

Anda harus menghentikan simulasi Anda sebelum dapat menghapusnya. Menghapus simulasi menghapus 
sumber dayaSimSpace Weaver hanya. Anda harus melakukan langkah-langkah terpisah untuk menghapus 
sumber daya yang dibuat atau digunakan simulasi Anda di layanan lain (lihat bagian berikut).

Docker

Untuk membersihkan simulasi

1. Jika Anda belum ada di sana, buka folder alat untuk proyek dan platform Anda. Anda project-
folderpath\project-namemenggunakan nilai-nilai yang Anda berikan ketika Anda membuat 
proyek.

Pada promptWindows perintah, masukkan:

cd project-folder\tools\windows

2. Temukan nama-nama simulasi Anda.

.\weaver-project-name-cli.bat list-simulations

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) atau menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus 
menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi 
terbaru adalah 1.13.0. Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi 
SimSpace Weaver (p. 166). Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan 
fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda dapat menyalin 
profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda atau memberikan nama 
profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi dengan--
profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan 
pengaturan file kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

3. Hentikan simulasi.

30

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-files.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-files.html


AWS SimSpace Weaver Panduan Pengguna
Langkah 6: Berhenti dan bersihkan simulasi Anda

.\weaver-project-name-cli.bat stop-simulation --simulation simulation-name

4. Hapus simulasi berhenti.

.\weaver-project-name-cli.bat delete-simulation --simulation simulation-name

WSL
Important

Kami menyediakan instruksi berikut untuk kenyamanan Anda. Mereka untuk digunakan 
denganWindows Subsystem for Linux (WSL), dan tidak didukung. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).

Untuk membersihkan simulasi

1. Jika Anda belum ada di sana, buka folder tools untuk proyek dan platform.Your project-
folderpath/project-namemenggunakan nilai yang Anda berikan saat membuat proyek.

Pada promptLinux shell, masukkan:

cd project-folder/tools/linux

2. Temukan nama-nama simulasi Anda.

./weaver-project-name-cli.sh list-simulations

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) atau menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus 
menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi 
terbaru adalah 1.13.0. Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi 
SimSpace Weaver (p. 166). Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan 
fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda dapat menyalin 
profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda atau memberikan nama 
profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi dengan--
profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan 
pengaturan file kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

3. Hentikan simulasi.

./weaver-project-name-cli.sh stop-simulation --simulation simulation-name

4. Hapus simulasi berhenti.

./weaver-project-name-cli.sh delete-simulation --simulation simulation-name

AWS Management Console

Untuk membersihkan simulasi

1. BukaSimSpace Weaver konsol di SimSpace Weaverkonsol.
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2. Dari panel navigasi, pilih Simulations.
3. Dari Simulationsdaftar, pilih opsi di samping nama simulasi yang ingin Anda hapus.
4. Jika Statussimulasi yang Anda pilih adalah STARTED:

a. Pilih menu Actionsdrop-down.
b. Pilih Stop.
c. Untuk mengonfirmasi, masukkan nama simulasi Anda.
d. Pilih Stop.
e. Tunggu sampai Statussimulasi Anda STOPPED.

5. Pilih menu Actionsdrop-down.
6. Pilih Delete.
7. Untuk mengonfirmasi, pilih Delete.

Membersihkan sumber daya simulasi dalam layanan pendukung

Untuk mendukung simulasi Anda,SimSpace Weaver buat sumber daya di layanan lain. SimSpace 
Weavertidak menghapus sumber daya ini ketika Anda menghapus simulasi Anda. Anda dapat menghapus 
sumber daya tambahan berikut jika tidak membutuhkannya.

Important

Anda mungkin mendapatkan biaya penagihan untuk salah satu sumber daya ini yang tidak Anda 
hapus.

Menghapus sumber daya dukungan untuk proyek Anda

1. Jika Anda selesai dengan proyek Anda, hapusAWS CloudFormation tumpukannya. Untuk informasi 
selengkapnya tentang bekerja samaAWS CloudFormation, lihat Menghapus tumpukan diAWS 
CloudFormation konsol di PanduanAWS CloudFormation Pengguna.

• weaver- proyek-nama -stack

Important

Simulasi yang Anda mulai dari proyek yang sama berbagi sumber daya seperti peran aplikasi. 
Saat tumpukan dihapusAWS CloudFormation tumpukan, Anda menghapus peran aplikasi. 
Jangan hapusAWS CloudFormation tumpukan jika Anda memiliki simulasi lain yang berbagi 
sumber daya yang sama.

Note

AWS CloudFormationTumpukan Anda mungkin akan melaporkanDELETE_FAILED karena 
tidak dapat menghapus bucket Amazon S3 yang tidak kosong. Anda akan menghapus bucket 
Amazon S3 Anda pada langkah berikut.

2. Jika Anda selesai dengan proyek Anda, hapus bucket Amazon S3 S3-nya. Untuk informasi 
selengkapnya tentang bekerja dengan bucket Amazon S3, lihat Menghapus bucket di Panduan 
Pengguna Amazon Simple Storage Service.

• weaver-lowercase-project-name-account-number-artifacts-region

Misalnya, proyek yang dinamaiMyProject dalam akun111122223333 dius-west-2 Wilayah 
memiliki bucket berikut:

• weaver-myproject-111122223333-artifacts-us-west-2
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Note

Anda harus menghapus konten bucket Amazon S3 sebelum dapat menghapus bucket.
Note

SimSpace Weaverapp SDK versi 1.12.x project menggunakan bucket terpisah untuk file.zip 
aplikasi dan skema:

• weaver- lowercase-project-name- nomor akun -app-ritsleting - wilayah
• weaver- lowercase-project-name- nomor akun -schemas - wilayah

3. Jika Anda mengaktifkan pencatatan untuk simulasi, hapus grupCloudWatch log log. Untuk informasi 
selengkapnya tentang bekerja denganCloudWatch Log, lihat Bekerja dengan Grup Log dan Pengaliran 
Log di Panduan Pengguna AmazonCloudWatch Logs.

Nama grup log untuk simulasi Anda ditentukan dalam skema (file konfigurasi):project-
folder\tools\project-name.yaml

Nama grup log adalah nilailog_destination_resource_name. Cuplikan skema berikut 
menunjukkan bahwa grup log untuk aplikasi contoh adalahMySimulationLogs.

simulation_properties: 
  log_destination_service: "logs" 
  log_destination_resource_name: "MySimulationLogs" 
  default_entity_index_key_type: "Vector3<f32>"

Warning

Jika Anda memulai beberapa simulasi yang menentukan grup log yang sama maka data log 
untuk semua simulasi tersebut akan masuk ke grup log yang sama. Jika Anda menghapus 
grup log maka Anda menghapus data log untuk semua simulasi yang menggunakan grup log 
tersebut. Jika Anda menghapus grup log untuk simulasi berjalan maka simulasi akan gagal.

Tutorial terperinci: Pelajari detailnya sambil 
membangun aplikasi sampel

Tutorial ini memandu Anda melalui prosedur keseluruhan yang sama dengan tutorial mulai cepat disajikan, 
tetapi secara lebih rinci. Tutorial mulai cepat menyederhanakan banyak langkah dan menyembunyikan 
detail dalam otomatisasi. Tutorial ini mengekspos dan menjelaskan rincian tersebut.

Kami menyarankan Anda menyelesaikan tutorial mulai cepat (p. 15) sebelum melalui tutorial ini.

Persyaratan

Sebelum memulai, pastikan Anda menyelesaikan langkah-langkah dalamPengaturan untuk SimSpace 
Weaver (p. 8).

Langkah-langkah
• Langkah 1: Buat proyek (p. 34)
• Langkah 2: Aktifkan pencatatan (opsional) (p. 36)
• Langkah 3: Unggah skema Anda (p. 37)
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• Langkah 4: Bangun proyek (p. 38)
• Langkah 5: Unggah aplikasi (p. 39)
• Langkah 6: Mulai simulasi Anda (p. 41)
• Langkah 7: Dapatkan detail simulasi (p. 44)
• Langkah 8: Mulai aplikasi (p. 48)
• Langkah 9: Mulai jam (p. 51)
• Langkah 10: Memeriksa log (p. 52)
• Langkah 11: Lihat simulasi Anda (p. 54)
• Langkah 12: Berhenti dan bersihkan simulasi Anda (p. 58)

Langkah 1: Buat proyek
SDKSimSpace Weaver aplikasi yang dapat didistribusikan berisi skrip yang membuat proyek dari proyek 
yang dibundelPathfindingSample. Anda harus menjalankan skrip dari lokasinya dalam sistem file Anda. 
Script menciptakan project-namedi dalam jalan menggunakan nilai-nilai yang Anda berikan pada baris 
perintah.

Docker

Untuk membuat proyek

1. Pada promptWindows perintah, ubah ke folder proyek Anda.

cd sdk-folder

2. Jalankancreate-project.bat skrip.

.\create-project.bat --name project-name --path path

Perintah lengkap dan daftar parameter mengikuti.

.\create-project.bat --name project-name --path path --app-sdk-version version-
number --template template-name --overwriteproject

Important

Jangan gunakan nama proyek yang lebih panjang dari 20 karakter. Melebihi batas ini 
dapat mengakibatkan kesalahan.

Note

Jika Anda menerima prompt untuk berbagi driveDocker, pilih Yesuntuk berbagi.

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) atau menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus 
menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi 
terbaru adalah 1.13.0. Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi 
SimSpace Weaver (p. 166). Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan 
fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda dapat menyalin 
profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda atau memberikan nama 
profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi dengan--
profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
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MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan 
pengaturan file kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

WSL
Important

Kami memberikan instruksi ini untuk kenyamanan Anda. Mereka untuk digunakan 
denganWindows Subsystem for Linux (WSL), dan tidak didukung. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).

Untuk membuat proyek

1. Pada promptLinux shell, ubah ke folder proyek Anda.

cd sdk-folder

2. Jalankancreate-project.sh skrip.

./create-project.sh --name project-name --path path

Perintah lengkap dan daftar parameter mengikuti.

./create-project.sh --name project-name --path path --profile cli-profile-name --
app-sdk-version version-number --template template-name --overwriteproject

Important

Jangan gunakan nama proyek yang lebih panjang dari 20 karakter. Melebihi batas ini 
dapat mengakibatkan kesalahan.
Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) atau menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus 
menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi 
terbaru adalah 1.13.0. Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi 
SimSpace Weaver (p. 166). Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan 
fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda dapat menyalin 
profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda atau memberikan nama 
profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi dengan--
profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan 
pengaturan file kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

Parameter

name

Nama proyek Anda.
path

Lokasi proyek dalam sistem file Anda. Struktur proyek terkadang memiliki jalur file panjang yang dapat 
melebihi batas panjang jalur di sistem operasi Anda. Kami menyarankan Anda menggunakan nama 
jalur yang sesingkat mungkin.

35

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-files.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-files.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-files.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-files.html


AWS SimSpace Weaver Panduan Pengguna
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profile

NamaAWS CLI profil yang script harus digunakan untuk otentikasi. Untuk informasi selengkapnya, 
lihat Pengaturan file konfigurasi dan kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna. 
Parameter ini hanya tersedia untukSimSpace Weaver aplikasi SDK versi 1.12.1 atau yang lebih 
tinggi. Untuk informasi selengkapnya tentangSimSpace Weaver versi, lihatVersi SimSpace 
Weaver (p. 166).

app-sdk-version

(opsional) Versi SDKSimSpace Weaver aplikasi yang digunakan project Anda. Anda akan membangun 
dan menautkan aplikasi Anda menggunakan versi ini. Jika skrip tidak menemukan versi di lokasi 
yang dapat didistribusikan, atau jika Anda tidak memberikan nomor versi, skrip akan secara otomatis 
mengunduh versi terbaru.

template

(opsional) Template proyek yang akan digunakan skrip untuk membuat proyek Anda. Jika Anda tidak 
memberikan Templat, skrip akan menggunakanPathfindingSample. Nilai yang valid:
• PathfindingSample- contoh aplikasi yang menggunakan pekerja (p. 176) tunggal.
• MultiWorkerPathfindingSample- versi aplikasi sampel yang menggunakan banyak

pekerja (p. 176).
overwriteproject

(opsional) Gunakan opsi ini untuk menimpa folder proyek yang ada dengan nama proyek dan jalur 
yang sama.

Langkah 2: Aktifkan pencatatan (opsional)
Logging dinonaktifkan secara default untukPathfindingSample proyek. Tutorial ini mengasumsikan 
bahwa logging aktif. Anda dapat memilih untuk mengaktifkan pencatatan, tetapi opsi ini opsional.

Important

PathfindingSampleMenghasilkan sejumlah besar data log. Jika Anda memilih untuk 
mengaktifkan logging, Anda akan menerima biaya penagihan untuk data log. Anda akan terus 
menerima biaya penagihan untuk data log selama itu ada. Kami sangat menyarankan agar Anda 
menghentikan simulasi ini dan melakukan langkah-langkah pembersihan di akhir tutorial sesegera 
mungkin jika Anda mengaktifkan logging.

Cara mengaktifkan pencatatan

1. Buka file berikut di editor teks:

Docker

project-folder\tools\project-name-schema.yaml

Note

Folder proyek Andapath\project-name menggunakan nilai yang Anda berikan 
saat membuat proyek.

WSL

Important

Kami menyediakan instruksi ini untuk kenyamanan Anda. Mereka untuk digunakan 
denganWindows Subsystem for Linux (WSL), dan tidak didukung. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).
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project-folder/tools/project-name-schema.yaml

Note

Folder proyek Andapath/project-name menggunakan nilai yang Anda berikan 
saat membuat proyek.

2. Temukansimulation_properties: bagian di awal file:

simulation_properties: 
  default_entity_index_key_type: "Vector3<f32>"

3. Masukkan 2 baris berikut setelah barissimulation_properties::

  log_destination_service: "logs" 
  log_destination_resource_name: "MySimulationLogs"

4. Konfirmasikan bahwasimulation_properties: bagian Anda sama dengan yang berikut ini:

simulation_properties: 
  log_destination_service: "logs" 
  log_destination_resource_name: "MySimulationLogs" 
  default_entity_index_key_type: "Vector3<f32>"

5. Simpan file, dan tutup editor teks Anda.

Langkah 3: Unggah skema Anda
SimSpace Weavermenggunakan skema untuk mengkonfigurasi simulasi Anda. Skema adalah file teks 
biasaYAML -formatted. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi simulasi Anda (p. 62).

Docker

Aplikasi sampel dilengkapi dengan skema yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Anda dapat 
menemukan file skema aplikasi sampel di folder alat untuk proyek Anda:

project-folder\tools\project-name-schema.yaml

Untuk mengunggah skema Anda

1. Jika Anda belum ada di sana, buka folder alat untuk proyek dan platform Anda. Anda project-
folderpath\project-namemenggunakan nilai-nilai yang Anda berikan ketika Anda membuat 
proyek.

Pada promptWindows perintah, masukkan:

cd project-folder\tools\windows

2. Gunakan skrip pembantu untuk mengunggah skema.

.\upload-schema-project-name.bat

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) atau menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus 
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menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi 
terbaru adalah 1.13.0. Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi 
SimSpace Weaver (p. 166). Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan 
fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda dapat menyalin 
profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda atau memberikan nama 
profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi dengan--
profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan 
pengaturan file kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

WSL
Important

Kami menyediakan instruksi ini untuk kenyamanan Anda. Mereka untuk digunakan 
denganWindows Subsystem for Linux (WSL), dan tidak didukung. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).

Aplikasi sampel dilengkapi dengan skema yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Anda dapat 
menemukan file skema aplikasi sampel di folder alat untuk proyek Anda:

project-folder/tools/project-name-schema.yaml

Untuk mengunggah skema Anda

1. Jika Anda belum ada, buka folder tools untuk proyek dan platform.Your project-
folderpath/project-namemenggunakan nilai yang Anda berikan saat membuat proyek.

Pada promptLinux shell, masukkan:

cd project-folder/tools/linux

2. Gunakan skrip pembantu untuk mengunggah skema.

./upload-schema-project-name.sh

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) atau menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus 
menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi 
terbaru adalah 1.13.0. Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi 
SimSpace Weaver (p. 166). Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan 
fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda dapat menyalin 
profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda atau memberikan nama 
profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi dengan--
profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan 
pengaturan file kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

Langkah 4: Bangun proyek
Anda sekarang siap untuk membangun aplikasi spasial dan kustom untuk proyek sampel. Contoh proyek 
menyertakan skrip pembantu yang membuat aplikasi ini untuk Anda.
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Docker

Skrip akan meluncurkan container Docker menggunakan image Docker yang Anda buat saat
menyiapkan lingkungan lokal Anda (p. 10). Skrip menjalankan build Anda di lingkungan Amazon Linux 
di container Docker. Ini menulis artefak build dan dependensinya keproject-folder\build folder 
Anda di Windows.

Untuk membangun proyek Anda

1. Jika Anda belum ada di sana, buka folder alat untuk proyek dan platform Anda. Anda project-
folderpath\project-namemenggunakan nilai-nilai yang Anda berikan ketika Anda membuat 
proyek.

Pada promptWindows perintah, masukkan:

cd project-folder\tools\windows

2. Gunakan skrip pembantu untuk membangun proyek.

.\build-project-name.bat

WSL

Important

Kami menyediakan instruksi ini untuk kenyamanan Anda. Mereka untuk digunakan 
denganWindows Subsystem for Linux (WSL), dan tidak didukung. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).

Script menulis artefak build dan dependensinya keproject-folder/build folder Anda.

Untuk membangun proyek Anda

1. Jika Anda belum ada di sana, buka folder tools untuk proyek dan platform.Your Anda project-
folderpath/project-namemenggunakan nilai yang Anda berikan saat membuat proyek.

Pada promptLinux shell, masukkan:

cd project-folder/tools/linux

2. Gunakan skrip pembantu untuk membangun proyek.

./build-project-name.sh

Langkah 5: Unggah aplikasi
Skrip build mengemas aplikasi Anda sebagai file zip. Anda harus mengunggah file zip ini ke bucket 
tertentu di Amazon Simple Storage Service untuk menjalankanSimSpace Weaver simulasi Anda di cloud. 
SDKSimSpace Weaver aplikasi menyediakan skrip pembantu untuk menangani unggahan.

39



AWS SimSpace Weaver Panduan Pengguna
Langkah 5: Unggah aplikasi

Docker

Untuk mengupload aplikasi

1. Jika Anda belum ada di sana, buka folder alat untuk proyek dan platform Anda. Anda project-
folderpath\project-namemenggunakan nilai-nilai yang Anda berikan ketika Anda membuat 
proyek.

Pada promptWindows perintah, masukkan:

cd project-folder\tools\windows

2. Gunakan skrip pembantu untuk mengupload aplikasi Anda.

.\upload-app-project-name.bat

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) atau menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus 
menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi 
terbaru adalah 1.13.0. Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi 
SimSpace Weaver (p. 166). Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan 
fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda dapat menyalin 
profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda atau memberikan nama 
profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi dengan--
profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan 
pengaturan file kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

WSL

Important

Kami menyediakan instruksi ini untuk kenyamanan Anda. Mereka untuk digunakan 
denganWindows Subsystem for Linux (WSL), dan tidak didukung. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).

Untuk mengupload aplikasi

1. Jika Anda belum ada di sana, buka folder tools untuk proyek dan platform.Your Anda project-
folderpath/project-namemenggunakan nilai yang Anda berikan saat membuat proyek.

Pada promptLinux shell, masukkan:

cd project-folder/tools/linux

2. Gunakan skrip pembantu untuk mengupload aplikasi Anda.

./upload-app-project-name.sh

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) atau menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus 
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menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi 
terbaru adalah 1.13.0. Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi 
SimSpace Weaver (p. 166). Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan 
fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda dapat menyalin 
profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda atau memberikan nama 
profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi dengan--
profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan 
pengaturan file kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

Periksa sumber daya Amazon S3 Anda
Anda dapat memeriksa bucket Amazon S3 Anda untuk memastikan bahwa semua unggahan berhasil. 
Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan Amazon S3, lihat Membuat, mengonfigurasi, dan 
bekerja dengan bucket Amazon S3 di Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service.

Untuk contoh aplikasi, skema Anda (yang Anda upload pada langkah sebelumnya) dan resource aplikasi 
menggunakan format nama berikut:

• Ember skema:simspaceweaver-project-name-lowercase-account-number-
schemas-region
• File skema:project-name-schema.yaml

• Bucket aplikasi:simspaceweaver-project-name-lowercase-account-number-app-
zips-region
• Aplikasi spasial:project-nameSpatial.zip
• Lihat (kustom) aplikasi:project-nameView.zip

Misalnya, diberikan properti proyek berikut:

• Nama proyek:MyProject
• AWSnomor rekening:111122223333
• Wilayah AWS: us-west-2

Sumber daya skema dan aplikasi memiliki nama berikut:

• Ember skema:simspaceweaver-myproject-111122223333-schemas-us-west-2
• File skema:MyProject-schema.yaml

• Bucket aplikasi:simspaceweaver-myproject-111122223333-apps-zips-us-west-2
• Aplikasi spasial:MyProjectSpatial.zip
• Lihat (kustom) aplikasi:MyProjectView.zip

Langkah 6: Mulai simulasi Anda
SimSpace WeaverAplikasi SDK menyediakan skrip pembantu untuk memulai simulasi Anda. Script adalah 
pembungkus sekitar panggilan StartSimulationAPI. Ini menyediakan parameter berikut untuk panggilan 
API:

• Nama skema simulasi (yang Anda upload pada langkah sebelumnya)
• Nama simulasi
• EndpointSimSpace Weaver layanan
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Docker

Untuk memulai simulasi

1. Jika Anda belum ada di sana, buka folder alat untuk proyek dan platform Anda. Anda project-
folderpath\project-namemenggunakan nilai-nilai yang Anda berikan ketika Anda membuat 
proyek.

Pada promptWindows perintah, masukkan:

cd project-folder\tools\windows

2. Gunakan skrip pembantu untuk mengunggah mulai simulasi Anda.

.\start-simulation-project-name.bat

Important

Dimulai dengan versi 1.12.3,start-simulation skrip memulai simulasi Anda dengan 
durasi maksimum 1 jam. Anda dapat menggunakan--maximum-duration parameter 
untuk menentukan durasi maksimum yang berbeda. Di versi 1.12.2 atau yang lebih 
rendah, Anda tidak dapat memberikan durasi maksimum ke skrip dan simulasi memiliki 
durasi maksimum 14 hari. Untuk informasi selengkapnya tentang durasi maksimum 
simulasi, lihatDurasi maksimum simulasi (p. 69).

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) atau menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus 
menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi 
terbaru adalah 1.13.0. Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi 
SimSpace Weaver (p. 166). Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan 
fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda dapat menyalin 
profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda atau memberikan nama 
profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi dengan--
profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan 
pengaturan file kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

Note

run-project-name.batadalah skrip pembantu alternatif yang juga akan memulai 
jam simulasi. Untuk tutorial ini, Anda akan memulai jam secara terpisah di langkah 
selanjutnya.
Dimulai dengan versi 1.12.3,run skrip memulai simulasi Anda dengan durasi maksimum 
1 jam. Anda dapat menggunakan--maximum-duration parameter untuk menentukan 
durasi maksimum yang berbeda. Di versi 1.12.2 atau yang lebih rendah, Anda tidak dapat 
memberikan durasi maksimum ke skrip dan simulasi memiliki durasi maksimum 14 hari. 
Untuk informasi selengkapnya tentang durasi maksimum simulasi, lihatDurasi maksimum 
simulasi (p. 69).
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WSL

Important

Kami memberikan instruksi ini untuk kenyamanan Anda. Mereka untuk digunakan 
denganWindows Subsystem for Linux (WSL), dan tidak didukung. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).

Untuk memulai simulasi

1. Jika Anda belum ada di sana, buka folder tools untuk proyek dan platform.Your project-
folderpath/project-namemenggunakan nilai yang Anda berikan saat membuat proyek.

Pada promptLinux shell, masukkan:

cd project-folder/tools/linux

2. Gunakan skrip pembantu untuk mengunggah mulai simulasi Anda.

./start-simulation-project-name.sh

Important

Dimulai dengan versi 1.12.3,start-simulation skrip memulai simulasi Anda dengan 
durasi maksimum 1 jam. Anda dapat menggunakan--maximum-duration parameter 
untuk menentukan durasi maksimum yang berbeda. Di versi 1.12.2 atau yang lebih 
rendah, Anda tidak dapat memberikan durasi maksimum ke skrip dan simulasi memiliki 
durasi maksimum 14 hari. Untuk informasi selengkapnya tentang durasi maksimum 
simulasi, lihatDurasi maksimum simulasi (p. 69).

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) atau menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus 
menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi 
terbaru adalah 1.13.0. Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi 
SimSpace Weaver (p. 166). Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan 
fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda dapat menyalin 
profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda atau memberikan nama 
profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi dengan--
profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan 
pengaturan file kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

Note

run-project-name.shadalah skrip pembantu alternatif yang juga akan memulai 
jam simulasi. Untuk tutorial ini, Anda akan memulai jam secara terpisah di langkah 
selanjutnya.
Dimulai dengan versi 1.12.3,run skrip memulai simulasi Anda dengan durasi maksimum 
1 jam. Anda dapat menggunakan--maximum-duration parameter untuk menentukan 
durasi maksimum yang berbeda. Di versi 1.12.2 atau yang lebih rendah, Anda tidak dapat 
memberikan durasi maksimum ke skrip dan simulasi memiliki durasi maksimum 14 hari. 
Untuk informasi selengkapnya tentang durasi maksimum simulasi, lihatDurasi maksimum 
simulasi (p. 69).
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Script akan loop sampai status simulasi adalah salah satuSTARTED atauFAILED. Perlu waktu beberapa 
menit sampai simulasi dimulai. Jika simulasi Anda dimulai dengan sukses, Anda akan melihat keluaran 
yang serupa dengan yang berikut ini:

[2022-10-04T22:15:28] [INFO] Describe Simulation Results:
[2022-10-04T22:15:28] [INFO] { 
     "Status": "STARTED", 
    "Name": "MyProjectSimulation_22-10-04_22_10_15", 
    "RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/weaver-MyProject-app-role", 
    "CreationTime": 1664921418.09, 
    "SchemaS3Location": { 
        "ObjectKey": "MyProject-schema.yaml", 
        "BucketName": "weaver-myproject-111122223333-artifacts-us-west-2" 
    },

Note

SimSpace Weaverapp SDK versi 1.12.x project menggunakan bucket terpisah untuk file.zip 
aplikasi dan skema:

• weaver- lowercase-project-name- nomor akun -app-ritsleting - wilayah
• weaver- lowercase-project-name- nomor akun -schemas - wilayah

Langkah 7: Dapatkan detail simulasi
SDKSimSpace Weaver aplikasi menyediakan skrip pembantu yang membungkusAWS CLI. Script 
menyederhanakan panggilan keAWS CLI dengan menyediakan endpointSimSpace Weaver layanan. 
Anda menggunakan skrip pembantu ini untuk memanggilSimSpace Weaver API. DescribeSimulationAPI 
memberikan detail tentang simulasi Anda, termasuk statusnya. Simulasi dapat berada di salah satu status 
berikut:

Simulasi siklus hidup negara

1. STARTING- Keadaan awal setelah Anda meneleponStartSimulation
2. STARTED— semua aplikasi spasial diluncurkan dan sehat
3. STOPPING- Keadaan awal setelah Anda meneleponStopSimulation
4. STOPPED- Semua sumber daya komputasi dihentikan
5. DELETING- Keadaan awal setelah Anda meneleponDeleteSimulation
6. DELETED- Semua sumber daya yang ditugaskan untuk simulasi dihapus
7. FAILED- Simulasi memiliki kesalahan/kegagalan kritis dan berhenti
8. SNAPSHOT_IN_PROGRESS- Sebuah snapshot (p. 105) sedang berlangsung

Docker

Untuk mendapatkan detail simulasi Anda

1. Jika Anda belum ada di sana, buka folder alat untuk proyek dan platform Anda. Anda project-
folderpath\project-namemenggunakan nilai-nilai yang Anda berikan ketika Anda membuat 
proyek.

Pada promptWindows perintah, masukkan:
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cd project-folder\tools\windows

2. Gunakan skrip pembantu CLI untuk memanggilListSimulations API.

.\weaver-project-name-cli.bat list-simulations

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) atau menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus 
menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi 
terbaru adalah 1.13.0. Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi 
SimSpace Weaver (p. 166). Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan 
fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda dapat menyalin 
profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda atau memberikan nama 
profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi dengan--
profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan 
pengaturan file kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

Script harus menampilkan rincian tentang setiap simulasi Anda, mirip dengan berikut ini:

{ 
    "Status": "STARTED", 
    "CreationTime": 1664921418.09, 
     "Name": "MyProjectSimulation_22-10-04_22_10_15",
    "Arn": "arn:aws:simspaceweaver:us-west-2:111122223333:simulation/
MyProjectSimulation_22-10-04_22_10_15", 
    "TargetStatus": "STARTED"
}

3. PanggilanDescribeSimulation untuk mendapatkan detail simulasi Anda. Ganti simulation-
namedenganName simulasi Anda dari output langkah sebelumnya.

.\weaver-project-name-cli.bat describe-simulation --simulation simulation-name

Script harus menampilkan rincian lebih lanjut tentang simulasi yang Anda tentukan, mirip dengan 
berikut ini:

{ 

    "Name": "MyProjectSimulation_22-10-04_22_10_15", 
    "ExecutionId": "1a2b3c4d-0ab1-1234-567a-12ab34cd5e6f", 
    "Arn": "arn:aws:simspaceweaver:us-west-2:111122223333:simulation/
MyProjectSimulation_22-10-04_22_10_15", 
    "RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/weaver-MyProject-app-role", 
    "CreationTime": 1664921418.09, 
    "Status": "STARTED", 
    "TargetStatus": "STARTED", 
    "SchemaS3Location": { 
        "ObjectKey": "MyProject-schema.yaml", 
        "BucketName": "weaver-myproject-111122223333-artifacts-us-west-2" 
    }, 
    "SchemaError": "[]", 
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    "LoggingConfiguration": { 
        "Destinations": [ 
            { 
                "CloudWatchLogsLogGroup": { 
                    "LogGroupArn": "arn:aws:logs:us-west-2:111122223333:log-
group:MySimulationLogs" 
                } 
            } 
        ] 
    }, 
    "LiveSimulationState": { 
        "Domains": [ 
            { 
                "Type": "", 
                "Name": "MySpatialSimulation", 
                "Lifecycle": "Unknown" 
            }, 
            { 
                "Type": "", 
                "Name": "MyViewDomain", 
                "Lifecycle": "ByRequest" 
            } 
        ], 
        "Clocks": [ 
            { 
                "Status": "STARTED", 
                "TargetStatus": "STARTED" 
            } 
        ] 
    }, 
    "MaximumDuration": "1H", 
    "StartError": "[]"
}

WSL

Important

Kami menyediakan instruksi ini untuk kenyamanan Anda. Mereka untuk digunakan 
denganWindows Subsystem for Linux (WSL), dan tidak didukung. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).

Untuk mendapatkan detail simulasi Anda

1. Jika Anda belum ada di sana, buka folder tools untuk proyek dan platform.Your Anda project-
folderpath/project-namemenggunakan nilai yang Anda berikan saat membuat proyek.

Pada promptLinux shell, masukkan:

cd project-folder/tools/linux

2. Gunakan skrip pembantu CLI untuk memanggilListSimulations API.

./weaver-project-name-cli.sh list-simulations

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) atau menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus 
menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi 
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terbaru adalah 1.13.0. Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi 
SimSpace Weaver (p. 166). Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan 
fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda dapat menyalin 
profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda atau memberikan nama 
profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi dengan--
profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan 
pengaturan file kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

Script harus menampilkan rincian tentang setiap simulasi Anda, mirip dengan berikut ini:

{ 
    "Status": "STARTED", 
    "CreationTime": 1664921418.09, 
     "Name": "MyProjectSimulation_22-10-04_22_10_15",
    "Arn": "arn:aws:simspaceweaver:us-west-2:111122223333:simulation/
MyProjectSimulation_22-10-04_22_10_15", 
    "TargetStatus": "STARTED"
}

3. PanggilanDescribeSimulation untuk mendapatkan detail simulasi Anda. Ganti simulation-
namedenganName simulasi Anda dari output langkah sebelumnya.

./weaver-project-name-cli.sh describe-simulation --simulation simulation-name

Script harus menampilkan rincian lebih lanjut tentang simulasi yang Anda tentukan, mirip dengan 
berikut ini:

{ 

    "Name": "MyProjectSimulation_22-10-04_22_10_15", 
    "ExecutionId": "1a2b3c4d-0ab1-1234-567a-12ab34cd5e6f", 
    "Arn": "arn:aws:simspaceweaver:us-west-2:111122223333:simulation/
MyProjectSimulation_22-10-04_22_10_15", 
    "RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/weaver-MyProject-app-role", 
    "CreationTime": 1664921418.09, 
    "Status": "STARTED", 
    "TargetStatus": "STARTED", 
    "SchemaS3Location": { 
        "ObjectKey": "MyProject-schema.yaml", 
        "BucketName": "weaver-myproject-111122223333-artifacts-us-west-2" 
    }, 
    "SchemaError": "[]", 
    "LoggingConfiguration": { 
        "Destinations": [ 
            { 
                "CloudWatchLogsLogGroup": { 
                    "LogGroupArn": "arn:aws:logs:us-west-2:111122223333:log-
group:MySimulationLogs" 
                } 
            } 
        ] 
    }, 
    "LiveSimulationState": { 
        "Domains": [ 
            { 
                "Type": "", 
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                "Name": "MySpatialSimulation", 
                "Lifecycle": "Unknown" 
            }, 
            { 
                "Type": "", 
                "Name": "MyViewDomain", 
                "Lifecycle": "ByRequest" 
            } 
        ], 
        "Clocks": [ 
            { 
                "Status": "STARTED", 
                "TargetStatus": "STARTED" 
            } 
        ] 
    }, 
    "MaximumDuration": "1H", 
    "StartError": "[]"
}

Langkah 8: Mulai aplikasi
SimSpace Weavertidak mengelola siklus hidup aplikasi kustom. Anda harus memulai aplikasi khusus Anda. 
Praktik terbaik adalah memulai aplikasi khusus sebelum memulai jam simulasi, tetapi Anda dapat memulai 
aplikasi khusus setelah memulai jam.

Anda dapat menggunakan skrip pembantu CLI untuk memanggilStartApp API untuk memulai aplikasi 
khusus Anda.

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) atau 
menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus menggunakan 
SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi terbaru adalah 1.13.0. 
Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi SimSpace Weaver (p. 166). Skrip 
SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity 
Center, Anda dapat menyalin profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda 
atau memberikan nama profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi 
dengan--profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan pengaturan file 
kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

Docker

.\weaver-project-name-cli.bat start-app --simulation simulation-name --name app-name --
domain domain-name

WSL
Important

Kami menyediakan instruksi ini untuk kenyamanan Anda. Mereka untuk digunakan 
denganWindows Subsystem for Linux (WSL), dan tidak didukung. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).

./weaver-project-name-cli.sh start-app --simulation simulation-name --name app-name --
domain domain-name
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PanggilanStartApp API akan membuat dan memulai instance baru dari aplikasi kustom menggunakan 
nama yang Anda berikan. Jika Anda memberikan nama aplikasi yang sudah ada maka Anda akan 
menerima kesalahan. Jika ingin memulai ulang aplikasi tertentu (instance), Anda harus menghentikan 
aplikasi itu terlebih dahulu dan menghapusnya.

Note

Status simulasi Anda harusSTARTED sebelum Anda dapat memulai aplikasi khusus. Untuk 
memeriksa status simulasi Anda, lihatLangkah 7: Dapatkan detail simulasi (p. 44).

Aplikasi sampel menyediakan aplikasiViewApp khusus untuk melihat simulasi Anda. Aplikasi ini memberi 
Anda alamat IP statis dan nomor port untuk menghubungkan klien simulasi (Anda akan melakukan ini 
di langkah selanjutnya dalam tutorial ini). Anda dapat menganggapdomain sebagai kelas aplikasi yang 
memiliki kode eksekusi dan opsi peluncuran yang sama. app nameMengidentifikasi instance aplikasi. 
Untuk informasi lebih lanjut tentangSimSpace Weaver konsep, lihatKonsep kunci untuk SimSpace 
Weaver (p. 1).

Anda dapat menggunakanDescribeApp API untuk memeriksa status aplikasi kustom setelah Anda 
memulainya.

Docker

.\weaver-project-name-cli.bat describe-app --simulation simulation-name --app app-name
 --domain domain-name

WSL

Important

Kami menyediakan instruksi ini untuk kenyamanan Anda. Mereka untuk digunakan 
denganWindows Subsystem for Linux (WSL), dan tidak didukung. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).

./weaver-project-name-cli.sh describe-app --simulation simulation-name --app app-name
 --domain domain-name

Docker

Untuk memulai aplikasi tampilan dalam tutorial ini

1. Jika Anda belum ada di sana, buka folder alat untuk proyek dan platform Anda. Anda project-
folderpath\project-namemenggunakan nilai-nilai yang Anda berikan ketika Anda membuat 
proyek.

Pada promptWindows perintah, masukkan:

cd project-folder\tools\windows

2. Gunakan script pembantu CLIStartApp untuk memanggilViewApp.

.\weaver-project-name-cli.bat start-app --simulation simulation-name --name ViewApp 
 --domain MyViewDomain

3. HubungiDescribeApp untuk memeriksa status aplikasi kustom Anda.

.\weaver-project-name-cli.bat describe-app --simulation simulation-name --app 
 ViewApp --domain MyViewDomain
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WSL

Important

Kami menyediakan instruksi ini untuk kenyamanan Anda. Mereka untuk digunakan 
denganWindows Subsystem for Linux (WSL), dan tidak didukung. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).

Untuk memulai aplikasi tampilan dalam tutorial ini

1. Jika Anda belum ada di sana, buka folder tools untuk proyek dan platform.Your project-
folderpath/project-namemenggunakan nilai yang Anda berikan saat membuat proyek.

Pada promptLinux shell, masukkan:

cd project-folder/tools/linux

2. Gunakan script pembantu CLIStartApp untuk memanggilViewApp.

./weaver-project-name-cli.sh start-app --simulation simulation-name --name ViewApp 
 --domain MyViewDomain

3. HubungiDescribeApp untuk memeriksa status aplikasi kustom Anda.

./weaver-project-name-cli.sh describe-app --simulation simulation-name --app 
 ViewApp --domain MyViewDomain

Setelah status aplikasi kustom Anda (instance)STARTED, outputDescribeApp akan menyertakan alamat IP 
dan nomor port untuk aplikasi kustom (instance) tersebut. Dalam contoh output berikut, alamat IP adalah 
nilaiAddress dan nomor port adalah nilaiActual diEndpointInfo blok.

{ 
    "Status": "STARTED", 
    "Domain": "MyViewDomain", 
    "TargetStatus": "STARTED", 
    "Simulation": "MyProjectSimulation_22-10-04_22_10_15", 
    "LaunchOverrides": { 
        "LaunchCommands": [] 
    }, 
    "EndpointInfo": { 
        "IngressPortMappings": [ 
            { 
                "Declared": 7000, 
                "Actual": 4321
            } 
        ], 
        "Address": "198.51.100.135" 
    }, 
    "Name": "ViewApp"
}

Note

NilaiDeclared adalah nomor port yang harus diikat oleh kode aplikasi Anda. NilaiActual
adalah nomor port yangSimSpace Weaver mengekspos klien untuk terhubung ke aplikasi Anda. 
SimSpace WeavermemetakanDeclared port keActual port.
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Note

Anda dapat menggunakan prosedur dari tutorial mulai cepat (p. 21) untuk mendapatkan alamat 
IP dan nomor port dari setiap aplikasi kustom yang dimulai, terlepas dari alur kerja ini.

Langkah 9: Mulai jam
Ketika Anda pertama kali membuat simulasi Anda, ia memiliki jam tetapi jam tidak berjalan. Ketika jam 
Anda tidak berjalan, simulasi Anda tidak akan memperbarui statusnya. Setelah Anda memulai jam, itu akan 
mulai mengirim kutu ke aplikasi Anda. Setiap tick, aplikasi spasial Anda melangkah melalui entitas yang 
mereka miliki dan melakukan hasilnyaSimSpace Weaver

Note

Diperlukan waktu 30-60 detik untuk memulai jam.

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) atau 
menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus menggunakan 
SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi terbaru adalah 1.13.0. 
Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi SimSpace Weaver (p. 166). Skrip 
SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity 
Center, Anda dapat menyalin profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda 
atau memberikan nama profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi 
dengan--profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan pengaturan file 
kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

Docker

Untuk memulai jam

1. Jika Anda belum ada di sana, buka folder alat untuk proyek dan platform Anda. Anda project-
folderpath\project-namemenggunakan nilai-nilai yang Anda berikan ketika Anda membuat 
proyek.

Pada promptWindows perintah, masukkan:

cd project-folder\tools\windows

2. Gunakan skrip pembantu CLI untuk memanggilStartClock API.

.\weaver-project-name-cli.bat start-clock --simulation simulation-name

Note

StartClockAPI menggunakan Andasimulation-name, yang dapat Anda temukan 
menggunakanListSimulations API:

.\weaver-project-name-cli.bat list-simulations
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WSL
Important

Kami menyediakan instruksi ini untuk kenyamanan Anda. Mereka untuk digunakan 
denganWindows Subsystem for Linux (WSL), dan tidak didukung. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).

Untuk memulai jam

1. Jika Anda belum ada di sana, buka folder tools untuk proyek dan platform.Your Anda project-
folderpath/project-namemenggunakan nilai yang Anda berikan saat membuat proyek.

Pada promptLinux shell, masukkan:

cd project-folder/tools/linux

2. Gunakan skrip pembantu CLI untuk memanggilStartClock API.

./weaver-project-name-cli.sh start-clock --simulation simulation-name

Note

StartClockAPI menggunakan Andasimulation-name, yang dapat Anda temukan 
menggunakanListSimulations API:

./weaver-project-name-cli.sh list-simulations

Langkah 10: Memeriksa log
SimSpace Weavermenulis pesan manajemen simulasi dan output konsol dari aplikasi Anda ke 
AmazonCloudWatch Logs. Untuk informasi selengkapnya tentang bekerja dengan log, lihat Bekerja dengan 
grup log dan pengaliran log dalam Panduan Pengguna AmazonCloudWatch Logs.

Setiap simulasi yang Anda buat memiliki grup log sendiri diCloudWatch Log. Nama grup log ditentukan 
dalam skema simulasi. Dalam potongan skema berikut, nilailog_destination_service adalahlogs. 
Ini berarti bahwa nilailog_destination_resource_name adalah nama grup log. Dalam hal ini, grup log 
adalahMySimulationLogs.

simulation_properties: 
  log_destination_service: "logs" 
  log_destination_resource_name: "MySimulationLogs" 
  default_entity_index_key_type: "Vector3<f32>"

Anda juga dapat menggunakanDescribeSimulation API untuk menemukan nama grup log untuk simulasi 
setelah Anda memulainya.

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) atau 
menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus menggunakan 
SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi terbaru adalah 1.13.0. 
Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi SimSpace Weaver (p. 166). Skrip 
SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity 
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Center, Anda dapat menyalin profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda 
atau memberikan nama profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi 
dengan--profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan pengaturan file 
kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

Docker

project-folder\tools\windows\weaver-project-name-cli.bat describe-simulation --
simulation simulation-name

WSL
Important

Kami menyediakan instruksi ini untuk kenyamanan Anda. Mereka untuk digunakan 
denganWindows Subsystem for Linux (WSL), dan tidak didukung. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).

project-folder/tools/linux/weaver-project-name-cli.sh describe-simulation --
simulation simulation-name

Contoh berikut menunjukkan bagian dari output dariDescribeSimulation yang menjelaskan konfigurasi 
logging. Nama grup log ditampilkan pada akhirLogGroupArn.

   
    "LoggingConfiguration": { 
        "Destinations": [ 
            { 
                "CloudWatchLogsLogGroup": { 
                    "LogGroupArn": "arn:aws:logs:us-west-2:111122223333:log-
group:MySimulationLogs" 
                } 
            } 
        ] 
    }, 
     

Setiap grup log simulasi berisi beberapa aliran log:

• Manajemen log stream - pesan manajemen simulasi yang dihasilkan olehSimSpace Weaver layanan.

/sim/management

• Kesalahan log aliran — pesan kesalahan yang dihasilkan olehSimSpace Weaver layanan. Aliran log ini 
hanya ada jika ada kesalahan. SimSpace Weavermenyimpan error yang ditulis oleh aplikasi Anda di 
stream log aplikasinya sendiri (lihat aliran log berikut).

/sim/errors

• Aliran log aplikasi spasial (1 untuk setiap aplikasi spasial pada setiap pekerja) — output konsol yang 
dihasilkan oleh aplikasi spasial. Setiap aplikasi spasial menulis ke aliran lognya sendiri. Semua karakter 
setelah trailing slash di akhir worker-id. spatial-app-id

/domain/spatial-domain-name/app/worker-worker-id/spatial-app-id
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• Aliran log aplikasi khusus (1 untuk setiap instance aplikasi khusus) — output konsol yang dihasilkan oleh 
aplikasi khusus. Setiap instance aplikasi khusus menulis ke aliran lognya sendiri.

/domain/custom-domain-name/app/custom-app-name/random-id

• Stream log aplikasi layanan (1 untuk setiap instance aplikasi layanan) — output konsol yang dihasilkan 
oleh aplikasi layanan. Setiap aplikasi layanan menulis ke aliran lognya sendiri. Semua karakter setelah 
trailing slash di akhir service-app-name. service-app-id

/domain/service-domain-name/app/service-app-name/service-app-id

Note

Aplikasi sampel tidak memiliki aplikasi layanan.

Langkah 11: Lihat simulasi Anda
SDKSimSpace Weaver aplikasi menyediakan opsi berbeda untuk melihat aplikasi sampel. Anda 
dapat menggunakan klien konsol sampel jika Anda tidak memiliki dukungan lokal untukUnreal Engine 
pengembangan. Instruksi untukUnreal Engine klien mengasumsikan bahwa Anda menggunakanWindows.

Windows console client

Persyaratan

• Microsoft Windows 10atau lebih tinggi
• Microsoft Visual Studio 2019atau yang lebih baru, dengan Desktop development with C++beban 

kerja terpasang
• CMake3
• Git

Untuk terhubung ke aplikasi sampel dengan klien konsol sampel

1. Di jendela prompt perintah, buka folder untuk klien konsol (di folder SDK aplikasi).

cd sdk-folder\packaging-tools\clients\PathfindingSampleClients\ConsoleClient

2. GunakanCMake3 untuk membuatVisual Studio solusi di folder ini.

cmake .

Note

Pastikan untuk menyertakan ruang dan periode pada akhir.

Important

Jauhkan jendela command prompt terbuka untuk langkah lebih lanjut.
3. DiVisual Studio, bukaPathfindingSampleConsoleClient.sln yang Anda buat pada langkah 

sebelumnya.
4. Pilih konfigurasi RelWithDebInfobuild.
5. Pilih Build> Build Solution.
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6. Di jendela prompt perintah sebelumnya, buka folder keluaran build di folder untuk klien konsol.

cd RelWithDebInfo

7. Jalankan klien dengan alamat IP dan nomor port AndaViewApp.

.\ConsoleClient.exe --url tcp://ip-address:port-number

Jendela prompt perintah Anda harus menampilkan nomor untuk pembaruan entitas, menghapus, 
dan membuat peristiwa, mirip dengan contoh output berikut.

##PathfindingSample#ViewApp Message Reader##

Added argument url:tcp://198.51.100.135:4321
Some subscription arguments are missing, restoring defaults.

*****
Sample usage without a MoveStrategy:
ConsoleClient --url tcp://127.0.0.1:7000 --subs-center-x 600 --subs-center-y 500 --
subs-radius 50
Sample usage with CircleMoveStrategy:
ConsoleClient --url tcp://127.0.0.1:7000 --subs-center-x 600 --subs-center-y 500 --
subs-radius 50 --subs-move-strategy circle --circle-center-x 500 --circle-center-y 
 500 --circle-speed 0.001

*****
Starting NNG client. NNG version: 1.2.4
Creating socket ...done.
Connecting to View App ... done.
Initiating connection to tcp:// 198.51.100.135:4321 ... done.

Receiving messages ...
[2022-10-04 19:13:00.710] CreateEntity Count: 72
[2022-10-04 19:13:00.756] UpdateEntity Count: 42
[2022-10-04 19:13:00.794] DeleteEntity Count: 72
[2022-10-04 19:13:03.690] CreateEntity Count: 11
[2022-10-04 19:13:03.725] UpdateEntity Count: 2
[2022-10-04 19:13:03.757] UpdateEntity Count: 2
[2022-10-04 19:13:03.790] UpdateEntity Count: 2

8. TekanCTRL+C untuk keluar dari klien konsol.

Linux console client

Important

Kami memberikan instruksi ini untuk kenyamanan Anda. Mereka mungkin tidak bekerja di 
beberapaLinux lingkungan. Prosedur ini tidak didukung.

Prosedur ini menganggap Anda bekerja sepenuhnya dalamLinux lingkungan. Anda juga dapat melihat 
simulasi Anda menggunakan klien bawaanWindows.

Persyaratan

• CMake3
• Ccompiler (sudah termasuk dalamAmazon Linux 2)
• Git
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Untuk terhubung ke aplikasi sampel dengan klien konsol sampel

1. Pada promptLinux shell, buka folder untuk klien konsol (di folder SDK aplikasi).

cd sdk-folder/packaging-tools/clients/PathfindingSampleClients/ConsoleClient

2. Membuat folder pembangunan.

mkdir build

3. Pergi ke folder build.

cd build

4. GunakanCMake3 untuk membangun klien.

cmake3 ../ && cmake3 --build .

Note

Pastikan untuk menyertakan ruang dan periode pada akhir.
5. Jalankan klien dengan alamat IP dan nomor port AndaViewApp.

./ConsoleClient --url tcp://ip-address:port-number

Jendela prompt perintah Anda harus menampilkan nomor untuk pembaruan entitas, menghapus, 
dan membuat peristiwa, mirip dengan contoh output berikut.

##PathfindingSample#ViewApp Message Reader##

Added argument url:tcp://198.51.100.135:4321
Some subscription arguments are missing, restoring defaults.

*****
Sample usage without a MoveStrategy:
ConsoleClient --url tcp://127.0.0.1:7000 --subs-center-x 600 --subs-center-y 500 --
subs-radius 50
Sample usage with CircleMoveStrategy:
ConsoleClient --url tcp://127.0.0.1:7000 --subs-center-x 600 --subs-center-y 500 --
subs-radius 50 --subs-move-strategy circle --circle-center-x 500 --circle-center-y 
 500 --circle-speed 0.001

*****
Starting NNG client. NNG version: 1.2.4
Creating socket ...done.
Connecting to View App ... done.
Initiating connection to tcp:// 198.51.100.135:4321 ... done.

Receiving messages ...
[2022-10-04 19:13:00.710] CreateEntity Count: 72
[2022-10-04 19:13:00.756] UpdateEntity Count: 42
[2022-10-04 19:13:00.794] DeleteEntity Count: 72
[2022-10-04 19:13:03.690] CreateEntity Count: 11
[2022-10-04 19:13:03.725] UpdateEntity Count: 2
[2022-10-04 19:13:03.757] UpdateEntity Count: 2
[2022-10-04 19:13:03.790] UpdateEntity Count: 2
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6. TekanCTRL+C untuk keluar dari klien konsol.

Unreal Engine on Windows

Persyaratan

• Unreal Engine 5lingkungan pengembangan
• Microsoft .NET Framework 4.8 Developer Pack
• Windowskonsol klien (lihat tab Windowskonsol klien di halaman ini)

Important

Versi lain dariUnreal Engine dan tidak.NET didukung dan dapat menyebabkan masalah.

Untuk terhubung ke aplikasi sampel denganUnreal klien sampel

1. Unreal EngineKlien menggunakanNNG perpustakaan dari klien konsol. Anda harus membangun 
klien konsol untukWindows jika Anda belum membangunnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat tab
klienWindows konsol pada halaman ini.

2. Di jendela manajer file, bukasdk-folder\packaging-tools\clients
\PathfindingSampleClients\UnrealClient.

3. Buka UnrealClient.uproject.
4. Jika editor meminta Anda apakah Anda ingin membangun kembaliUnrealClient modul, pilih

yes.
5. Dalam editor teks, bukasdk-folder\packaging-tools\clients

\PathfindingSampleClients\UnrealClient\view_app_url.txt.
6. Perbarui URL dengan alamat IP dan nomor port untuk aplikasi tampilan Anda:tcp://ip-

address:port-number (seharusnya terlihat sepertitcp://198.51.100.135:1234).
7. Di Unrealeditor, pilih play.

UnrealEditor Anda harus menampilkan visualisasi simulasi, mirip dengan screenshot berikut.

Note

Bergantung pada kekuatan sistem pengembangan lokal Anda, diperlukan beberapa menit 
bagiUnreal editor untuk menampilkan simulasi. Selama waktu ini, sistem mungkin tampak 
membeku.
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GunakanW,A,S,D tombol untuk bergerak diUnreal klien. Tahan tombol mouse dan seret mouse untuk 
berbelok.

Anda dapat menekan tombol[ (braket persegi kiri) untuk mengurangi ukuran area berlangganan. Anda 
dapat menekan tombol] (braket persegi kanan) untuk menambah ukuran area berlangganan. Ukuran 
area berlangganan menentukan jumlah entitas yang muncul di klien.

Anda dapat menekanC tombol untuk membuat entitas dalam simulasi. Klien 
mengirimkanCreateEntity perintah ke aplikasi tampilan. Aplikasi tampilan kemudian akan membuat 
entitas dan mentransfernya ke domain spasial.

Anda dapat memeriksa kode untukViewAppDriver::HandleEntityCreationRequests
inproject-folder\src\PathfindingSample\ViewApp\Driver\ViewAppDriver.cpp untuk 
melihat bagaimana aplikasi mengimplementasikan proses ini.

Note

Jika Anda tidak mengetahui alamat IP dan nomor port aplikasi tampilan Anda, Anda dapat 
menggunakan prosedur dari tutorial mulai cepat (p. 21) untuk mendapatkan informasi tersebut.

Langkah 12: Berhenti dan bersihkan simulasi Anda
Sangat penting untuk membersihkan simulasi Anda ketika Anda tidak membutuhkannya lagi. SimSpace 
Weaversumber daya simulasi dihitung terhadap kuota layanan (batas) Anda, bahkan jika simulasi Anda 
dihentikan. Anda akan terus mendapatkan biaya penagihan untuk simulasi yang sedang berjalan. Anda 
mungkin juga mendapatkan biaya penagihan untuk penyimpanan data di layanan pendukung, seperti 
AmazonCloudWatch Logs dan Amazon Simple Storage Service Untuk informasi selengkapnya tentang 
kuotaSimSpace Weaver layanan, lihatSimSpace Titik akhir dan kuota penenun (p. 147).

Ikuti prosedur di bagian ini ketika Anda siap untuk membersihkan simulasi Anda.

Important

Anda tidak dapat memulai ulang simulasi yang dihentikan.

Important

Anda tidak dapat memulihkan simulasi yang dihapus.

Bersihkan sumber daya simulasi diSimSpace Weaver

Anda harus menghentikan simulasi sebelum dapat menghapusnya. Menghapus simulasi menghapus 
sumber dayaSimSpace Weaver hanya. Anda harus melakukan langkah-langkah terpisah untuk menghapus 
sumber daya yang dibuat atau digunakan simulasi Anda di layanan lain (lihat bagian berikut).

Docker

Untuk membersihkan simulasi Anda

1. Jika Anda belum ada di sana, buka folder alat untuk proyek dan platform Anda. Anda project-
folderpath\project-namemenggunakan nilai-nilai yang Anda berikan ketika Anda membuat 
proyek.

Pada promptWindows perintah, masukkan:

cd project-folder\tools\windows

2. Temukan nama-nama simulasi Anda.
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.\weaver-project-name-cli.bat list-simulations

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) atau menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus 
menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi 
terbaru adalah 1.13.0. Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi 
SimSpace Weaver (p. 166). Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan 
fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda dapat menyalin 
profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda atau memberikan nama 
profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi dengan--
profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan 
pengaturan file kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

3. Hentikan simulasi.

.\weaver-project-name-cli.bat stop-simulation --simulation simulation-name

4. Menghapus simulasi berhenti.

.\weaver-project-name-cli.bat delete-simulation --simulation simulation-name

WSL
Important

Kami menyediakan petunjuk berikut untuk kenyamanan Anda. Mereka untuk digunakan 
denganWindows Subsystem for Linux (WSL), dan tidak didukung. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).

Untuk membersihkan simulasi Anda

1. Jika Anda belum ada di sana, buka folder tools untuk proyek dan platform.Your Anda project-
folderpath/project-namemenggunakan nilai yang Anda berikan saat membuat proyek.

Pada promptLinux shell, masukkan:

cd project-folder/tools/linux

2. Temukan nama-nama simulasi Anda.

./weaver-project-name-cli.sh list-simulations

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) atau menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus 
menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi 
terbaru adalah 1.13.0. Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi 
SimSpace Weaver (p. 166). Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan 
fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda dapat menyalin 
profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda atau memberikan nama 
profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi dengan--
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profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan 
pengaturan file kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

3. Hentikan simulasi.

./weaver-project-name-cli.sh stop-simulation --simulation simulation-name

4. Menghapus simulasi berhenti.

./weaver-project-name-cli.sh delete-simulation --simulation simulation-name

AWS Management Console

Untuk membersihkan simulasi Anda

1. BukaSimSpace Weaver konsol di SimSpace Weaverkonsol.
2. Dari panel navigasi, pilih Simulations.
3. Dari Simulationsdaftar, pilih opsi di samping nama simulasi yang ingin Anda hapus.
4. Jika Statussimulasi yang Anda pilih adalah STARTED:

a. Pilih menu Actionsdrop-down.
b. Pilih Stop.
c. Untuk mengonfirmasi, masukkan nama simulasi Anda.
d. Pilih Stop.
e. Tunggu sampai Statussimulasi Anda STOPPED.

5. Pilih menu Actionsdrop-down.
6. Pilih Delete.
7. Untuk mengonfirmasi, pilih Delete.

Membersihkan sumber daya simulasi dalam layanan pendukung

Untuk mendukung simulasi Anda,SimSpace Weaver buat sumber daya di layanan lain. SimSpace 
Weavertidak menghapus sumber daya ini ketika Anda menghapus simulasi Anda. Anda dapat menghapus 
sumber daya tambahan ini jika tidak membutuhkannya.

Important

Anda mungkin mendapatkan biaya penagihan untuk salah satu sumber daya ini yang tidak Anda 
hapus.

Menghapus sumber daya dukungan untuk proyek Anda

1. Jika Anda selesai dengan proyek Anda, hapusAWS CloudFormation tumpukannya. Untuk informasi 
selengkapnya tentang bekerja samaAWS CloudFormation, lihat Menghapus tumpukan diAWS 
CloudFormation konsol di PanduanAWS CloudFormation Pengguna.

• weaver- proyek-nama -stack

Important

Simulasi yang Anda mulai dari proyek yang sama berbagi sumber daya seperti peran aplikasi. 
Saat Anda menghapusAWS CloudFormation tumpukan, Anda menghapus peran aplikasi. 
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Jangan hapusAWS CloudFormation tumpukan jika Anda memiliki simulasi lain yang berbagi 
sumber daya yang sama.

Note

AWS CloudFormationTumpukan Anda mungkin akan melaporkanDELETE_FAILED karena 
tidak dapat menghapus bucket Amazon S3 yang tidak kosong. Anda akan menghapus bucket 
Amazon S3 Anda pada langkah berikut.

2. Jika Anda selesai dengan proyek Anda, hapus bucket Amazon S3 S3-nya. Untuk informasi 
selengkapnya tentang bekerja dengan bucket Amazon S3, lihat Menghapus bucket di Panduan 
Pengguna Amazon Simple Storage Service.

• weaver-lowercase-project-name-account-number-artifacts-region

Misalnya, proyek yang dinamaiMyProject dalam akun111122223333 dius-west-2 Wilayah 
memiliki bucket berikut:

• weaver-myproject-111122223333-artifacts-us-west-2

Note

Anda harus menghapus konten bucket Amazon S3 sebelum dapat menghapus bucket.

Note

SimSpace Weaverapp SDK versi 1.12.x project menggunakan bucket terpisah untuk file.zip 
aplikasi dan skema:

• weaver- lowercase-project-name- nomor akun -app-ritsleting - wilayah
• weaver- lowercase-project-name- nomor akun -schemas - wilayah

3. Jika Anda mengaktifkan pencatatan untuk simulasi, hapus grupCloudWatch log log. Untuk informasi 
selengkapnya tentang bekerja dengan Grup, lihat Bekerja denganCloudWatch Grup dan bagaimana 
cara bekerja dengan Grup, lihat Bekerja dengan Grup dan bagaimana cara bekerja dengan Grup, lihat 
Bekerja dengan Grup dan bagaimana cara bekerja dengan Grup dan bagaimana cara membaca di
Panduan Pengguna AmazonCloudWatch Logs

Nama grup log untuk simulasi Anda ditentukan dalam skema (file konfigurasi):project-
folder\tools\project-name.yaml

Nama grup adalah nilai darilog_destination_resource_name. Cuplikan skema berikut 
menunjukkan bahwa grup log untuk aplikasi contoh adalahMySimulationLogs.

simulation_properties: 
  log_destination_service: "logs" 
  log_destination_resource_name: "MySimulationLogs" 
  default_entity_index_key_type: "Vector3<f32>"

Warning

Jika Anda memulai beberapa simulasi yang menentukan grup log yang sama maka data log 
untuk semua simulasi tersebut akan masuk ke grup log yang sama. Jika Anda menghapus 
grup log maka Anda menghapus data log untuk semua simulasi yang menggunakan grup log 
tersebut. Jika Anda menghapus grup log untuk simulasi berjalan maka simulasi akan gagal.
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Mengonfigurasi simulasi Anda

Bekerja dengan SimSpace Weaver
Bab ini memberikan informasi dan panduan untuk membantu Anda membangun aplikasi Anda 
sendiriSimSpace Weaver.

Topik
• Mengonfigurasi simulasi Anda (p. 62)
• Durasi maksimum simulasi (p. 69)
• Mengembangkan aplikasi (p. 70)
• Mengembangkan aplikasi klien (p. 72)
• Pengembangan lokal (p. 73)
• AWS SimSpace Weaveraplikasi SDK (p. 76)
• AWS SimSpace Weaverkerangka demo (p. 96)
• Bekerja dengan kuota layanan (p. 97)
• simulasi (p. 100)
• Support untuk mesin lain (p. 102)
• Penggunaan perangkat lunak berlisensi denganAWS SimSpace Weaver (p. 103)
• Mengelola sumber daya Anda denganAWS CloudFormation (p. 103)
• Snapshot (p. 105)

Mengonfigurasi simulasi Anda
Skema simulasi (atau skema) adalah file teksYAML -formatted yang menentukan konfigurasi untuk 
simulasi. Anda dapat menggunakan skema yang sama untuk memulai beberapa simulasi. File skema 
terletak di folder proyek untuk simulasi Anda. Anda dapat menggunakan editor teks apa pun untuk 
mengedit file. SimSpace Weaverhanya membaca skema Anda ketika memulai simulasi. Setiap pengeditan 
yang Anda lakukan pada file skema hanya memengaruhi simulasi baru yang Anda mulai setelah 
pengeditan.

Docker

Untuk mengonfigurasi simulasi Anda, edit file skema simulasi Anda:

project-folder\tools\project-folder-schema.yaml

Anda mengunggah skema simulasi saat membuat simulasi baru. Skrip pembantu mulai cepat untuk 
proyek Anda akan mengunggah skema sebagai bagian dari prosesnya untuk membangun simulasi 
Anda:

project-folder\tools\windows\quick-start-project-name-cli.bat

Anda juga dapat menggunakan skrip pembantu skema upload untuk proyek Anda jika Anda tidak 
menggunakan skrip mulai cepat untuk membuat simulasi Anda:
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project-folder\tools\windows\upload-schema-project-name.bat

WSL

Important

Kami menyediakan instruksi ini untuk kenyamanan Anda. Mereka untuk digunakan 
denganWindows Subsystem for Linux (WSL), dan tidak didukung. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).

Anda mengkonfigurasi simulasi Anda dengan mengedit file skema simulasi:

project-folder/tools/project-name-schema.yaml

Anda mengunggah skema simulasi saat membuat simulasi baru. Skrip pembantu mulai cepat untuk 
proyek Anda akan mengunggah skema sebagai bagian dari prosesnya untuk membangun simulasi 
Anda:

project-folder/tools/linux/quick-start-project-name-cli.sh

Anda juga dapat menggunakan skrip pembantu skema upload untuk proyek Anda jika Anda tidak 
menggunakan skrip mulai cepat untuk membuat simulasi Anda:

project-folder/tools/linux/upload-schema-project-name.sh

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) atau 
menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus menggunakan 
SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi terbaru adalah 1.13.0. 
Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi SimSpace Weaver (p. 166). Skrip 
SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity 
Center, Anda dapat menyalin profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda 
atau memberikan nama profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi 
dengan--profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
MengonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan pengaturan file 
kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

Parameter konfigurasi simulasi
Skema simulasi berisi informasi bootstrap, termasuk:

• Properti simulasi — Versi SDK dan konfigurasi komputasi (tipe dan jumlah pekerja (p. 176))
• Jam - tingkat centang dan toleransi
• Strategi partisi spasial - topologi spasial (seperti grid), batas, dan kelompok penempatan 

(pengelompokan partisi spasial pada pekerja)
• Domain dan aplikasinya — bucket aplikasi, jalur, dan perintah peluncuran

SimSpace Weavermenggunakan konfigurasi skema Anda untuk mengonfigurasi dan mengatur partisi 
spasial, meluncurkan aplikasi, dan memajukan simulasi pada tingkat centang yang Anda tentukan.
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Note

Skrip create-project di SDKSimSpace Weaver aplikasi akan secara otomatis menghasilkan skema 
simulasi untuk Anda, berdasarkan contoh aplikasi.

Bagian berikut menjelaskan parameter dalam skema simulasi. Untuk penjelasan lengkap tentang skema 
simulasi, lihatSimSpace Weaverreferensi skema simulasi (p. 154).

Versi SDK
sdk_versionBidang menentukan versi skemaSimSpace Weaver yang diformat untuk. Nilai yang valid:
1.12

Important

Nilaisdk_version hanya mencakup nomor versi utama dan nomor versi minor pertama. 
Misalnya, nilai1.12 menentukan semua versi1.12.x, seperti1.12.0,1.12.1, dan1.12.2.

Properti simulasi
simulation_propertiesBagian skema Anda menentukan konfigurasi logging dan tipe data untuk 
bidang indeks (biasanya lokasi spasial) entitas.

simulation_properties: 
  log_destination_service: "logs" 
  log_destination_resource_name: "MySimulationLogs" 
  default_entity_index_key_type: "Vector3<f32>"

Nilailog_destination_service menentukan interpretasi nilailog_destination_resource_name. 
Saat ini, satu-satunya nilai yang didukung adalah logs. Ini berarti bahwa 
nilailog_destination_resource_name adalah nama grup log di AmazonCloudWatch Logs

Note

Logging adalah opsional. Jika Anda tidak mengkonfigurasi properti tujuan log maka simulasi Anda 
tidak akan menghasilkan log.

Properti default_entity_index_key_type diperlukan. Satu-satunya nilai yang valid adalah
Vector3<f32>.

Pekerja
workersBagian ini menentukan jenis dan jumlah pekerja yang Anda inginkan untuk simulasi Anda. 
SimSpace Weavermenggunakan tipe pekerja sendiri yang memetakan ke jenis instans Amazon EC2.

workers: 
  MyComputeWorkers: 
    type: "sim.c5.24xlarge" 
    desired: 1

Mengaktifkan simulasi multi-pekerja
Anda dapat membuat simulasi yang menggunakan lebih dari 1 pekerja. Secara default, simulasi 
menggunakan 1 pekerja. Anda harus memodifikasi skema simulasi Anda sebelum memulai simulasi.

64



AWS SimSpace Weaver Panduan Pengguna
Jam

Note

Anda tidak dapat mengubah simulasi yang telah dimulai. Jika Anda ingin mengaktifkan multi-
pekerja untuk simulasi berjalan, Anda harus berhenti dan menghapus simulasi terlebih dahulu.

Untuk menggunakan lebih dari satu pekerja, tetapkandesired jumlah instance komputasi ke nilai yang 
lebih besar dari 1. Ada jumlah maksimum aplikasi untuk setiap pekerja. Untuk informasi lebih lanjut, 
lihatSimSpace Titik akhir dan kuota penenun (p. 147). SimSpace Weaverhanya akan menggunakan lebih 
dari 1 pekerja jika jumlah aplikasi pada pekerja melebihi batas ini. SimSpace Weaverdapat menempatkan 
aplikasi pada salah satu pekerja yang tersedia. Penempatan aplikasi pada pekerja tertentu tidak dijamin.

Cuplikan skema berikut menunjukkan konfigurasi untuk simulasi yang meminta 2 pekerja. SimSpace 
Weaverakan mencoba mengalokasikan pekerja kedua jika jumlah aplikasi melebihi jumlah maksimum 
aplikasi untuk 1 pekerja.

workers: 
  MyComputeWorkers: 
    type: "sim.c5.24xlarge" 
    desired: 2

Jam
clockBagian ini menentukan properti dari jam simulasi. Saat ini, Anda hanya dapat mengonfigurasi tingkat 
centang (jumlah tick per detik yang dikirim jam ke aplikasi). Tingkat tick adalah tingkat maksimum. Tingkat 
centang efektif bisa lebih rendah karena semua operasi (seperti pembaruan entitas) untuk tick harus 
selesai sebelum tick berikutnya dapat dimulai. Satu-satunya tingkat tick yang didukung adalah 10, 15, dan 
30. Tingkat tick juga disebut clock rate.

Strategi partisi
partitioning_strategiesBagian ini menentukan properti konfigurasi untuk partisi aplikasi spasial. 
Anda memberikan nama Anda sendiri untuk strategi partisi (sekumpulan properti di bagian ini) dan 
menggunakannya dalam konfigurasi aplikasi spasial Anda.

partitioning_strategies: 
  MyGridPartitioning: 
    topology: "Grid" 
    aabb_bounds: 
      x: [0, 1000] 
      y: [0, 1000] 
    grid_placement_groups: 
      x: 1 
      y: 1

topologyProperti menentukan jenis sistem koordinat yang digunakan simulasi Anda. NilaiGrid
menentukan 2-dimensi (2D) grid.

UntukGrid topologi, ruang simulasi dimodelkan sebagai kotak pembatas sumbu sejajar(AABB). Anda 
menentukan batas koordinat untuk setiap sumbu AABB Anda diaabb_bounds properti. Semua entitas 
yang ada secara spasial dalam simulasi Anda harus memiliki posisi di dalam AABB.

Grup penempatan grid
Grup penempatan adalah kumpulan partisi aplikasi spasial yangSimSpace Weaver ingin Anda tempatkan 
pada pekerja yang sama. Anda menentukan jumlah dan susunan kelompok penempatan (dalam kotak) 
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digrid_placement_groups properti. SimSpace Weaverakan mencoba untuk merata mendistribusikan 
partisi di seluruh kelompok penempatan. Area kepemilikan aplikasi spasial dengan partisi dalam grup 
penempatan yang sama akan berdekatan secara spasial.

Kami merekomendasikan bahwa x * y sama dengan jumlah pekerja yang Anda inginkan. Jika tidak 
sama,SimSpace Weaver akan mencoba menyeimbangkan kelompok penempatan Anda di seluruh pekerja 
yang tersedia.

Jika Anda tidak menentukan konfigurasi grup penempatan,SimSpace Weaver akan menghitung satu untuk 
Anda.

Domain
Anda memberikan nama untuk satu set properti konfigurasi untuk domain. Pengaturan peluncuran untuk 
aplikasi dalam domain menentukan jenis domain itu:

• launch_apps_via_start_app_call- domain kustom
• launch_apps_by_partitioning_strategy— domain spasial
• launch_apps_per_worker(tidak termasuk dalam aplikasi sampel) — domain layanan

domains: 
  MyViewDomain: 
    launch_apps_via_start_app_call: {} 
    app_config: 
      package: "s3://weaver-myproject-111122223333-artifacts-us-west-2/MyViewApp.zip" 
      launch_command: ["MyViewApp"] 
      required_resource_units: 
        compute: 1 
      endpoint_config: 
        ingress_ports: 
          - 7000 
  MySpatialSimulation: 
    launch_apps_by_partitioning_strategy: 
      partitioning_strategy: "MyGridPartitioning" 
      grid_partition: 
        x: 2 
        y: 2 
    app_config: 
      package: "s3://weaver-myproject-111122223333-artifacts-us-west-2/MySpatialApp.zip" 
      launch_command: ["MySpatialApp"] 
      required_resource_units: 
        compute: 1        

Note

SimSpace Weaverapp SDK versi 1.12.x project menggunakan bucket terpisah untuk file.zip 
aplikasi dan skema:

• weaver- lowercase-project-name- nomor akun -app-ritsleting - wilayah
• weaver- lowercase-project-name- nomor akun -schemas - wilayah

Konfigurasi aplikasi
Anda menentukan konfigurasi app (app_config) sebagai bagian dari konfigurasi untuk domainnya. 
Semua jenis domain menggunakan properti konfigurasi aplikasi yang sama ini.
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    app_config: 
      package: "s3://weaver-myproject-111122223333-artifacts-us-west-2/MyViewApp.zip" 
      launch_command: ["MyViewApp"] 
      required_resource_units: 
        compute: 1

Note

SimSpace Weaverapp SDK versi 1.12.x project menggunakan bucket terpisah untuk file.zip 
aplikasi dan skema:

• weaver- lowercase-project-name- nomor akun -app-ritsleting - wilayah
• weaver- lowercase-project-name- nomor akun -schemas - wilayah

packageProperti menentukan URI dari file zip dalam bucket S3. File zip berisi aplikasi yang dapat 
dieksekusi (juga disebut biner) dan sumber daya lain yang dibutuhkannya (seperti pustaka). Setiap 
instance aplikasi yang dapat dieksekusi berjalan dalamDocker wadah pada pekerja.

launch_commandProperti menentukan nama executable dan opsi baris perintah apa pun untuk 
menjalankan aplikasi. Nilailaunch_command adalah array. Setiap token dari seluruh string perintah 
peluncuran adalah elemen dalam array.

Contoh

• Untuk perintah peluncuran:MyTestApp --option1 value1
• Tentukan:launch_command: ["MyTestApp", "-option1", "value1"]

required_resource_unitsProperti menentukan jumlah unit sumber daya komputasi yangSimSpace 
Weaver harus dialokasikan ke aplikasi ini. Unit sumber daya komputasi adalah jumlah tetap kapasitas 
pemrosesan(vCPU) dan memori(RAM) pada pekerja. Anda dapat meningkatkan nilai ini untuk 
meningkatkan jumlah daya komputasi yang tersedia untuk aplikasi saat digunakan untuk pekerja. Ada 
sejumlah unit sumber daya komputasi terbatas pada setiap pekerja. Untuk informasi selengkapnya, lihat
SimSpace Titik akhir dan kuota penenun (p. 147).

Mengonfigurasi Domain spasial
Untuk domain spasial, Anda harus menentukanpartitioning_strategy. Nilai properti ini adalah nama 
yang Anda berikan untuk strategi partisi yang Anda didefinisikan di bagian lain dari skema.

  MySpatialSimulation: 
    launch_apps_by_partitioning_strategy: 
      partitioning_strategy: "MyGridPartitioning" 
      grid_partition: 
        x: 2 
        y: 2 
    app_config: 
      package: "s3://weaver-myproject-111122223333-artifacts-us-west-2/MySpatialApp.zip" 
      launch_command: ["MySpatialApp"] 
      required_resource_units: 
        compute: 1

Note

SimSpace Weaverapp SDK versi 1.12.x project menggunakan bucket terpisah untuk file.zip 
aplikasi dan skema:
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• weaver- lowercase-project-name- nomor akun -app-ritsleting - wilayah
• weaver- lowercase-project-name- nomor akun -schemas - wilayah

Strategi partisi denganGrid topologi (satu-satunya topologi yang didukung dalam rilis ini) 
mengarahkanSimSpace Weaver untuk mengatur partisi aplikasi spasial domain ini dalam kisi.
grid_partitionProperti menentukan jumlah baris dan kolom dari grid partisi.

SimSpace Weaverakan memulai 1 instance aplikasi spasial untuk setiap sel di grid partisi. Misalnya, jika 
domain spasial memilikigrid_partition nilaix: 2 dany: 2, ada partisi 2* 2 = 4 di domain spasial. 
SimSpace Weaverakan memulai 4 instance aplikasi yang dikonfigurasi dalam domain spasial dan 
menetapkan 1 partisi ke setiap instance aplikasi.

Titik akhir jaringan
Aplikasi kustom dan layanan dapat memiliki titik akhir jaringan yang dapat dihubungkan oleh klien 
eksternal. Anda menentukan daftar nomor port sebagai nilai untukingress_ports diendpoint_config. 
Nomor port ini adalah TCP dan UDP. Aplikasi kustom atau layanan harus mengikat ke nomor port yang 
Anda tentukaningress_ports. SimSpace Weaverdinamis mengalokasikan nomor port pada saat runtime 
dan peta port ini ke port dinamis. Anda dapat memanggildescribe-app API setelah aplikasi Anda mulai 
menemukan nomor port dinamis (aktual). Untuk informasi lebih lanjut, lihatLangkah 4: Dapatkan Alamat IP 
dan nomor port (p. 21) tutorial mulai cepat.

domains: 
  MyViewDomain: 
    launch_apps_via_start_app_call: {} 
    app_config: 
      package: "s3://weaver-myproject-111122223333-artifacts-us-west-2/MyViewApp.zip" 
      launch_command: ["MyViewApp"] 
      required_resource_units: 
        compute: 1 
       endpoint_config: 
        ingress_ports: 
          - 7000

Note

SimSpace Weaverapp SDK versi 1.12.x project menggunakan bucket terpisah untuk file.zip 
aplikasi dan skema:

• weaver- lowercase-project-name- nomor akun -app-ritsleting - wilayah
• weaver- lowercase-project-name- nomor akun -schemas - wilayah

Note

endpoint_configadalah properti opsional untuk aplikasi kustom dan aplikasi layanan. Jika 
Anda tidak menentukanendpoint_config maka aplikasi tidak akan memiliki titik akhir jaringan.

Mengonfigurasi Domain Layanan
Kehadiranlaunch_apps_per_worker: dalam konfigurasi domain menunjukkan bahwa itu adalah 
domain layanan yang memiliki aplikasi layanan. SimSpace Weavermemulai dan menghentikan aplikasi 
layanan untuk Anda. SaatSimSpace Weaver memulai dan menghentikan aplikasi, aplikasi dianggap 
memiliki siklus hidup terkelola. SimSpace Weaversaat ini mendukung memulai 1 atau 2 aplikasi layanan 
pada setiap pekerja.
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Example Contoh domain yang dikonfigurasi untuk meluncurkan 1 aplikasi layanan pada setiap 
pekerja

domains: 
  MyServiceDomain: 
     launch_apps_per_worker: 
      count: 1
    app_config: 
      package: "s3://example-bucket/PlayerConnectionServiceApp.zip" 
      launch_command: ["PlayerConnectionServiceApp"] 
      required_resource_units: 
        compute: 1 
      endpoint_config: 
        ingress_ports: 
          - 9000 
          - 9001

Example Contoh domain yang dikonfigurasi untuk meluncurkan 2 aplikasi layanan pada setiap 
pekerja

domains: 
  MyServiceDomain: 
     launch_apps_per_worker: 
      count: 2
    app_config: 
      package: "s3://example-bucket/PlayerConnectionServiceApp.zip" 
      launch_command: ["PlayerConnectionServiceApp"] 
      required_resource_units: 
        compute: 1 
      endpoint_config: 
        ingress_ports: 
          - 9000 
          - 9001

Durasi maksimum simulasi
Setiap simulasiAWS SimSpace Weaver memiliki pengaturan durasi maksimum yang menentukan waktu 
maksimum simulasi dapat dijalankan. Anda memberikan durasi maksimum sebagai parameter saat 
Anda memulai simulasi. Antarmuka pemrogramanStartSimulation aplikasi (API) memiliki parameter 
opsionalMaximumDuration. Nilai parameter adalah sejumlah menit (m atau M), jam (h atau H), atau 
hari (d atau D). Misalnya,1h atau1H berarti 1 jam. SimSpace Weavermenghentikan simulasi Anda ketika 
mencapai batas ini.

Nilai maksimum
Nilai valid tertinggi untukMaximumDuration adalah14D, atau setara dalam jam (336H) atau menit 
(20160M).

Nilai default
Parameter MaximumDuration bersifat opsional. Jika Anda tidak memberikan nilai,SimSpace Weaver 
menggunakan nilai14D.
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Nilai minimum
Nilai valid terendah untukMaximumDuration adalah nilai yang secara numerik setara dengan0. Misalnya, 
nilai-nilai0M,, dan0H0D, semua numerik setara dengan0.

Jika Anda memberikan nilai minimum untuk durasi maksimum, simulasi Anda segera beralih keSTOPPING
status segera setelah mencapaiSTARTED status.

Memulai simulasi menggunakan skrip SDKSimSpace 
Weaver aplikasi
Anda dapat memberikan nilai untukmaximum-duration parameter saat Anda menggunakan salah satu 
skrip berikut untuk memulai simulasi:

• quick-start-project-name-cli.bat ‐-maximum-duration value
• start-simulation-project-name.bat ‐-maximum-duration value
• run-project-name.bat ‐-maximum-duration value

Setiap script melewati nilaimaximum-duration keStartSimulation API.

Important

Jika Anda tidak memberikan nilai untukmaximum-duration,SimSpace Weaver gunakan nilai 
default (p. 69) (14D).

Memulai simulasi menggunakan konsol
Anda dapat memberikan nilai untuk durasi Maksimum saat Anda memulai simulasi di SimSpace 
Weaverkonsol. Masukkan nilai di bidang Durasi maksimum formulir pengaturan Simulasi saat Anda memilih
Mulai simulasi.

Important

Jika Anda tidak memberikan nilai untuk durasi maksimum,SimSpace Weaver gunakan nilai 
default (p. 69) (14D).

Status simulasi yang mencapai durasi maksimumnya
KetikaSimSpace Weaver secara otomatis menghentikan simulasi yang mencapai durasi maksimumnya,
status simulasi adalahSTOPPING (jika sedang berlangsung) atauSTOPPED. Di SimSpace Weaverkonsol,
status target simulasi masihSTARTED, karena itu adalah status terakhir yang diminta oleh pengguna.

Mengembangkan aplikasi
SimSpace Weaverpengembangan memerlukanAmazon Linux 2 (AL2) lingkungan untuk 
membangun aplikasi karena simulasi Anda berjalanAmazon Linux di dalamAWS Cloud. Jika Anda 
menggunakanWindows, Anda dapat menggunakan skrip di SDKSimSpace Weaver aplikasi untuk 
membuat dan meluncurkanDocker container yang berjalanAL2 dengan dependensi yang diperlukan 
untuk membangunSimSpace Weaver aplikasi. Anda juga dapat meluncurkanAL2 lingkungan 
menggunakanWindows Subsystem for Linux (WSL), atau menggunakanAL2 sistem asli. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).
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Note

Terlepas dari bagaimana Anda mengkonfigurasi lingkungan pengembangan lokal, aplikasi Anda 
berjalan dalamDocker kontainer saat Anda mengunggahnya untuk dijalankan diAWS Cloud.
Aplikasi Anda tidak memiliki akses langsung ke sistem operasi host.

Alur umumSimSpace Weaver aplikasi

1. Membuat aplikasi aplikasi.
2. Lingp p p p p p

a. Mulailah pembaruan dengan membuat fileTransaction.

• Keluar dari loop jika simulasi dimatikan.
b. Proses berlangganan dan kepemilikan peristiwa entitas.
c. Perbarui simulasi.
d. KomitTransaction untuk mengakhiri pembaruan.

3. Hancurkan aplikasi.

Aplikasi spasial spasial
Setiap aplikasi spasial memiliki area kepemilikan yang merupakan wilayah spasial dunia simulasi. Entitas 
yang terletak di area kepemilikan aplikasi spasial disimpan di partisi yang ditetapkan aplikasi. Aplikasi 
spasial tunggal memiliki kepemilikan penuh (izin baca dan tulis) atas semua entitas dalam partisi yang 
ditetapkan. Tidak ada aplikasi lain yang dapat menulis ke entitas tersebut. Aplikasi spasial memajukan 
keadaan entitasnya. Setiap aplikasi spasial hanya memiliki 1 partisi. SimSpace Weavermenggunakan 
lokasi spasial entitas untuk mengindeks dan menetapkannya ke partisi aplikasi spasial.

SDKSimSpace Weaver aplikasi menyediakan contoh aplikasi. Anda dapat menemukan kode sumber untuk 
aplikasi spasial aplikasi contoh di folder berikut:

Docker

project-folder\src\PathfindingSample\SpatialApp

WSL

Important

Kami menyediakan instruksi ini untuk kenyamanan Anda. Mereka untuk digunakan 
denganWindows Subsystem for Linux (WSL), dan tidak didukung. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).

project-folder/src/PathfindingSample/SpatialApp

Aplikasi khusus
Anda membuat dan menggunakan aplikasi khusus untuk berinteraksi dengan simulasi.

Aplikasi khusus bisa

• Membuat entitas entitas itas.
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• Berlangganan partisi lain di partisi lain.
• Komit perubahan

Alur umum aplikasi kustom

1. Membuat aplikasi aplikasi.
2. Berlangganan ke wilayah tertentu dalam simulasi:

a. BuatTransaction untuk memulai pembaruan pertama.
b. Buat langganan untuk wilayah tertentu.
c. KomitTransaction untuk mengakhiri pembaruan pertama.

3. Lingp p p p p p

a. BuatTransaction untuk memulai pembaruan.

• Keluar dari loop jika simulasi dimatikan.
b. Proses perubahan negara.
c. KomitTransaction untuk mengakhiri pembaruan.

4. Hancurkan aplikasi.

Setelah aplikasi kustom membuat entitas, aplikasi harus mentransfer entitas ke domain spasial agar 
entitas ada secara spasial dalam simulasi. SimSpace Weavermenggunakan lokasi spasial entitas untuk 
menempatkan entitas di partisi aplikasi spasial yang sesuai. Aplikasi kustom yang membuat entitas tidak 
dapat memperbarui atau menghapus entitas setelah mentransfernya ke domain spasial.

SDKSimSpace Weaver aplikasi menyediakan contoh aplikasi. Anda dapat menggunakan aplikasi khusus 
yang disertakan dalam aplikasi sampel sebagai model untuk aplikasi khusus Anda sendiri. Anda dapat 
menemukan kode sumber untuk aplikasi tampilan (aplikasi khusus) aplikasi contoh di folder berikut:

Docker

project-folder\src\PathfindingSample\ViewApp

WSL

Important

Kami menyediakan instruksi ini untuk kenyamanan Anda. Mereka untuk digunakan 
denganWindows Subsystem for Linux (WSL), dan tidak didukung. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).

project-folder/src/PathfindingSample/ViewApp

Mengembangkan aplikasi klien
Beberapa alasan Anda mungkin ingin menghubungkan klien ke simulasi meliputi:

• Menyuntikkan informasi lalu lintas real-time ke dalam simulasi skala kota.
• Buat human-in-the-loopsimulasi, di mana operator manusia mengontrol beberapa aspek simulasi.
• Memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan simulasi, seperti untuk simulasi pelatihan.
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Aplikasi khusus dalam contoh ini bertindak sebagai antarmuka antara status simulasi dan dunia luar. Klien 
terhubung ke aplikasi khusus untuk berinteraksi dengan simulasi.

SimSpace Weavertidak menangani aplikasi klien dan komunikasi mereka dengan aplikasi kustom Anda. 
Anda bertanggung jawab atas desain, pembuatan, pengoperasian, dan keamanan aplikasi klien Anda dan 
komunikasi mereka dengan aplikasi khusus Anda. SimSpace Weaverhanya mengekspos alamat IP dan 
nomor port untuk setiap aplikasi kustom Anda sehingga klien dapat terhubung ke mereka.

SimSpace WeaverAplikasi SDK menyediakan klien untuk aplikasi sampelnya. Anda dapat menggunakan 
klien ini sebagai model untuk aplikasi klien Anda sendiri. Anda dapat menemukan kode sumber untuk klien 
aplikasi sampel di folder berikut:

Docker

sdk-folder\packaging-tools\clients\PathfindingSampleClients

WSL
Important

Kami menyediakan instruksi ini untuk kenyamanan Anda. Mereka untuk digunakan 
denganWindows Subsystem for Linux (WSL), dan tidak didukung. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).

sdk-folder/packaging-tools/clients/PathfindingSampleClients

Untuk informasi lebih lanjut tentang membangun dan menggunakan klien aplikasi sampel, lihatLangkah 5: 
Lihat simulasi Anda (p. 25) tutorial mulai cepat dalam panduan ini.

Pengembangan lokal
Anda dapat menerapkanSimSpace Weaver aplikasi Anda secara lokal untuk pengujian cepat dan 
debugging. SimSpace Weaver Localdidukung untuk membangunMicrosoft Windows hanya.

Important

Untuk informasi tentang mengembangkan denganUnity danUnreal Engine, lihatSupport untuk 
mesin lain (p. 102).

Persyaratan

• Microsoft Windows 10atau lebih tinggi
• Microsoft Visual Studio 2019atau yang lebih baru, dengan Desktop development with C++beban kerja 

terpasang

Bangun simulasi Anda untukSimSpace Weaver Local
Untuk belajar menggunakanSimSpace Weaver Local, Anda dapat menggunakan aplikasi Sampel 
Pathfinding yang sama dengan yang Anda jalankan di cloud selamaMemulai dengan SimSpace 
Weaver (p. 15) tutorial, tetapi kali ini di perangkat keras lokal Anda.

Untuk membangun aplikasi sampelSimSpace Weaver Local

1. Pada prompt perintah, pergi keproject-folder\tools\local.
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2. Jalankan generate_visual_studio_project.bat.
3. Bukaproject-folder\buildlocal\PathfindingSampleLocal.sln di Visual Studio.
4. Setel konfigurasi build Anda ke RelWithDebInfo.
5. Pilih Build> Build Solution.

Visual Studioakan menempatkan artefak build Anda di:

• project-folder\buildlocal\out\RelWithDebInfo.

Di dalam folder itu, Anda akan melihat file eksekusi berikut:

• PathfindingSampleLocalSpatial.exe

• PathfindingSampleLocalView.exe

Jalankan simulasi Anda denganSimSpace Weaver 
Local
Anda dapat menggunakanSimSpace Weaver Local untuk menjalankan kombinasi apa pun hingga 24 
aplikasi spasial atau kustom di komputer lokal Anda. Jam simulasi dimulai setelah semua aplikasi spasial 
yang ditentukan dalam skema dimulai.

Untuk menjalankan aplikasi Anda denganSimSpace Weaver Local

1. Di jendela pemilih file, bukaproject-folder\buildlocal\out\RelWithDebInfo.
2. SimSpace Weaver Localaplikasi memerlukan file skema bernamaschema.yaml dalam direktori kerja 

aplikasi. Kegagalan untuk membaca informasi yang diperlukan dari skema mengakhiri aplikasi.

Skema untukSimSpace Weaver Local tidak harus identik denganproject-folder\tools
\project-name-schema.yaml, tetapi Anda dapat menggunakannya sebagai titik awal.

Pilih salah satu dari yang berikut ini:
• Salin skema itu keproject-folder\buildlocal\out\RelWithDebInfo\schema.yaml.
• Mengatur variabel lingkunganWEAVERLOCAL_SCHEMA_PATH untuk nama file skema dengan path 

yang berbeda atau nama file.

Example Contoh

set WEAVERLOCAL_SCHEMA_PATH=c:\projects\MyProject\tools\MyProject-schema.yaml

Note

Jika Anda menetapkan variabel lingkungan Anda dari baris perintah, variabel lingkungan 
(dengan nilai itu) hanya dapat diakses dari sesi prompt perintah (jendela konsol).

3. Skema untuk aplikasi sampel mendefinisikan grid 2x2, yang menciptakan 4 partisi. Anda akan 
menjalankan skrip yang akan meluncurkan 4 instance aplikasi spasial, agar sesuai dengan jumlah 
aplikasi spasial yang ditentukan dalam skema. Script juga akan meluncurkan 1 tampilan aplikasi. 
Setelah semua aplikasi spasial diluncurkan dan diberi partisi, simulasi akan secara otomatis mulai 
berdetak.

Untuk meluncurkan aplikasi

a. Pada prompt perintah, buka folder alat lokal untuk proyek Anda.
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cd project-folder\tools\local

b. Jalankan skrip untuk meluncurkan aplikasi.

launch_simulation_locally.bat

Note

Jika Anda mengaturWEAVERLOCAL_SCHEMA_PATH ke nama file skema, Anda harus 
memulai aplikasi spasial Anda di baris perintah dalam sesi yang sama (jendela) yang 
Anda tetapkan variabel lingkungan.

Important

Jika Anda mendapatkan pop-up keamanan Windows, pilih Allow Accessagar Anda dapat 
terhubung ke aplikasi tampilan untuk memvisualisasikan simulasi.

Note

Anda juga dapat memulai spasial dan melihat aplikasi secara manual. Untuk 
melakukannya, Anda harus secara manual meluncurkan 4 instans aplikasi spasial dan 
aplikasi satu tampilan.

• Aplikasi spasial:start PathfindingSampleLocalSpatial.exe
• Lihat aplikasi:start PathfindingSampleLocalView.exe

Lihat simulasi lokal Anda
Untuk melihat simulasi lokal Anda, Anda dapat menggunakan salah satu klien yang disertakan dengan 
SimSpaceWeaverAppSdkDistributable. Untuk informasi lebih lanjut tentang membangun dan menggunakan 
klien sampel, lihatLangkah 5: Lihat simulasi Anda (p. 25) tutorial mulai cepat.

Anda harus memperbarui alamat IP dan nomor port di klien untuk terhubung ke aplikasi tampilan untuk 
simulasi lokal Anda. Selalu gunakan nilai berikut denganSimSpace Weaver Local:

tcp://127.0.0.1:7000

Bergantung pada klien yang Anda pilih, Anda dapat memperbarui alamat IP dan nomor port sebagai 
berikut:

• Unreal - Ubah URL pada baris 1 dariview_app_url.txt
• Konsol - Luncurkan klien dengan alamat IP dan URL nomor port sebagai parameter

Hentikan simulasi lokal Anda
Simulasi lokal Anda akan terus berjalan jika aplikasi spasial lokal Anda aktif. Jika Anda menutup salah satu 
jendela aplikasi spasial maka Anda akan menghentikan seluruh simulasi. Tutup semua jendela lain untuk 
membersihkan sisa simulasi.

Anda dapat menutup setiap jendela aplikasi secara manual, atau Anda dapat menggunakan skrip berikut 
untuk menutup semuanya secara otomatis:

• project-folder\tools\local\terminate_local_simulation.bat
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Note

Meskipun menutup satu jendela aplikasi spasial menghentikan simulasi, pastikan untuk menutup 
jendela aplikasi lainnya. Anda tidak akan dapat meluncurkan simulasi lokal lain dengan sukses jika 
ada jendela yang masih terbuka dari simulasi sebelumnya.

Debugging simulasi lokal
Anda dapat men-debugSimSpace Weaver Local aplikasi Anda denganMicrosoft Visual Studio. Untuk 
informasi lebih lanjut tentang cara melakukan debugVisual Studio, lihat hal Microsoft Visual Studio 
documentation.

Untuk men-debug simulasi lokal

1. Pastikan bahwa Andaschema.yaml ada di direktori kerja Anda.
2. Di Visual Studio, buka menu konteks untuk setiap aplikasi yang ingin Anda debug 

(sepertiPathfindingSampleLocalSpatial atauPathfindingSampleLocalView) dan atur 
direktori kerja di bagian debugging.

3. Buka menu konteks untuk aplikasi yang ingin Anda debug dan pilih Tetapkan sebagai proyek Startup.
4. PilihF5 untuk mulai men-debug aplikasi.

Persyaratan untuk men-debug simulasi sama dengan persyaratan untuk menjalankan simulasi secara 
normal. Anda harus memulai jumlah aplikasi spasial yang ditentukan dalam skema. Misalnya, jika skema 
Anda menentukan kisi 2x2 dan Anda memulai aplikasi spasial dalam mode debug, simulasi tidak akan 
berjalan sampai Anda memulai 3 aplikasi spasial lagi (dalam mode debug atau tidak dalam mode debug).

Untuk men-debug aplikasi kustom, Anda harus terlebih dahulu memulai aplikasi spasial Anda dan 
kemudian memulai aplikasi kustom di debugger.

Perhatikan bahwa simulasi Anda berjalan dalam langkah kunci. Segera setelah aplikasi mencapai 
breakpoint, semua aplikasi lain akan berhenti sejenak. Setelah Anda melanjutkan dari breakpoint itu, 
aplikasi lain akan berlanjut.

AWS SimSpace Weaveraplikasi SDK
SDKSimSpace Weaver aplikasi menyediakan API yang dapat Anda gunakan untuk mengontrol entitas 
dalam simulasi Anda dan meresponsSimSpace Weaver peristiwa. Ini termasuk namespace berikut:

• API - definisi inti API dan penggunaannya

Tautkan dengan pustaka berikut:

• libweaver_app_sdk_cxx_v1_full.so

Important

Pustaka tersedia untuk penautan dinamis saat Anda menjalankan aplikasi di aplikasiAWS Cloud. 
Anda tidak perlu menguploadnya dengan aplikasi Anda.

Note

API SDKSimSpace Weaver aplikasi mengontrol data dalam simulasi Anda. API ini terpisah 
dari APISimSpace Weaver layanan, yang mengontrol sumber dayaSimSpace Weaver layanan 
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Anda (seperti simulasi, aplikasi, dan jam)AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat SimSpace 
WeaverReferensi API (p. 165).

Topik
• Metode API mengembalikanResult (p. 77)
• Berinteraksi dengan SDK aplikasi di tingkat teratas (p. 77)
• Manajemen simulasi (p. 77)
• Langganan (p. 79)
• Entitas (p. 80)
• Peristiwa entitas (p. 88)
• Resultdan penanganan kesalahan (p. 93)
• Generik dan jenis domain (p. 94)
• Operasi SDK aplikasi lain-lain (p. 94)

Metode API mengembalikanResult
Mayoritas fungsiSimSpace Weaver API memiliki tipe returnAws::WeaverRuntime::Result<T>. 
Jika fungsi telah dieksekusi berhasil,Result berisiT. Jika tidak,Result
berisiAws::WeaverRuntime::ErrorCode yang mewakili kode kesalahan dariRust App SDK.

Example Contoh

Result<Transaction> BeginUpdate(Application& app)

Metode ini:

• PengembalianTransaction jikaBeginUpdate() mengeksekusi berhasil.
• PengembalianAws::WeaverRuntime::ErrorCode jikaBeginUpdate() gagal.

Berinteraksi dengan SDK aplikasi di tingkat teratas
Siklus hidup

• SDKSimSpace Weaver aplikasi mengelola siklus hidup aplikasi. Anda tidak perlu membaca atau menulis 
status siklus hidup aplikasi.

Partisi

• GunakanResult <PartitionSet> AssignedPartitions(Transaction& txn); untuk 
mendapatkan partisi yang dimiliki.

• GunakanResult <PartitionSet> AllPartitions(Transaction& txn); untuk mendapatkan 
semua partisi dalam simulasi.

Manajemen simulasi
Bagian ini menjelaskan solusi untuk tugas manajemen simulasi umum.

Topik
• Mulai simulasi (p. 78)
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• Perbarui simulasi (p. 78)
• Menghentikan simulasi (p. 79)

Mulai simulasi
GunakanCreateApplication() untuk membuat aplikasi.

Example Contoh

Result<Application> applicationResult = Api::CreateApplication();

if (!applicationResult)
{ 
    ErrorCode errorCode = WEAVERRUNTIME_EXPECT_ERROR(applicationResult); 

    std::cout << "Failed to create application. Error code " << 
        static_cast<std::underlying_type_t<ErrorCode>>(errorCode) << 
        " Last error message "<< Api::LastErrorMessage() << "."; 

    return 1;
}

/**
* Run simulation
*/
RunSimulation(std::move(applicationResult.assume_value()));

Perbarui simulasi
GunakanBeginUpdate fungsi berikut untuk memperbarui aplikasi:

• Result<Transaction> BeginUpdate(Application& app)
• Result<bool> BeginUpdateWillBlock(Application& app)— memberitahu Anda 

apakahBeginUpdate() akan memblokir atau tidak memblokir.

GunakanResult<void> Commit(Transaction& txn) untuk melakukan perubahan tersebut.

Example Contoh

Result<void> AppDriver::RunSimulation(Api::Application app) noexcept  
{  
    while (true)  
    {  
        {  
            bool willBlock;  
  
            do  
            {  
                WEAVERRUNTIME_TRY(willBlock, Api::BeginUpdateWillBlock(m_app));  
            } while (willBlock);  
        }  
  
        WEAVERRUNTIME_TRY(Transaction transaction, Api::BeginUpdate(app));  
  
        /**  
         * Simulate app.  
         */  
        WEAVERRUNTIME_TRY(Simulate(transaction));  
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        WEAVERRUNTIME_TRY(Api::Commit(std::move(transaction)));  
    }  
  
    return Success();  
}

Menghentikan simulasi
GunakanResult<void> DestroyApplication(Application&& app) untuk menghentikan aplikasi 
dan simulasi.

Aplikasi lain mengetahui bahwa simulasi dimatikan ketika mereka menerimaErrorCode::ShuttingDown
dari panggilan mereka keBeginUpdateWillBlock() atauBeginUpdate(). Saat aplikasi 
menerimaErrorCode::ShuttingDown, aplikasi dapat memanggilResult<void> 
DestroyApplication(Application&& app) untuk mengakhiri dirinya sendiri.

Example Contoh

Result<void> AppDriver::EncounteredAppError(Application&& application) noexcept  
{  
    const ErrorCode errorCode = WEAVERRUNTIME_EXPECT_ERROR(runAppResult);  
  
    switch (errorCode)  
    {  
    case ErrorCode::ShuttingDown:  
        {  
            // insert custom shutdown process here.  
  
            WEAVERRUNTIME_TRY(Api::DestroyApplication(std::move(application)));  
            return Success();  
        }  
    default:  
        {  
            OnAppError(errorCode);  
            return errorCode;  
        }  
    }  
} 

Important

Hanya meneleponResult<void> DestroyApplication(Application&& app)
setelahApi::Commit(). Menghancurkan aplikasi selama pembaruan dapat menyebabkan 
perilaku tidak terdefinisi.
Important

Anda harus meneleponDestroyApplication() sebelum program keluar untuk memastikan 
bahwa laporan aplikasi sebagai mengakhiri berhasil.
Kegagalan untuk meneleponDestroyApplication() ketika program keluar akan menyebabkan 
status dianggap sebagaiFATAL.

Langganan
Anda membuat langganan dengan area berlangganan dan ID domain. ID domain mewakili domain yang 
memiliki area berlangganan tersebut. SebuahBoundingBox2F32 menggambarkan daerah berlangganan. 
Gunakan fungsi berikut untuk membuat langganan:

Result<SubscriptionHandle> CreateSubscriptionBoundingBox2F32(Transaction& txn, DomainId id, 
 const BoundingBox2F32& boundingBox)
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Example Contoh

Result<void> CreateSubscriptionInSpatialDomain(Transaction& transaction)  
{  
    WEAVERRUNTIME_TRY(Api::PartitionSet partitionSet, Api::AllPartitions(transaction));   
      
    Api::DomainId spatialDomainId;  
  
    for (const Api::Partition& partition : partitionSet.partitions)  
    {  
        if (partition.domain_type == Api::DomainType::Spatial)  
        {  
            /**  
            * Get the spatial domain ID.  
            */  
            spatialDomainId = partition.domain_id;  
            break;  
        }  
    }  
      
    constexpr Api::BoundingBox2F32 subscriptionBounds {   
        /* min */ { /* x */ 0, /* y */ 0 },   
        /* max */ { /* x */ 1000, /* y */ 1000 } }  
  
    WEAVERRUNTIME_TRY(  
        Api::SubscriptionHandle subscriptionHandle,  
        Api::CreateSubscriptionBoundingBox2F32(  
        transaction,  
        spatialDomainId,  
        subscriptionBounds));  
          
    return Success();  
} 

Anda dapat menggunakan yangApi::SubscriptionHandle dikembalikan 
olehCreateSubscriptionBoundingBox2F32() untuk memodifikasi langganan. Anda meneruskannya 
sebagai argumen ke fungsi-fungsi berikut:

Result<void> ModifySubscriptionBoundingBox2F32(Transaction& txn, SubscriptionHandle handle, 
 const BoundingBox2F32& boundingBox)

Result<void> DeleteSubscription(Transaction& txn, SubscriptionHandle handle)

Entitas
Anda memanggilStore danLoad API menggunakan peristiwa yangApi:EntityResult<Api::Entity>
dikembalikan dariCreateEntity(), atau dari peristiwa perubahan kepemilikan saat entitas memasuki 
area langganan aplikasi (untuk informasi selengkapnya, lihatPeristiwa entitas (p. 88)). Kami 
menyarankan Anda melacakApi::Entity objek Anda sehingga Anda dapat menggunakannya dengan 
API ini.

Topik
• Buat entitas (p. 81)
• Mentransfer entitas ke domain spasial (p. 81)
• Tulis dan baca data bidang entitas (p. 81)
• Menyimpan posisi entitas (p. 86)
• Memuat posisi entitas (p. 87)
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Buat entitas
GunakanCreateEntity() untuk membuat entitas. Anda mendefinisikan arti dariApi::TypeId yang 
Anda lolos ke fungsi ini.

Namespace  
{  
    constexpr Api::TypeId k_entityTypeId { /* value */ 512 };  
}  
  
Result<void> CreateEntity(Transaction& transaction)  
{  
    WEAVERRUNTIME_TRY(  
        Api::Entity entity,  
        Api::CreateEntity(  
            transaction, Api::BuiltinTypeIdToTypeId(k_entityTypeId )));  
}

Note

Nilai 0-511 untukApi::BuiltinTypeId dicadangkan. Entitas AndaTypeID 
(k_entityTypeIddalam contoh ini) harus memiliki nilai 512 atau lebih tinggi.

Mentransfer entitas ke domain spasial
Setelah aplikasi kustom atau aplikasi layanan membuat entitas, aplikasi harus mentransfer entitas ke 
domain spasial agar entitas ada secara spasial dalam simulasi. Entitas dalam domain spasial dapat dibaca 
oleh aplikasi lain dan diperbarui oleh aplikasi spasial. GunakanModifyEntityDomain() API untuk 
mentransfer entitas ke domain spasial.

AWS_WEAVERRUNTIME_API Result<void> ModifyEntityDomain(Transaction& txn, const Entity& 
 entity, DomainId domainId) noexcept;

JikaDomainId tidak cocok dengan aplikasi panggilanPartition yang ditetapkan, makaDomainId harus 
untuk aplikasi panggilanDomainType::SpatialDomain. Transfer kepemilikan ke yang baruDomain
terjadi selamaCommit(Transaction&&).

Parameter

txn

ArusTransaction.
entity

TargetEntity untuk perubahanDomain.
domainId

Tempat tujuanDomain untukEntity.DomainId

API ini kembaliSuccess jika domain entitas berhasil diubah.

Tulis dan baca data bidang entitas
Semua bidang data entitas adalah jenis gumpalan. Anda dapat menulis hingga 1.024 byte data ke entitas. 
Kami menyarankan Anda menyimpan gumpalan sekecil mungkin karena ukuran yang lebih besar akan 
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mengurangi kinerja. Ketika Anda menulis ke gumpalan, Anda melewatiSimSpace Weaver pointer ke 
data dan panjangnya. Ketika Anda membaca dari gumpalan,SimSpace Weaver menyediakan Anda 
dengan pointer dan panjang untuk membaca. Semua pembacaan harus lengkap sebelum panggilan 
aplikasiCommit(). Pointer yang dikembalikan dari panggilan baca tidak valid saat aplikasi melakukan 
panggilanCommit().

Important

• Membaca dari pointer gumpalan cache setelahCommit() tidak didukung dan dapat 
menyebabkan simulasi gagal.

• Menulis ke pointer gumpalan yang dikembalikan dari panggilan baca tidak didukung dan dapat 
menyebabkan simulasi gagal.

Topik
• Menyimpan data bidang entitas (p. 82)
• Memuat data bidang entitas (p. 83)
• Memuat data bidang entitas yang dihapus (p. 84)

Menyimpan data bidang entitas

Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat menyimpan (menulis ke kain negara) data bidang 
entitas yang dimiliki aplikasi. Contoh-contoh ini menggunakan fungsi berikut:

AWS_WEAVERRUNTIME_API Result<void> StoreEntityField( 
    Transaction& txn, 
    const Entity& entity, 
    TypeId keyTypeId, 
    FieldIndex index, 
    std::int8_t* src, 
    std::size_t length) noexcept;

Api::TypeId keyTypeIdParameter mewakili tipe data yang dilewatkan dalam data.

Api::TypeId keyTypeIdParameter harus menerima yang sesuaiApi::TypeId
dariApi::BuiltinTypeId. Jika tidak ada konversi yang sesuai, Anda dapat 
menggunakannyaApi::BuiltinTypeId::Dynamic.

Untuk tipe data yang kompleks, gunakanApi::BuiltInTypeId::Dynamic.

Note

Nilai tersebutFieldIndex index harus lebih besar dari 0. Nilai 0 dicadangkan untuk kunci 
indeks (lihatStoreEntityIndexKey()).

Example Contoh menggunakan tipe data primitif

namespace  
{  
    constexpr Api::FieldIndex k_isTrueFieldId { /* value */ 1 };  
}  
  
Result<void> SetEntityFields(  
    Api::Entity& entity,   
    Transaction& transaction)  
{  
    bool value = true;  
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    auto* src = reinterpret_cast<std::int8_t*>(value);  
    size_t length = sizeof(*value);  
      
    WEAVERRUNTIME_TRY(Api::StoreEntityField(  
        transaction,  
        entity,  
        Api::BuiltinTypeIdToTypeId(  
            Aws::WeaverRuntime::Api::BuiltinTypeId::Bool),  
        k_isTrueFieldId,  
        src,  
        length));  
} 

Example Contoh menggunakanstruct untuk menyimpan data

namespace  
{  
    constexpr Api::FieldIndex k_dataFieldId { /* value */ 1 };  
}  
  
struct Data  
{  
    bool boolData;  
    float floatData;  
};  
  
Result<void> SetEntityFields(  
    Api::Entity& entity,   
    Transaction& transaction)  
{  
    Data data = { /* boolData */ false, /* floatData */ -25.93 };  
      
    auto* src = reinterpret_cast<std::int8_t*>(data);  
    size_t length = sizeof(*data);  
      
    WEAVERRUNTIME_TRY(Api::StoreEntityField(  
        transaction,  
        entity,  
        Api::BuiltinTypeIdToTypeId(  
            Aws::WeaverRuntime::Api::BuiltinTypeId::Dynamic),  
        k_dataFieldId,  
        src,  
        length));  
} 

Memuat data bidang entitas

Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat memuat (membaca dari kain negara) data bidang 
entitas. Contoh-contoh ini menggunakan fungsi berikut:

Result<std::size_t> LoadEntityField( 
    Transaction& txn, 
    const Entity& entity, 
    TypeId keyTypeId, 
    FieldIndex index, 
    std::int8_t** dest) noexcept;

Api::TypeId keyTypeIdParameter harus menerima yang sesuaiApi::TypeId
dariApi::BuiltinTypeId. Jika tidak ada konversi yang sesuai, Anda dapat 
menggunakannyaApi::BuiltinTypeId::Dynamic.
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Note

NilaiFieldIndex indeks harus lebih besar dari 0. Nilai 0 dicadangkan untuk kunci indeks 
(lihatStoreEntityIndexKey()).

Example Contoh menggunakan tipe data primitif

namespace  
{  
    constexpr Api::FieldIndex k_isTrueFieldId { /* value */ 1 };  
}  
  
Result<void> LoadEntityFields(  
    Api::Entity& entity,   
    Transaction& transaction)  
{  
    std::int8_t* dest = nullptr;  
      
    WEAVERRUNTIME_TRY(Api::LoadEntityField(  
        transaction,  
        entity,  
        Api::BuiltinTypeIdToTypeId(  
            Aws::WeaverRuntime::Api::BuiltinTypeId::Bool),  
        k_isTrueFieldId,  
        &dest));  
      
    bool isTrueValue = *reinterpret_cast<bool*>(dest);  
} 

Example Contoh menggunakanstruct untuk menyimpan data

namespace  
{  
    constexpr Api::FieldIndex k_dataFieldId { /* value */ 1 };  
}  
  
struct Data  
{  
    bool boolData;  
    float floatData;  
};  
  
Result<void> LoadEntityFields(  
    Api::Entity& entity,   
    Transaction& transaction)  
{  
    std::int8_t* dest = nullptr;  
      
    WEAVERRUNTIME_TRY(Api::LoadEntityField(  
        transaction,  
        entity,  
        Api::BuiltinTypeIdToTypeId(  
            Aws::WeaverRuntime::Api::BuiltinTypeId::Dynamic),  
        k_dataFieldId,  
        &dest));  
      
    Data dataValue = *reinterpret_cast<Data*>(dest);  
} 

Memuat data bidang entitas yang dihapus
Anda tidak dapat memuat (membaca dari state fabric) data bidang entitas untuk entitas yang 
telah dihapus dari area kepemilikan dan langganan aplikasi. Contoh berikut menghasilkan 
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kesalahan karena panggilanApi::LoadIndexKey() pada entitas sebagai akibat 
dariApi::ChangeListAction::Remove. Contoh kedua menunjukkan cara yang benar untuk 
menyimpan dan memuat data entitas secara langsung di aplikasi.

Example Contoh kode yang salah

Result<void> ProcessSubscriptionChanges(Transaction& transaction)  
{  
    /* ... */  
      
    WEAVERRUNTIME_TRY(Api::SubscriptionChangeList subscriptionChangeList,   
        Api::AllSubscriptionEvents(transaction));  
      
    for (const Api::SubscriptionEvent& event :   
        subscriptionChangeList.changes)  
    {  
        switch (event.action)  
        {  
        case Api::ChangeListAction::Remove:  
            {  
                std::int8_t* dest = nullptr;  
      
                /**  
                 * Error!  
                 * This calls LoadEntityIndexKey on an entity that  
                 * has been removed from the subscription area.  
                 */  
                WEAVERRUNTIME_TRY(Api::LoadEntityIndexKey(  
                    transaction,  
                    event.entity,  
                    Api::BuiltinTypeIdToTypeId(  
                        Api::BuiltinTypeId::Vector3F32),  
                    &dest));  
      
                AZ::Vector3 position =   
                    *reinterpret_cast<AZ::Vector3*>(dest);  
                break;  
            }  
        }  
   
    }  
  
    /* ... */  
}

Example Contoh cara yang benar untuk menyimpan dan memuat data entitas dalam aplikasi

Result<void> ReadAndSaveSubscribedEntityPositions(Transaction& transaction)  
{  
    static std::unordered_map<Api::EntityId, AZ::Vector3>   
        positionsBySubscribedEntity;  
  
    WEAVERRUNTIME_TRY(Api::SubscriptionChangeList subscriptionChangeList,   
        Api::AllSubscriptionEvents(transaction));  
  
    for (const Api::SubscriptionEvent& event :   
        subscriptionChangeList.changes)  
    {  
        switch (event.action)  
        {  
        case Api::ChangeListAction::Add:  
            {  
                std::int8_t* dest = nullptr;  
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                /**  
                 * Add the position when the entity is added.  
                 */  
                WEAVERRUNTIME_TRY(Api::LoadEntityIndexKey(  
                    transaction,  
                    event.entity,  
                    Api::BuiltinTypeIdToTypeId(  
                        Api::BuiltinTypeId::Vector3F32),  
                    &dest));  
  
                AZ::Vector3 position =   
                    *reinterpret_cast<AZ::Vector3*>(dest);  
                positionsBySubscribedEntity.emplace(  
                    event.entity.descriptor->id, position);  
  
                break;  
            }  
        case Api::ChangeListAction::Update:  
            {  
                std::int8_t* dest = nullptr;  
  
                /**  
                 * Update the position when the entity is updated.  
                 */  
                WEAVERRUNTIME_TRY(Api::LoadEntityIndexKey(  
                    transaction,  
                    event.entity,  
                    Api::BuiltinTypeIdToTypeId(  
                        Api::BuiltinTypeId::Vector3F32),  
                    &dest));  
  
                AZ::Vector3 position =   
                    *reinterpret_cast<AZ::Vector3*>(dest);  
                positionsBySubscribedEntity[event.entity.descriptor->id] =   
                    position;  
  
                break;  
            }  
        case Api::ChangeListAction::Remove:  
            {  
                /**  
                 * Load the position when the entity is removed.  
                 */  
                AZ::Vector3 position = positionsBySubscribedEntity[  
                    event.entity.descriptor->id];  
  
                /**  
                 * Do something with position...  
                 */  
                break;  
            }  
        }  
    }  
      
    /* ... */  
} 

Menyimpan posisi entitas
Anda dapat menyimpan (menulis ke kain negara) posisi entitas menggunakan struktur data integer. 
Contoh-contoh ini menggunakan fungsi berikut:

Result<void> StoreEntityIndexKey( 
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    Transaction& txn,  
    const Entity& entity,  
    TypeId keyTypeId,  
    std::int8_t* src,  
    std::size_t length)

Note

Anda harus memberikanApi::BuiltinTypeId::Vector3F32
kepadaApi::StoreEntityIndexKey(), seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

Example Contoh menggunakan array untuk mewakili posisi

Result<void> SetEntityPositionByFloatArray( 
    Api::Entity& entity,  
    Transaction& transaction)
{ 
    std::array<float, 3> position = { /* x * / 25, /* y */ 21, /* z */ 0 }; 
     
    auto* src = reinterpret_cast<std::int8_t*>(value); 
    size_t length = sizeof(*value); 
     
    WEAVERRUNTIME_TRY(Api::StoreEntityIndexKey( 
        transaction, 
        entity, 
        Api::BuiltinTypeIdToTypeId(Api::BuiltinTypeId::Vector3F32), 
        src, 
        length));
}

Example Contoh menggunakanstruct untuk mewakili posisi

struct Position  
{ 
   float x; 
   float y; 
   float z;
};

Result<void> SetEntityPositionByStruct( 
    Api::Entity& entity,  
    Transaction& transaction)
{ 
    Position position = { /* x */ 25, /* y */ 21, /* z */ 0 }; 
     
    auto* src = reinterpret_cast<std::int8_t*>(value); 
    size_t length = sizeof(*value); 
     
    WEAVERRUNTIME_TRY(Api::StoreEntityIndexKey( 
        transaction, 
        entity, 
        Api::BuiltinTypeIdToTypeId(Api::BuiltinTypeId::Vector3F32), 
        src, 
        length));
}

Memuat posisi entitas
Anda dapat memuat (membaca dari kain negara) posisi entitas menggunakan struktur data integer. 
Contoh-contoh ini menggunakan fungsi berikut:
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Note

Anda harus memberikanApi::BuiltinTypeId::Vector3F32
kepadaApi::LoadEntityIndexKey(), seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

Example Contoh menggunakan array untuk mewakili posisi

Result<void> GetEntityPosition(Api::Entity& entity,  
    Transaction& transaction)
{ 
    std::int8_t* dest = nullptr; 
     
    WEAVERRUNTIME_TRY(Aws::WeaverRuntime::Api::LoadEntityIndexKey( 
        transaction, 
        entity, 
        Api::BuiltinTypeIdToTypeId( 
            Aws::WeaverRuntime::Api::BuiltinTypeId::Vector3F32), 
        &dest)); 
         
    std::array<float, 3> position =  
        *reinterpret_cast<std::array<float, 3>*>(dest);
}

Example Contoh menggunakanstruct untuk mewakili posisi

struct Position  
{struct 
   float x; 
   float y; 
   float z;
};

Result<void> GetEntityPosition(Api::Entity& entity, Transaction& transaction)
{ 
    std::int8_t* dest = nullptr; 
     
    WEAVERRUNTIME_TRY(Aws::WeaverRuntime::Api::LoadEntityIndexKey( 
        transaction, 
        entity, 
        Api::BuiltinTypeIdToTypeId( 
            Aws::WeaverRuntime::Api::BuiltinTypeId::Vector3F32), 
        &dest)); 
         
    Position position = *reinterpret_cast<Position*>(dest);
}

Peristiwa entitas
Anda dapat menggunakan fungsi berikut di SDKSimSpace Weaver aplikasi untuk mendapatkan semua 
peristiwa kepemilikan dan langganan:

• Result<OwnershipChangeList> OwnershipChanges(Transaction& txn)
• Result<SubscriptionChangeList> AllSubscriptionEvents(Transaction& txn)

Anda dapat menggunakan kerangka kerjaSimSpace Weaver demo jika Anda memerlukan pemrosesan 
peristiwa entitas yang digerakkan oleh callback. Untuk informasi selengkapnya, lihat file header berikut:

• sdk-folder/packaging-tools/samples/ext/DemoFramework/include/DemoFramework/
EntityEventProcessor.h
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Anda dapat membuat pemrosesan peristiwa entitas Anda sendiri.

Topik
• Iterasi melalui peristiwa untuk entitas yang dimiliki (p. 89)
• Iterasi melalui peristiwa untuk entitas berlangganan (p. 90)
• Iterasi melalui peristiwa perubahan kepemilikan untuk entitas (p. 90)

Iterasi melalui peristiwa untuk entitas yang dimiliki
GunakanOwnershipChanges() untuk mendapatkan daftar peristiwa untuk entitas yang dimiliki (entitas di 
area kepemilikan aplikasi). Fungsi tersebut memiliki tanda tangan berikut:

Result<OwnershipChangeList> OwnershipChanges(Transaction& txn)

Kemudian iterate melalui entitas dengan loop, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

Example Contoh

WEAVERRUNTIME_TRY(Result<Api::OwnershipChangeList> ownershipChangesResult, 
 Api::OwnershipChanges(transaction));

for (const Api::OwnershipChange& event : ownershipChangeList.changes)
{ 
    Api::Entity entity = event.entity; 
    Api::ChangeListAction action = event.action; 

    switch (action) 
    { 
    case Api::ChangeListAction::None: 
        // insert code to handle the event 
        break; 
    case Api::ChangeListAction::Remove: 
        // insert code to handle the event 
        break; 
    case Api::ChangeListAction::Add: 
        // insert code to handle the event 
        break; 
    case Api::ChangeListAction::Update: 
        // insert code to handle the event 
        break; 
    case Api::ChangeListAction::Reject: 
        // insert code to handle the event 
        break; 
    }
}

Tipe peristiwa

• None- Entitas berada di area tersebut dan data posisinya dan lapangannya tidak dimodifikasi.
• Remove— Entitas telah dihapus dari daerah.
• Add- Entitas ditambahkan ke area tersebut.
• Update— Entitas berada di daerah dan dimodifikasi.
• Reject- Aplikasi gagal menghapus entitas dari area tersebut.

Note

Dalam kasusReject peristiwa, aplikasi akan mencoba transfer lagi pada centang berikutnya.
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Iterasi melalui peristiwa untuk entitas berlangganan
GunakanAllSubscriptionEvents() untuk mendapatkan daftar acara untuk entitas berlangganan 
(entitas di area langganan aplikasi). Fungsi tersebut memiliki tanda tangan berikut:

Result<SubscriptionChangeList> AllSubscriptionEvents(Transaction& txn)

Kemudian iterate melalui entitas dengan loop, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

Example Contoh

WEAVERRUNTIME_TRY(Api::SubscriptionChangeList subscriptionChangeList, 
 Api::AllSubscriptionEvents(transaction));

for (const Api::SubscriptionEvent& event : subscriptionChangeList.changes)
{ 
    Api::Entity entity = event.entity; 
    Api::ChangeListAction action = event.action; 

    switch (action) 
    { 
    case Api::ChangeListAction::None: 
        // insert code to handle the event 
        break; 
    case Api::ChangeListAction::Remove: 
        // insert code to handle the event 
        break; 
    case Api::ChangeListAction::Add: 
        // insert code to handle the event 
        break; 
    case Api::ChangeListAction::Update: 
        // insert code to handle the event 
        break; 
    case Api::ChangeListAction::Reject: 
        // insert code to handle the event 
        break; 
    }
}

Tipe peristiwa

• None- Entitas berada di area tersebut dan data posisinya dan lapangannya tidak dimodifikasi.
• Remove— Entitas telah dihapus dari daerah.
• Add- Entitas ditambahkan ke area tersebut.
• Update— Entitas berada di daerah dan dimodifikasi.
• Reject- Aplikasi gagal menghapus entitas dari area tersebut.

Note

Dalam kasusReject peristiwa, aplikasi akan mencoba transfer lagi pada centang berikutnya.

Iterasi melalui peristiwa perubahan kepemilikan untuk entitas
Untuk mendapatkan peristiwa di mana entitas bergerak antara area kepemilikan dan area langganan, 
bandingkan perubahan antara kepemilikan entitas saat ini dan sebelumnya dan peristiwa berlangganan.
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Anda dapat menangani acara ini dengan membaca:

• Api::SubscriptionChangeList
• Api::OwnershipEvents

Anda kemudian dapat membandingkan perubahan dengan data yang disimpan sebelumnya.

Contoh berikut menunjukkan cara Anda dapat menangani peristiwa perubahan kepemilikan entitas. Contoh 
ini mengasumsikan bahwa untuk entitas transisi antara menjadi entitas berlangganan dan entitas yang 
dimiliki (di kedua arah), kepemilikan menghapus/menambahkan peristiwa terjadi pertama diikuti oleh 
berlangganan menghapus/menambahkan acara di tick berikutnya.

Example Contoh

Result<void> ProcessOwnershipEvents(Transaction& transaction)
{ 
    using EntityIdsByAction = 
        std::unordered_map<Api::ChangeListAction,  
        std::vector<Api::EntityId>>; 
    using EntityIdSetByAction = 
        std::unordered_map<Api::ChangeListAction,  
        std::unordered_set<Api::EntityId>>; 
    
    static EntityIdsByAction m_entityIdsByPreviousOwnershipAction; 
     
    EntityIdSetByAction entityIdSetByAction; 
    
    /** 
     * Enumerate Api::SubscriptionChangeList items  
     * and store Add and Remove events. 
     */  
    WEAVERRUNTIME_TRY(Api::SubscriptionChangeList subscriptionEvents,  
        Api::AllSubscriptionEvents(transaction)); 
    
    for (const Api::SubscriptionEvent& event : subscriptionEvents.changes) 
    { 
        const Api::ChangeListAction action = event.action; 
     
        switch (action) 
        { 
        case Api::ChangeListAction::Add: 
        case Api::ChangeListAction::Remove: 
     
            { 
                entityIdSetByAction[action].insert( 
                    event.entity.descriptor->id); 
                break; 
            } 
        case Api::ChangeListAction::None: 
        case Api::ChangeListAction::Update: 
        case Api::ChangeListAction::Reject: 
            { 
                break; 
            } 
        } 
    } 
     
    EntityIdsByAction entityIdsByAction; 
     
    /** 
     * Enumerate Api::OwnershipChangeList items  
     * and store Add and Remove events. 
     */ 

91



AWS SimSpace Weaver Panduan Pengguna
Peristiwa entitas

    
    WEAVERRUNTIME_TRY(Api::OwnershipChangeList ownershipChangeList,  
        Api::OwnershipChanges(transaction)); 
    
    for (const Api::OwnershipChange& event : ownershipChangeList.changes) 
    { 
        const Api::ChangeListAction action = event.action; 
     
        switch (action) 
        { 
        case Api::ChangeListAction::Add: 
        case Api::ChangeListAction::Remove: 
            { 
                entityIdsByAction[action].push_back( 
                    event.entity.descriptor->id); 
                break; 
            } 
        case Api::ChangeListAction::None: 
        case Api::ChangeListAction::Update: 
        case Api::ChangeListAction::Reject: 
            { 
                break; 
            } 
        } 
     
    } 
       
    std::vector<Api::EntityId> fromSubscribedToOwnedEntities; 
    std::vector<Api::EntityId> fromOwnedToSubscribedEntities; 
    
    /** 
     * Enumerate the *previous* Api::OwnershipChangeList Remove items 
     * and check if they are now in  
     * the *current* Api::SubscriptionChangeList Add items. 
     * 
     * If true, then that means  
     * OnEntityOwnershipChanged(bool isOwned = false) 
     */  
    for (const Api::EntityId& id : m_entityIdsByPreviousOwnershipAction[ 
        Api::ChangeListAction::Remove]) 
    { 
        if (entityIdSetBySubscriptionAction[ 
            Api::ChangeListAction::Add].find(id) != 
                entityIdSetBySubscriptionAction[ 
                Api::ChangeListAction::Add].end()) 
        { 
            fromOwnedToSubscribedEntities.push_back(id); 
        } 
    } 
     
    
    /** 
     * Enumerate the *previous* Api::OwnershipChangeList Add items 
     * and check if they are now in  
     * the *current* Api::SubscriptionChangeList Remove items. 
     * 
     * If true, then that means  
     * OnEntityOwnershipChanged(bool isOwned = true) 
     */  
    for (const Api::EntityId& id : m_entityIdsByPreviousOwnershipAction[ 
        Api::ChangeListAction::Add]) 
    { 
        if (entityIdSetBySubscriptionAction[ 
            Api::ChangeListAction::Remove].find(id) != 
             
                entityIdSetBySubscriptionAction[ 
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                Api::ChangeListAction::Remove].end()) 
        { 
            fromSubscribedToOwnedEntities.push_back(id); 
        } 
    } 
     
    m_entityIdsByPreviousOwnershipAction = entityIdsByOwnershipAction; 
     
    return Success();
}

Resultdan penanganan kesalahan
Aws::WeaverRuntime::Result<T>Kelas menggunakanOutcome pustaka pihak ketiga. Anda dapat 
menggunakan pola berikut untuk memeriksaResult dan catch kesalahan yang dikembalikan oleh 
panggilan API.

void DoBeginUpdate(Application& app)
{ 
    Result<Transaction> transactionResult = Api::BeginUpdate(app); 
     
    if (transactionResult) 
    { 
        Transaction transaction =  
            std::move(transactionResult).assume_value(); 
         
        /** 
         * Do things with transaction ... 
         */ 
    } 
    else 
    {      
        ErrorCode errorCode = WEAVERRUNTIME_EXPECT_ERROR(transactionResult); 
        /** 
         * Macro compiles to: 
         * ErrorCode errorCode = transactionResult.assume_error(); 
         */ 
    }
}

Resultpernyataan kontrol makro
Di dalam fungsi dengan tipe kembaliAws::WeaverRuntime::Result<T>, Anda dapat 
menggunakanWEAVERRUNTIME_TRY makro bukan pola kode sebelumnya. Makro akan menjalankan 
fungsi yang dilewatkan ke sana. Jika fungsi berlalu gagal, makro akan membuat fungsi melampirkan 
kembali kesalahan. Jika fungsi berlalu berhasil, eksekusi berlangsung ke baris berikutnya. Contoh 
berikut menunjukkan penulisan ulang dariDoBeginUpdate() fungsi sebelumnya. Versi ini 
menggunakanWEAVERRUNTIME_TRY makro bukan strukturif-else kontrol. Perhatikan bahwa jenis 
kembalinya fungsi iniAws::WeaverRuntime::Result<void>.

Aws::WeaverRuntime::Result<void> DoBeginUpdate(Application& app)
{ 
    /** 
     * Execute Api::BeginUpdate()  
     * and return from DoBeginUpdate() if BeginUpdate() fails. 
     * The error is available as part of the Result. 
     */ 
    WEAVERRUNTIME_TRY(Transaction transaction, Api::BeginUpdate(m_app)); 
     
    /** 
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     * Api::BeginUpdate executed successfully. 
     * 
     * Do things here. 
     */ 
     
    return Aws::Success();
}

JikaBeginUpdate() gagal, makro membuatDoBeginUpdate() kembali lebih awal dengan 
kegagalan. Anda dapat menggunakanWEAVERRUNTIME_EXPECT_ERROR makro untuk 
mendapatkanAws::WeaverRuntime::ErrorCode dariBeginUpdate(). Contoh berikut menunjukkan 
bagaimanaUpdate() fungsi panggilanDoBeginUpdate() dan mendapatkan kode kesalahan pada 
kegagalan.

void Update(Application& app)
{ 
    Result<void> doBeginUpdateResult = DoBeginUpdate(app); 
     
    if (doBeginUpdateResult) 
    { 
        /** 
         * Successful. 
         */ 
    } 
    else 
    {     
        /** 
         * Get the error from Api::BeginUpdate(). 
         */  
        ErrorCode errorCode = WEAVERRUNTIME_EXPECT_ERROR(doBeginUpdateResult); 

    }
}

Anda dapat membuat kode kesalahan dariBeginUpdate() tersedia untuk 
fungsi yang panggilanUpdate() dengan mengubah jenis kembaliUpdate()
keAws::WeaverRuntime::Result<void>. Anda dapat mengulangi proses ini untuk terus mengirim 
kode kesalahan lebih jauh ke bawah tumpukan panggilan.

Generik dan jenis domain
SDKSimSpace Weaver aplikasi menyediakan tipe data presisi tunggalApi::Vector2F32
danApi::BoundingBox2F32, dan presisi gandaApi::Vector2F64 danApi::BoundingBox2F64. 
Tipe data ini adalah struktur data pasif tanpa metode kenyamanan. Perhatikan bahwa API hanya 
menggunakanApi::Vector2F32 danApi::BoundingBox2F32. Anda dapat menggunakan tipe data ini 
untuk membuat dan memodifikasi langganan.

KerangkaSimSpace Weaver demo menyediakan versi minimal perpustakaanAzCore matematika, yang 
berisiVector3 danAabb. Untuk informasi selengkapnya, lihat file header dalam:

• sdk-folder/packaging-tools/samples/ext/DemoFramework/include/AzCore/Math

Operasi SDK aplikasi lain-lain
Topik

• AllSubscriptionEventsdanOwnershipChanges berisi peristiwa dari panggilan terakhir (p. 95)
• Lepaskan kunci baca setelah diprosesSubscriptionChangeList (p. 95)
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• Membuat instance aplikasi mandiri untuk pengujian (p. 96)

AllSubscriptionEventsdanOwnershipChanges berisi peristiwa dari 
panggilan terakhir
Nilai kembali panggilan keApi::AllSubscriptionEvents() danApi::OwnershipChanges()
berisi peristiwa dari panggilan terakhir, bukan centang terakhir. Pada contoh 
berikut,secondSubscriptionEvents dansecondOwnershipChangeList kosong karena fungsi 
mereka dipanggil segera setelah panggilan pertama.

Jika Anda menunggu 10 tick dan kemudian meneleponApi::AllSubscriptionEvents()
danApi::OwnershipChanges(), hasilnya akan berisi peristiwa dan perubahan dari 10 tick terakhir 
(bukan centang terakhir).

Example Contoh

Result<void> ProcessOwnershipChanges(Transaction& transaction)
{ 
    WEAVERRUNTIME_TRY( 
        Api::SubscriptionChangeList firstSubscriptionEvents, 
        Api::AllSubscriptionEvents(transaction)); 
    WEAVERRUNTIME_TRY( 
        Api::OwnershipChangeList firstOwnershipChangeList, 
        Api::OwnershipChanges(transaction)); 
     
    WEAVERRUNTIME_TRY( 
        Api::SubscriptionChangeList secondSubscriptionEvents, 
        Api::AllSubscriptionEvents(transaction)); 
    WEAVERRUNTIME_TRY( 
        Api::OwnershipChangeList secondOwnershipChangeList, 
        Api::OwnershipChanges(transaction)); 
     
    /** 
     * secondSubscriptionEvents and secondOwnershipChangeList are  
     * both empty because there are no changes since the last call. 
     */
}

Note

FungsiAllSubscriptionEvents() ini diimplementasikan tetapi fungsi
tidakSubscriptionEvents() diimplementasikan.

Lepaskan kunci baca setelah diprosesSubscriptionChangeList
Ketika Anda memulai pembaruan, ada segmen memori bersama untuk data berkomitmen di partisi 
lain untuk centang sebelumnya. Segmen memori bersama ini mungkin dikunci oleh pembaca. Sebuah 
aplikasi tidak dapat sepenuhnya berkomitmen sampai semua pembaca telah merilis kunci. Sebagai 
pengoptimalan, aplikasi harus memanggilApi::ReleaseReadLeases() untuk melepaskan kunci setelah 
memprosesApi::SubscriptionChangelist item. Hal ini mengurangi pertengkaran pada waktu 
komit. Api::Commit()melepaskan sewa baca secara default, tetapi ini adalah praktik terbaik untuk 
melepaskannya secara manual setelah memproses pembaruan langganan.

Example Contoh

Result<void> ProcessSubscriptionChanges(Transaction& transaction)
{ 
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    WEAVERRUNTIME_TRY(ProcessSubscriptionChanges(transaction)); 
     
    /** 
     * Done processing Api::SubscriptionChangeList items. 
     * Release read locks.  
     */ 
         
    WEAVERRUNTIME_EXPECT(Api::ReleaseReadLeases(transaction)); 
     
    ...
}

Membuat instance aplikasi mandiri untuk pengujian
Anda dapat menggunakannyaApi::CreateStandaloneApplication() untuk membuat aplikasi 
mandiri untuk menguji logika aplikasi sebelum menjalankan kode dalam simulasi aktual.

Example Contoh

int main(int argc, char* argv[])
{ 
    Api::StandaloneRuntimeConfig config = {  
        /* run_for_seconds (the lifetime of the app) */ 3, 
        /* tick_hertz (the app clock rate) */ 10 }; 
     
    Result<Application> applicationResult = 
        Api::CreateStandaloneApplication(config); 

    ...
}

AWS SimSpace Weaverkerangka demo
KerangkaAWS SimSpace Weaver demo (kerangka demo) adalah perpustakaan utilitas yang dapat Anda 
gunakan untuk mengembangkanSimSpace Weaver aplikasi.

Kerangka demo menyediakan

• Sampel kode dan pola pemrograman untuk Anda gunakan dan periksa
• Abstraksi dan fungsi utilitas yang merampingkan pengembangan untuk aplikasi sederhana
• Cara yang lebih sederhana untuk menguji fitur eksperimental SDKSimSpace Weaver aplikasi

Kami merancang SDKSimSpace Weaver aplikasi dengan akses tingkat rendah keSimSpace Weaver API 
untuk memberikan kinerja yang lebih tinggi. Sebaliknya, kami merancang kerangka kerja demo untuk 
memberikan abstraksi tingkat tinggi dan akses ke API yang membuatSimSpace Weaver lebih mudah 
digunakan. Biaya kemudahan penggunaan adalah tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan 
langsung menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi. Simulasi yang dapat mentolerir kinerja yang lebih 
rendah (seperti yang tanpa persyaratan kinerja real-time) mungkin kandidat yang baik untuk menggunakan 
kerangka kerja demo. Sebaiknya gunakan fungsionalitas native diSimSpace Weaver app SDK untuk 
aplikasi yang kompleks karena framework demo bukanlah toolkit yang lengkap.

Kerangka demo meliputi

• Sampel kode kerja yang mendukung dan menunjukkan:
• Manajemen alur aplikasi
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• Pemrosesan peristiwa entitas yang digerakkan oleh callback
• Satu set perpustakaan utilitas pihak ketiga:

• spdlog(pustaka logging)
• Versi minimalAZCore (pustaka matematika) yang hanya berisi:

• Vector3
• Aabb

• cxxopts(opsi parser perintah)
• Fungsi utilitas khusus untukSimSpace Weaver

Kerangka demo terdiri dari perpustakaan, file sumber, danCMakeLists. File-file tersebut disertakan dalam 
paketSimSpace Weaver aplikasi SDK yang dapat didistribusikan.

Bekerja dengan kuota layanan
Bagian ini menjelaskan cara bekerja dengan kuota layananSimSpace Weaver. Kuota juga disebut batas. 
Untuk daftar kuota layanan, lihatSimSpace Titik akhir dan kuota penenun (p. 147). API di bagian ini 
berasal dari kumpulan API aplikasi. API aplikasi berbeda dari API layanan. API aplikasi adalah bagian dari 
SDKSimSpace Weaver aplikasi. Anda dapat menemukan dokumentasi untuk API aplikasi di folder SDK 
aplikasi di sistem lokal Anda:

sdk-folder\SimSpaceWeaverAppSdk-sdk-version\documentation\index.html

Topik
• Mendapatkan batasan untuk aplikasi (p. 97)
• Mendapatkan jumlah sumber daya yang digunakan oleh aplikasi (p. 98)
• Mengatur ulang metrik (p. 98)
• Melebihi batas (p. 99)
• Kehabisan memori (p. 99)
• Praktik terbaik (p. 99)

Mendapatkan batasan untuk aplikasi
Anda dapat menggunakan APIRuntimeLimits aplikasi untuk menanyakan batasan aplikasi.

Result<Limit> RuntimeLimit(Application& app, LimitType type)

Parameter

Application& aplikasi

Referensi ke aplikasi.
LimitTypejenis

Enum dengan jenis batas berikut:

enum LimitType { 
    Unset = 0, 
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daya yang digunakan oleh aplikasi

    EntitiesPerPartition = 1, 
    RemoteEntityTransfers = 2, 
    LocalEntityTransfers = 3
};

Contoh berikut query batas hitungan entitas.

WEAVERRUNTIME_TRY(auto entity_limit, 
     Api::RuntimeLimit(m_app, Api::LimitType::EntitiesPerPartition))
Log::Info("Entity count limit", entity_limit.value);

Mendapatkan jumlah sumber daya yang digunakan 
oleh aplikasi
Anda dapat memanggil APIRuntimeMetrics aplikasi untuk mendapatkan jumlah resource yang digunakan 
oleh aplikasi:

Result<std::reference_wrapper<const AppRuntimeMetrics>> RuntimeMetrics(Application& app) 
 noexcept

Parameter

Application& aplikasi

Referensi ke aplikasi.

API mengembalikan referensi kestruct yang berisi metrik. Metrik penghitung memiliki nilai total berjalan dan 
hanya meningkat. Metrik pengukur memiliki nilai yang dapat meningkat atau menurun. Aplikasi runtime 
update counter setiap kali peristiwa meningkatkan nilai. Runtime hanya memperbarui pengukur saat Anda 
memanggil API. SimSpace Weavermenjamin bahwa referensi tersebut berlaku untuk masa pakai aplikasi. 
Panggilan berulang ke API tidak akan mengubah referensi.

struct AppRuntimeMetrics { 
    uint64_t total_committed_ticks_gauge, 

    uint32_t active_entity_gauge, 
    uint32_t ticks_since_reset_counter, 

    uint32_t load_field_counter, 
    uint32_t store_field_counter, 

    uint32_t created_entity_counter, 
    uint32_t deleted_entity_counter, 

    uint32_t entered_entity_counter, 
    uint32_t exited_entity_counter, 

    uint32_t rejected_incoming_transfer_counter, 
    uint32_t rejected_outgoing_transfer_counter
}

Mengatur ulang metrik
APIResetRuntimeMetrics aplikasi menyetel ulang nilai dalam fileAppRuntimeMetricsstruct.
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Result<void> ResetRuntimeMetrics(Application& app) noexcept

Contoh berikut menunjukkan cara meneleponResetRuntimeMetrics di aplikasi.

if (ticks_since_last_report > 100)
{ 
    auto metrics = WEAVERRUNTIME_EXPECT(Api::RuntimeMetrics(m_app)); 
    Log::Info(metrics); 

    ticks_since_last_report = 0; 

    WEAVERRUNTIME_EXPECT(Api::ResetRuntimeMetrics(m_app));
}

Melebihi batas
Panggilan API aplikasi yang melebihi batas akan menampilkanErrorCode::CapacityExceeded, 
kecuali transfer entitas. SimSpace Weavermenangani transfer entitas secara asinkron sebagai 
bagian dari operasi Commit dan APIBeginUpdate aplikasi, sehingga tidak ada operasi spesifik yang 
mengembalikan kesalahan jika transfer gagal karena batas transfer entitas. Untuk mendeteksi kegagalan 
transfer, Anda dapat membandingkan nilai saat inirejected_incoming_transfer_counter
danrejected_outgoing_transfer_counter (dalamAppRuntimeMetricsstruct) dengan 
nilai sebelumnya. Entitas yang ditolak tidak akan berada di partisi, tetapi aplikasi masih dapat 
mensimulasikannya.

Kehabisan memori
SimSpace Weavermenggunakan proses pengumpul sampah untuk membersihkan dan melepaskan 
memori yang dibebaskan. Dimungkinkan untuk menulis data lebih cepat daripada pengumpul 
sampah dapat melepaskan memori. Jika ini terjadi, operasi penulisan mungkin melebihi batas memori 
cadangan aplikasi. SimSpace Weaverakan mengembalikan kesalahan internal dengan pesan yang 
berisiOutOfMemory (dan detail tambahan). Untuk informasi selengkapnya, lihat Spread menulis sepanjang 
waktu (p. 99).

Praktik terbaik
Praktik terbaik berikut adalah pedoman umum merancang aplikasi agar tidak terlampaui. Mereka mungkin 
tidak berlaku untuk desain aplikasi spesifik Anda.

Monitor sering dan memperlambat
Anda harus sering memantau metrik dan memperlambat operasi yang hampir mencapai batas.

Hindari melampaui batas berlangganan dan batas transfer
Jika memungkinkan, rancang simulasi Anda untuk mengurangi jumlah langganan jarak jauh dan transfer 
entitas. Anda dapat menggunakan grup penempatan untuk menempatkan beberapa partisi pada pekerja 
yang sama dan mengurangi kebutuhan akan transfer entitas jarak jauh antar pekerja.

Spread menulis sepanjang waktu
Jumlah dan ukuran pembaruan dalam tanda centang dapat memiliki dampak signifikan pada waktu dan 
memori yang diperlukan untuk melakukan transaksi. Persyaratan memori yang besar dapat menyebabkan 
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runtime aplikasi kehabisan memori. Anda dapat menyebarkan penulisan sepanjang waktu untuk 
menurunkan ukuran total rata-rata pembaruan per tick. Ini dapat membantu meningkatkan kinerja dan 
menghindari melampaui batas. Kami menyarankan Anda untuk tidak menulis lebih dari rata-rata 12 MB 
pada setiap tick atau 1,5 KB untuk setiap entitas.

simulasi
Anda dapat menggunakan metode berikut untuk mendapatkan informasi tentang simulasi Anda.

Topik

• GunakanSimSpace Weaver Local dan lihat output konsol (p. 100)
• Lihat log Anda di AmazonCloudWatch Logs (p. 100)
• Menggunakan panggilandescribe API (p. 100)
• Connect klien (p. 101)

GunakanSimSpace Weaver Local dan lihat output 
konsol
Kami menyarankan Anda mengembangkan simulasi Anda secara lokal terlebih dahulu dan kemudian 
menjalankannya diAWS Cloud. Anda dapat melihat output konsol langsung ketika Anda menjalankan 
denganSimSpace Weaver Local. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengembangan lokal (p. 73).

Lihat log Anda di AmazonCloudWatch Logs
Ketika Anda menjalankan simulasi Anda dalam output konsol aplikasi Anda dikirim ke log stream 
di AmazonCloudWatch Logs.AWS Cloud Simulasi Anda juga menulis data log lainnya. Anda harus 
mengaktifkan login dalam skema simulasi Anda jika Anda ingin simulasi Anda untuk menulis data log. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat SimSpace Weaverlog di AmazonCloudWatch Logs (p. 141).

Warning

Simulasi Anda dapat menghasilkan data log dalam jumlah besar. Data log dapat tumbuh sangat 
cepat. Anda harus menonton log Anda erat dan menghentikan simulasi Anda ketika Anda tidak 
membutuhkannya berjalan lagi. Logging dapat membuat biaya besar.

Menggunakan panggilandescribe API
Anda dapat menggunakan API layanan berikut untuk mendapatkan informasi tentang simulasi Anda diAWS 
Cloud.

Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) atau 
menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus menggunakan 
SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi terbaru adalah 1.13.0. 
Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi SimSpace Weaver (p. 166). Skrip 
SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity 
Center, Anda dapat menyalin profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda 
atau memberikan nama profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi 
dengan--profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
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MengkonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan pengaturan file 
kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

• ListSimulations— mendapatkan daftar semua simulasi Anda diAWS Cloud.

Example Contoh

tools\windows\weaver-MyProject-cli.bat list-simulations

• DescribeSimulation— mendapatkan rincian tentang simulasi.

Example Contoh

tools\windows\weaver-MyProject-cli.bat describe-simulation --simulation MySimulation

• DescribeApp— mendapatkan rincian tentang aplikasi.

Example Contoh

tools\windows\weaver-MyProject-cli.bat describe-app --simulation MySimulation --domain 
 MyCustomDomain --app MyCustomApp

Untuk informasi selengkapnya tentangSimSpace Weaver API, lihatSimSpace WeaverReferensi 
API (p. 165).

Connect klien
Anda dapat menghubungkan klien ke aplikasi kustom atau layanan yang berjalan yang Anda tentukan 
denganendpoint_config skema simulasi Anda. SDKSimSpace Weaver aplikasi menyertakan contoh 
klien yang dapat Anda gunakan untuk melihat contoh aplikasi. Anda dapat melihat kode sumber untuk klien 
sampel ini dan aplikasi sampel untuk melihat bagaimana Anda dapat membuat klien Anda sendiri. Untuk 
informasi selengkapnya tentang cara membangun dan menjalankan klien sampel, lihatLangkah 5: Lihat 
simulasi Anda (p. 25).

Anda dapat menemukan kode sumber untuk klien sampel di folder berikut:

• sdk-folder\packaging-tools\clients\PathfindingSampleClients\

Debugging simulasi lokal
Anda dapat men-debugSimSpace Weaver Local aplikasi Anda denganMicrosoft Visual Studio. Untuk 
informasi lebih lanjut tentang cara melakukan debug denganVisual Studio, lihat hal Microsoft Visual Studio 
documentation.

Untuk men-debug simulasi lokal

1. Pastikan bahwa Andaschema.yaml ada di direktori kerja Anda.
2. Di Visual Studio, buka menu konteks untuk setiap aplikasi yang ingin Anda debug 

(sepertiPathfindingSampleLocalSpatial atauPathfindingSampleLocalView) dan atur 
direktori kerja di bagian debugging.

3. Buka menu konteks untuk aplikasi yang ingin Anda debug dan pilih Tetapkan sebagai proyek Startup.
4. PilihF5 untuk mulai men-debug aplikasi.
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Persyaratan untuk men-debug simulasi sama dengan persyaratan untuk menjalankan simulasi secara 
normal. Anda harus memulai jumlah aplikasi spasial yang ditentukan dalam skema. Misalnya, jika skema 
Anda menentukan kisi 2x2 dan Anda memulai aplikasi spasial dalam mode debug, simulasi tidak akan 
berjalan sampai Anda memulai 3 aplikasi spasial lagi (dalam mode debug atau tidak dalam mode debug).

Untuk men-debug aplikasi kustom, Anda harus terlebih dahulu memulai aplikasi spasial Anda dan 
kemudian memulai aplikasi kustom di debugger.

Perhatikan bahwa simulasi Anda berjalan dalam langkah kunci. Segera setelah aplikasi mencapai 
breakpoint, semua aplikasi lain akan berhenti sejenak. Setelah Anda melanjutkan dari breakpoint itu, 
aplikasi lain akan berlanjut.

Support untuk mesin lain
Anda dapat menggunakanC++ mesin kustom Anda sendiri denganSimSpace Weaver. Kami sedang 
mengembangkan dukungan untuk mesin berikut. Ada dokumentasi terpisah untuk masing-masing mesin 
ini.

Important

Integrasi dengan mesin yang tercantum di sini bersifat eksperimental. Mereka tersedia untuk 
pratinjau.

Mesin

• Unity (p. 102)(versi minimum 2021.3.7f1)
• Unreal Engine (p. 103)(versi minimum 5.0)

Unity
Anda harus memiliki lingkunganUnity pengembangan yang sudah diinstal sebelum Anda 
membangunSimSpace Weaver simulasi dengan Unity. Download terpisahUnity SDK untukAWS SimSpace 
Weaver (Unity SDK) dan ikuti petunjuk dalam paket itu.

Untuk mengunduh dan menggunakanUnity SDK

1. Pada prompt perintah Windows, buka folder sdk Anda.
2. Jalankan skrip unduhan. Ganti wilayah denganWilayah AWS tempat Anda akan memulai simulasi 

Anda (misalnya,us-west-2).

.\download-unity-package.bat --region region

Skrip diunduhSimSpaceWeaverUnityPackage.zip di folder Anda saat ini.
3. Buka zipSimSpaceWeaverUnityPackage.zip.
4. BacaUnity_SDK_for_AWS_SimSpace_Weaver.pdf, terletak diUnity SDK folder unzip Anda.

Important

Unity SDKTidak mendukung profil bernama untukAWS Command Line Interface (AWS CLI). Jika 
Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) atauAWS CLI 
profil, Anda harus menyalin atau mengganti nama profil bernama Anda kedefault profil sebelum 
Anda menggunakanUnity SDK. Untuk informasi selengkapnya, lihat MengkonfigurasiAWS CLI 
untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) di PanduanAWS 
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Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan pengaturan file kredensi di PanduanAWS 
Command Line Interface Pengguna.

Unreal Engine
Anda harus membangun serverUnreal Engine khusus dari kode sumber. 
SimSpaceWeaverAppSdkDistributableTermasuk versiPathfindingSample untukUnreal Engine. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat arah yang terpisah:

sdk-folder\AWS_SimSpace_Weaver_Unreal_Guide.pdf

Penggunaan perangkat lunak berlisensi 
denganAWS SimSpace Weaver

AWS SimSpace Weavermemungkinkan Anda untuk membangun simulasi dengan pilihan mesin simulasi 
dan konten Anda. Sehubungan dengan penggunaan AndaSimSpace Weaver, Anda bertanggung jawab 
untuk memperoleh, memelihara, dan mematuhi ketentuan lisensi perangkat lunak atau konten apa pun 
yang Anda gunakan dalam simulasi Anda. Perjanjian lisensi Anda memungkinkan Anda menerapkan 
perangkat lunak dan konten di lingkungan yang di-hosting secara virtual.

Mengelola sumber daya Anda denganAWS 
CloudFormation

Anda dapat menggunakanAWS CloudFormation untuk mengelolaAWS SimSpace Weaver sumber 
daya Anda. AWS CloudFormationadalahAWS layanan terpisah yang membantu Anda menentukan, 
menyediakan, dan mengelolaAWS infrastruktur Anda sebagai kode. DenganAWS CloudFormation Anda 
membuat file JSON atau YAKL, yang disebut template. Template Anda menentukan rincian infrastruktur 
Anda. AWS CloudFormationmenggunakan template Anda untuk menyediakan infrastruktur Anda sebagai 
satu unit, yang disebut tumpukan. Ketika Anda menghapus tumpukan Anda, Anda dapat memilikiAWS 
CloudFormation menghapus segala sesuatu di stack pada saat yang sama. Anda dapat mengelola 
template Anda menggunakan proses manajemen kode sumber standar (misalnya, melacaknya dalam 
sistem kontrol versi seperti Git). Untuk informasi selengkapnya tentang AWS CloudFormation, lihat
Panduan Pengguna AWS CloudFormation.

Sumber daya simulasi Anda

DiAWS, sumber daya adalah entitas yang dapat Anda kerjakan. Contohnya meliputi instans 
Amazon EC2, bucket Amazon S3, atau peran IAM. SimSpace WeaverSimulasi Anda adalah 
sumber daya. Dalam konfigurasi, Anda biasanya menentukanAWS sumber daya dalam 
formulirAWS::service::resource. UntukSimSpace Weaver, Anda menentukan sumber daya simulasi 
Anda sebagaiAWS::SimSpaceWeaver::Simulation. Untuk informasi selengkapnya tentang sumber 
daya simulasi AndaAWS CloudFormation, lihat SimSpace Weaverbagian di PanduanAWS CloudFormation 
Pengguna.

Bagaimana saya dapat menggunakannyaAWS CloudFormationSimSpace Weaver?

Anda dapat membuatAWS CloudFormation templat yang menentukanAWS sumber daya yang ingin 
Anda sediakan. Template Anda dapat menentukan keseluruhan arsitektur, bagian dari arsitektur, atau 
solusi kecil. Misalnya, Anda dapat menentukan arsitektur untukSimSpace Weaver solusi Anda yang 
mencakup bucket Amazon S3, izin IAM, database pendukung di Amazon Relational Database Service 
atau Amazon DynamoDB, danSimulation sumber daya Anda. Anda kemudian dapat menggunakanAWS 
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CloudFormation untuk menyediakan semua sumber daya tersebut sebagai satu unit, dan pada saat yang 
sama.

Example template yang menciptakan sumber daya IAM dan memulai simulasi

Contoh template berikut membuat peran IAM dan izin yangSimSpace Weaver perlu melakukan tindakan 
di akun Anda. Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi membuat peran dan izin dalam spesifikWilayah 
AWS saat Anda membuat proyek, tetapi Anda dapat menggunakanAWS CloudFormation template untuk 
menyebarkan simulasi ke yang lainWilayah AWS tanpa menjalankan skrip lagi. Misalnya, Anda dapat 
melakukan ini untuk mengatur simulasi cadangan untuk tujuan pemulihan bencana.

Dalam contoh ini, nama simulasi asli adalahMySimulation. Sebuah bucket untuk skema sudah ada 
diWilayah AWS manaAWS CloudFormation akan membangun stack. Bucket berisi versi skema yang 
dikonfigurasi dengan benar untuk menjalankan simulasi di dalamnyaWilayah AWS. Ingat bahwa skema 
menentukan lokasi file zip aplikasi Anda, yang merupakan bucket Amazon S3 yangWilayah AWS 
sama dengan simulasi. Bucket dan file ritsleting aplikasi harus sudah ada diWilayah AWS saatAWS 
CloudFormation membangun tumpukan, jika tidak simulasi Anda tidak akan dimulai. Perhatikan bahwa 
nama bucket dalam contoh ini mencakupWilayah AWS, tetapi itu tidak menentukan di mana bucket 
sebenarnya berada. Anda harus memastikan bahwa bucket sebenarnya ada di dalamnyaWilayah AWS 
(Anda dapat memeriksa properti bucket di konsol Amazon S3, dengan API Amazon S3, atau dengan 
perintah Amazon S3 diAWS CLI).

Contoh ini menggunakan beberapa built-in fungsi dan parameterAWS CloudFormation untuk melakukan 
substitusi variabel. Untuk informasi selengkapnya, lihat Referensi fungsi intrinsik dan referensi parameter 
Pseudo di PanduanAWS CloudFormation Pengguna.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources: 
  WeaverAppRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      RoleName: SimSpaceWeaverAppRole 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
              - simspaceweaver.amazonaws.com 
          Action: 
            - sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
        - PolicyName: SimSpaceWeaverAppRolePolicy 
          PolicyDocument: 
            Version: 2012-10-17 
            Statement: 
            - Effect: Allow 
              Action: 
                - logs:PutLogEvents 
                - logs:DescribeLogGroups 
                - logs:DescribeLogStreams 
                - logs:CreateLogGroup 
                - logs:CreateLogStream 
              Resource: * 
            - Effect: Allow 
              Action: 
                - cloudwatch:PutMetricData 
              Resource: * 
            - Effect: Allow 
              Action: 
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                - s3:ListBucket 
                - s3:PutObject 
                - s3:GetObject 
              Resource: * 
  MyBackupSimulation: 
    Type: AWS::SimSpaceWeaver::Simulation 
    Properties: 
      Name: !Sub 'mySimulation-${AWS::Region}' 
      RoleArn: !GetAtt WeaverAppRole.Arn 
      SchemaS3Location: 
        BucketName: !Sub 'weaver-mySimulation-${AWS::AccountId}-schemas-${AWS::Region}' 
        ObjectKey: !Sub 'schema/mySimulation-${AWS::Region}-schema.yaml'        

Snapshot
Anda dapat membuat snapshot untuk mencadangkan data entitas simulasi Anda kapan saja. SimSpace 
Weavermembuat file .zip di bucket Amazon S3. Anda dapat membuat simulasi baru dengan snapshot. 
SimSpace Weavermenginisialisasi State Fabric simulasi baru Anda dengan data entitas yang disimpan 
dalam snapshot, memulai aplikasi spasial dan layanan yang berjalan saat snapshot dibuat, dan 
menetapkan jam ke centang yang sesuai. SimSpace Weavermendapat konfigurasi simulasi Anda dari 
snapshot bukan dari file skema. File .zip aplikasi Anda harus berada di lokasi yang sama di Amazon S3 
seperti dalam simulasi asli. Anda harus memulai aplikasi khusus apa pun secara terpisah.

Topik
• Kasus penggunaan untuk snapshot (p. 105)
• Gunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi untuk bekerja dengan snapshot (p. 106)
• GunakanSimSpace Weaver konsol untuk bekerja dengan snapshot (p. 109)
• GunakanAWS CLI untuk menggunakan snapshot (p. 110)
• GunakanSimSpace Weaver API untuk bekerja dengan snapshot (p. 112)
• Pertanyaan yang sering diajukan tentang snapshot (p. 113)

Kasus penggunaan untuk snapshot
Kembali ke keadaan sebelumnya dan jelajahi skenario 
percabangan
Anda dapat membuat snapshot dari simulasi Anda untuk menyimpannya di negara tertentu. Anda 
kemudian dapat membuat beberapa simulasi baru dari snapshot itu dan menjelajahi berbagai skenario 
yang dapat bercabang dari status tersebut.

Praktik terbaik pemulihan bencana dan praktik keamanan terbaik 
praktik keamanan dan praktik keamanan terbaik
Kami menyarankan agar Anda membuat cadangan simulasi secara teratur, terutama untuk simulasi yang 
berjalan lebih dari 1 jam atau menggunakan banyak pekerja. Cadangan dapat membantu Anda pulih 
dari bencana dan insiden keamanan. Snapshot menyediakan cara bagi Anda guna membuat cadangan 
simulasi Anda. Snapshot mengharuskan file.zip aplikasi Anda ada di lokasi yang sama di Amazon S3 
seperti sebelumnya. Jika Anda harus dapat memindahkan file.zip aplikasi ke lokasi lain, Anda harus 
menggunakan solusi cadangan khusus.

Untuk informasi lebih lanjut tentang praktik terbaik praktik terbaik lainnya, lihatPraktik terbaik saat bekerja 
denganSimSpace Weaver (p. 114) danPraktik terbaik keamanan untuk SimSpace Weaver (p. 139).
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Perpanjang durasi simulasi Anda
Sumber daya simulasi Anda adalah representasi dari simulasi AndaSimSpace Weaver. Semua sumber 
daya simulasi memilikiMaximumDuration pengaturan. Sebuah sumber daya simulasi otomatis berhenti 
ketika mencapai nyaMaximumDuration. Nilai maksimumMaximumDuration adalah14D (14 hari).

Jika Anda memerlukan simulasi untuk bertahan lebih lama daripada sumber daya simulasi, Anda dapat 
membuat snapshot sebelum sumber daya simulasi mencapaiMaximumDuration.MaximumDuration
Anda dapat memulai simulasi baru (membuat sumber daya simulasi baru) dengan snapshot Anda. 
SimSpace Weavermenginisialisasi data entitas Anda dari snapshot, memulai aplikasi spasial dan layanan 
yang sama yang berjalan sebelumnya, dan mengembalikan jam. Anda dapat memulai aplikasi kustom 
Anda dan melakukan inisialisasi kustom tambahan. Anda dapat mengatur sumber daya simulasi baru ke 
nilai yang berbeda ketika Anda memulainya.MaximumDuration

Gunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi untuk 
bekerja dengan snapshot
Anda dapat menggunakan skrip yang disediakan di SDKSimSpace Weaver aplikasi (versi minimum 1.13) 
untuk membuat dan menggunakan snapshot.

SDKSimSpace Weaver aplikasi mengatur simulasi Anda berdasarkan proyek. Anda dapat memulai 
beberapa simulasi dari satu proyek. Masing-masing simulasi tersebut menggunakan skema dan file.zip 
aplikasi yang sama. Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi menempatkan aset untuk simulasi dalam bucket 
Amazon S3 tertentu berdasarkan nama proyek,Akun AWS nomor, danWilayah AWS. Skrip bekerja dengan 
file snapshot yang terletak disnapshot folder di root bucket itu. URI Amazon S3 kesnapshot folder 
memiliki bentuk berikut:

s3://weaver-project-name-lowercase-account-number-artifacts-region/snapshot

Contoh

• Nama proyek:MyProject
• Akun AWSnomor: 111122223333
• Wilayah AWS: us-west-2
• Folder snapshot Amazon S3 URI:s3://weaver-myproject-111122223333-artifacts-us-
west-2/snapshot

Jika Anda ingin menggunakan bucket Amazon S3 yang berbeda, lihat hal berikut untuk menggunakan 
snapshot berikut untuk menggunakan snapshot berikut untuk menggunakan snapshot.

Cara lain untuk menggunakan snapshot

• SimSpace Weaverkonsol (p. 109)
• AWS CLI (p. 110)
• SimSpace WeaverAPI (p. 112)

Topik
• Gunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi untuk membuat snapshot (p. 107)
• Gunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi untuk memulai simulasi dari snapshot (p. 107)
• Gunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi untuk memulai simulasi dengan cepat dari 

snapshot (p. 108)
• Menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi untuk mencantumkan snapshot untuk proyek (p. 109)
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Gunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi untuk membuat 
snapshot
Untuk membuat snapshot, simulasi Anda harus dalamSTARTED keadaan. Pembuatan snapshot dimulai 
setelah tick saat ini selesai. SimSpace Weaverberhenti mengirim kutu ke aplikasi tetapi status jam masih 
menunjukkanSTARTED. Status simulasi berubah menjadiSNAPSHOT_IN_PROGRESS. Setelah snapshot 
selesai, status simulasi berubah kembaliSTARTED dan aplikasi menerima kutu lagi.

Untuk membuat snapshot

1. Pada prompt perintah Windows, buka folder alat untuk proyek Anda.

cd project-folder\tools\windows

2. Jika Anda tidak tahu nama simulasi Anda, lakukanlist-simulations API untuk melihat daftar 
sumber daya simulasi Anda. Pastikan bahwa status simulasi adalahSTARTED.

.\weaver-project-name-cli.bat list-simulations

3. Jalankancreate-snapshot skrip untuk proyek Anda.

.\create-snapshot-project-name.bat --simulation simulation-name

Contoh

.\create-snapshot-MyProject.bat --simulation MyProjectSimulation_23-04-29_12_00_00

SimSpace Weavermembuat file snapshot di bucket artefak untuk proyek Anda.

Contoh

• Nama proyek:MyProject
• Akun AWSnomor: 111122223333
• Wilayah AWS: us-west-2
• Folder snapshot Amazon S3 URI:s3://weaver-myproject-111122223333-artifacts-us-
west-2/snapshot

• Nama simulasi:MyProjectSimulation_23-04-29_12_00_00
• Waktu snapshot: 29 April 2023, 15:30:27 UTC
• Nama file snapshot:MyProjectSimulation_23-04-29_12_00_00-230429-1530-27.zip
• File snapshot URI Amazon S3:s3://weaver-myproject-111122223333-artifacts-us-
west-2/snapshot/MyProjectSimulation_23-04-29_12_00_00-230429-1530-27.zip

Gunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi untuk memulai simulasi 
dari snapshot
Saat Anda menggunakan skrip SDK aplikasi untuk memulai simulasi dari snapshot, skrip membuat nama 
simulasi baru dengan cara yang sama untuk memulai simulasi tanpa snapshot.

File snapshot Anda harus ada di lokasi snapshot di Amazon S3 dengan URI Amazon S3 berikut:

s3://weaver-project-name-lowercase-account-number-artifacts-region/snapshot
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File.zip aplikasi harus berada di lokasi yang sama saat snapshot dibuat.

SimSpace Weavermembuat sumber daya simulasi baru, menginisialisasi Fabric Negara dengan data 
entitas yang disimpan dalam snapshot, memulai instance baru dari aplikasi spasial dan layanan yang sama 
yang berjalan saat snapshot dibuat, dan menetapkan jam ke centang yang sesuai. Anda harus memulai 
aplikasi khusus secara terpisah melalui proses normal.

start-from-snapshotScript adalah versi snapshot daristart-simulation script. Sama 
sepertistart-simulation skrip,start-from-snapshot skrip tidak memulai jam untuk Anda. Anda 
harus memulai jam secara terpisah.

Untuk memulai simulasi dari snapshot

1. Pada prompt perintah Windows, buka folder alat untuk proyek Anda.

cd project-folder\tools\windows

2. Jalankanstart-from-snapshot skrip.

.\start-from-snapshot-project-name.bat --snapshot-s3-file snapshot-file-name

Contoh

.\start-from-snapshot-MyProject.bat --snapshot-s3-file 
 MyProjectSimulation_23-04-29_12_00_00-230429-1530-27.zip

Gunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi untuk memulai simulasi 
dengan cepat dari snapshot
Anda dapat memulai simulasi dengan cepat dari snapshot. Ini mirip dengan awal cepat tanpa snapshot.

File snapshot Anda harus ada di lokasi snapshot di Amazon S3 dengan URI Amazon S3 berikut:

s3://weaver-project-name-lowercase-account-number-artifacts-region/snapshot

File.zip aplikasi harus berada di lokasi yang sama saat snapshot dibuat.

SimSpace Weavermembuat sumber daya simulasi baru, menginisialisasi Fabric Negara dengan data 
entitas yang disimpan dalam snapshot, memulai instance baru dari aplikasi spasial dan layanan yang sama 
yang berjalan saat snapshot dibuat, dan menetapkan jam ke centang yang sesuai. Anda harus memulai 
aplikasi khusus secara terpisah melalui proses normal.

quick-start-from-snapshotScript adalah versi snapshot dariquick-start script. Sama 
sepertiquick-start skrip,quick-start-from-snapshot skrip memulai jam untuk Anda. Ini juga 
memulai aplikasi tampilan untuk proyek sampel pathfinding.

Untuk memulai simulasi dengan cepat dari snapshot

1. Pada prompt perintah Windows, buka folder alat untuk proyek Anda.

cd project-folder\tools\windows

2. Jalankanquick-start-from-snapshot skrip.

.\quick-start-from-snapshot-project-name-cli.bat --snapshot-s3-file snapshot-file-name
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Contoh

.\quick-start-from-snapshot-MyProject-cli.bat --snapshot-s3-file 
 MyProjectSimulation_23-04-29_12_00_00-230429-1530-27.zip

Menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi untuk 
mencantumkan snapshot untuk proyek
Anda dapat menggunakanlist-snapshots script untuk daftar snapshot untuk proyek. Script ini 
mencantumkan file dalamsnapshot folder untuk proyek. Proyek unik untuk SDKSimSpace Weaver 
aplikasi, jadi Anda hanya dapat melakukan ini dengan skrip SDK aplikasi dan hanya untuk proyek. Script 
mengasumsikan bahwa semua file dalamsnapshot folder di Amazon S3 adalah file snapshot. Jika Anda 
memindahkan atau menghapus file dari folder maka file-file tersebut tidak akan muncul dalam daftar.

Untuk mencantumkan snapshot untuk sebuah proyek

1. Pada prompt perintah Windows, buka folder alat untuk proyek Anda.

cd project-folder\tools\windows

2. Jalankanlist-snapshots skrip.

.\list-snapshots-project-name.bat

Contoh

.\list-snapshots-MyProject.bat

GunakanSimSpace Weaver konsol untuk bekerja 
dengan snapshot
Anda dapat menggunakanSimSpace Weaver konsol untuk membuat snapshot dari simulasi Anda.

Cara lain untuk menggunakan snapshot

• SimSpace Weaverskrip SDK aplikasi (p. 106)
• AWS CLI (p. 110)
• SimSpace WeaverAPI (p. 112)

Topik
• Gunakan konsol untuk membuat snapshot (p. 109)
• Gunakan konsol untuk memulai simulasi dari snapshot (p. 110)

Gunakan konsol untuk membuat snapshot
Untuk membuat snapshot

1. Masuk keAWS Management Console dan terhubung ke SimSpace Weaverkonsol.
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2. Pilih Simulasi dari panel navigasi.
3. Pilih tombol radio di samping nama simulasi. Status simulasi Anda harus Dimulai.
4. Di bagian atas halaman, pilih Buat snapshot.
5. Di bawah pengaturan Snapshot, untuk tujuan Snapshot, masukkan URI Amazon S3 bucket atau 

bucket dan folder tempat AndaSimSpace Weaver ingin membuat snapshot. Anda dapat memilih
Jelajahi S3 jika Anda lebih suka menelusuri bucket yang tersedia dan memilih lokasi.

Important

Bucket Amazon S3 harusWilayah AWS sama dengan simulasi.

Note

SimSpace Weavermembuatsnapshot folder di dalam tujuan snapshot yang Anda pilih. 
SimSpace Weavermembuat file.zip snapshot disnapshot folder itu.

6. Memilih Buat snapshot.

Gunakan konsol untuk memulai simulasi dari snapshot
Untuk memulai simulasi dari snapshot, file.zip snapshot Anda harus ada di bucket Amazon S3 yang dapat 
diakses simulasi Anda. Simulasi Anda menggunakan izin yang ditentukan dalam peran aplikasi yang Anda 
pilih saat memulai simulasi. Semua file.zip aplikasi dari simulasi asli harus ada di lokasi yang sama seperti 
saat snapshot dibuat.

Untuk memulai simulasi dari snapshot

1. Masuk keAWS Management Console dan terhubung ke SimSpace Weaverkonsol.
2. Pilih Simulasi dari panel navigasi.
3. Di bagian atas halaman, pilih Mulai simulasi.
4. Di bawah pengaturan Simulasi, masukkan nama dan deskripsi opsional untuk simulasi Anda. Nama 

simulasi Anda harus unik di AndaAkun AWS.
5. Untuk metode mulai Simulasi, pilih Gunakan snapshot di Amazon S3.
6. Untuk Amazon S3 URI untuk snapshot, masukkan URI Amazon S3 file snapshot Anda, atau pilih

Browse S3 untuk menelusuri dan memilih file.

Important

Bucket Amazon S3 harusWilayah AWS sama dengan simulasi.
7. Untuk peran IAM, pilih peran aplikasi yang akan digunakan simulasi Anda.
8. Untuk durasi maksimum, masukkan jumlah waktu maksimum yang harus dijalankan sumber daya 

simulasi Anda. Nilai maksimumnya adalah 14D. Untuk informasi lebih lanjut tentang durasi maksimum, 
lihat.

9. Di bawah Tag - opsional, pilih Tambahkan tag baru jika Anda ingin menambahkan tag.
10. Pilih Mulai simulasi.

GunakanAWS CLI untuk menggunakan snapshot
Anda dapat menggunakanAWS CLI untuk memanggilSimSpace Weaver API dari prompt perintah. Anda 
harus memilikiAWS CLI diinstal dan dikonfigurasi dengan benar. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menginstal atau memperbarui versi terbaruAWS CLI di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna 
untuk Versi 2.
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Cara lain untuk menggunakan snapshot

• SimSpace Weaverskrip SDK aplikasi (p. 106)
• SimSpace Weaverkonsol (p. 109)
• SimSpace WeaverAPI (p. 112)

Topik
• GunakanAWS CLI untuk membuat snapshot (p. 111)
• GunakanAWS CLI untuk memulai simulasi dari snapshot (p. 111)

GunakanAWS CLI untuk membuat snapshot
Untuk membuat snapshot

• Pada prompt perintah, panggilCreateSnapshot API.

aws simspaceweaver create-snapshot --simulation simulation-name —destination s3-
destination

Parameter

simulasi

Nama simulasi dimulai. Anda dapat menggunakanaws simspaceweaver list-simulations
untuk melihat nama dan status simulasi Anda.

tujuan

String yang menentukan bucket Amazon S3 tujuan dan key prefix objek opsional untuk file 
snapshot Anda. key prefix objek Anda biasanya merupakan folder di bucket Anda. SimSpace 
Weavermembuat snapshot Anda di dalamsnapshot folder di tujuan ini.

Important

Bucket Amazon S3 harusWilayah AWS sama dengan simulasi.

Contoh

aws simspaceweaver create-snapshot —simulation MyProjectSimulation_23-04-29_12_00_00 
 —destination BucketName=weaver-myproject-111122223333-artifacts-us-
west-2,ObjectKeyPrefix=myFolder

Untuk informasi selengkapnya tentangCreateSnapshot API, lihat CreateSnapshotdi ReferensiAWS 
SimSpace Weaver API.

GunakanAWS CLI untuk memulai simulasi dari snapshot
Untuk memulai simulasi dari snapshot

• Pada prompt perintah, panggilStartSimulation API.

aws simspaceweaver start-simulation --name simulation-name --role-arn role-arn --
snapshot-s3-location s3-location
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Parameter

nama

Nama simulasi baru. Nama simulasi harus unik di AndaAkun AWS. Anda dapat menggunakanaws 
simspaceweaver list-simulations untuk melihat nama-nama simulasi yang ada.

peran-arn

Amazon Resource Name (ARN) dari peran aplikasi yang akan digunakan oleh simulasi Anda.
snapshot-s3-lokasi

String yang menentukan bucket Amazon S3 dan kunci objek dari file snapshot Anda.
Important

Bucket Amazon S3 harusWilayah AWS sama dengan simulasi.

Contoh

aws simspaceweaver start-simulation —name MySimulation —role-arn 
 arn:aws:iam::111122223333:role/weaver-MyProject-app-role —snapshot-s3-location 
 BucketName=weaver-myproject-111122223333-artifacts-us-west-2,ObjectKey=myFolder/
snapshot/MyProjectSimulation_23-04-29_12_00_00-230429-1530-27.zip

Untuk informasi selengkapnya tentangStartSimulation API, lihat StartSimulationdi ReferensiAWS 
SimSpace Weaver API.

GunakanSimSpace Weaver API untuk bekerja dengan 
snapshot
Anda dapat memanggilSimSpace Weaver API secara langsung untuk bekerja dengan snapshot. Untuk 
informasi tentang API, lihat ReferensiAWS SimSpace Weaver API.

Cara lain untuk menggunakan snapshot

• SimSpace Weaverskrip SDK aplikasi (p. 106)
• SimSpace Weaverkonsol (p. 109)
• AWS CLI (p. 110)

Buat snapshot
Anda dapat memanggilCreateSnapshot API untuk membuat snapshot untuk simulasi. Keadaan simulasi 
harusSTARTED. SimSpace Weavermembuat file snapshot dalamsnapshot folder di bucket Amazon 
S3 dan awalan objek yang Anda tentukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat CreateSnapshot dalam
Referensi API AWS SimSpace Weaver.

Mulai simulasi dari sebuah snapshot
Anda dapat memberikan snapshot saat memanggilStartSimulation API untuk memulai 
simulasi baru. Anda menyediakan string JSON sebagai argumen untukSnapshotS3Location
parameter. String menentukan nama bucket Amazon S3 dan kunci objek dari file snapshot. Jika Anda 
memberikanSnapshotS3Location, maka Anda tidak dapat memberikanSchemaS3Location. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat StartSimulation dalam Referensi API AWS SimSpace Weaver.
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Pertanyaan yang sering diajukan tentang snapshot
Apakah simulasi saya terus berjalan selama snapshot?

Sumber daya simulasi Anda terus berjalan selama snapshot dan Anda terus menerima biaya penagihan 
untuk waktu itu. Waktu dihitung terhadap durasi maksimum simulasi Anda. Aplikasi Anda tidak menerima 
tick saat snapshot sedang berlangsung. Jika status jam Anda adalahSTARTED saat pembuatan snapshot 
dimulai, jam Anda akan tetap menunjukkanSTARTED status. Aplikasi Anda menerima kutu lagi setelah 
snapshot selesai. Jika status jam AndaSTOPPED maka status jam Anda akan tetap adaSTOPPED. 
Perhatikan bahwa simulasi denganSTARTED status berjalan meskipun status jamnyaSTOPPED.

Apa yang terjadi jika snapshot sedang berlangsung dan simulasi saya mencapai durasi maksimumnya?

Simulasi Anda akan menyelesaikan snapshot dan kemudian berhenti segera setelah proses snapshot 
berakhir (baik berhasil atau tidak berhasil). Kami menyarankan Anda menguji proses snapshot terlebih 
dahulu untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan, ukuran file snapshot yang dapat Anda 
harapkan, dan apakah itu harus diselesaikan dengan sukses.

Apa yang terjadi jika saya menghentikan simulasi yang memiliki snapshot yang sedang berlangsung?

Snapshot yang sedang berlangsung segera berhenti saat Anda menghentikan simulasi. Itu tidak akan 
membuat file snapshot.

Bagaimana cara menghentikan snapshot yang sedang berlangsung?

Satu-satunya cara untuk menghentikan snapshot yang sedang berlangsung adalah menghentikan simulasi.
Anda tidak dapat memulai ulang simulasi setelah Anda menghentikannya.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan snapshot saya?

Waktu yang diperlukan untuk membuat snapshot tergantung pada simulasi Anda. Kami menyarankan Anda 
menguji proses snapshot terlebih dahulu untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 
simulasi Anda.

Seberapa besar file snapshot saya?

Ukuran file snapshot tergantung pada simulasi Anda. Kami menyarankan Anda menguji proses snapshot 
terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa besar file untuk simulasi Anda.
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Praktik terbaik saat bekerja 
denganSimSpace Weaver

Kami merekomendasikan praktik terbaik berikut saat bekerja denganSimSpace Weaver.

Topik

• Mengatur alarm penagihan (p. 114)
• Gunakan SimSpace Weaver Local (p. 114)
• Hentikan simulasi yang tidak Anda perlukan. (p. 114)
• Hapus sumber daya yang tidak Anda perlukan. (p. 115)
• Memiliki cadangan (p. 115)

Mengatur alarm penagihan
Sangat mudah untuk menyediakan sumber dayaAWS dan membiarkannya berjalan sepanjang waktu, 
bahkan ketika mereka tidak diperlukan lagi. Hal ini dapat mengakibatkan biaya pelarian yang bisa menjadi 
kejutan ketika Anda mendapatkan tagihan Anda. Anda dapat mengonfigurasi alarm di AmazonCloudWatch 
yang akan memicu dan memberi tahu Anda ketika biaya Anda melebihi ambang batas yang Anda tetapkan. 
Anda dapat memeriksa biaya Anda menggunakan alat manajemen biaya. Untuk informasi selengkapnya, 
lihat:

• Membuat alarm penagihan untuk memantau estimasiAWS biaya Anda
• Apa ituAWS Cost Management

Gunakan SimSpace Weaver Local
Kami menyarankan Anda menggunakanSimSpace Weaver Local untuk mengembangkan dan menguji 
simulasi Anda sebelum mengunggahnya keSimSpace Weaver layanan diAWS Cloud. Manfaat berkembang 
denganSimSpace Weaver Local meliputi:

• Tidak perlu menunggu unggahan dalam jumlah besar
• Tidak ada batasan pada jumlah simulasi lokal yang dapat Anda buat
• Anda tidak dikenai biaya untuk waktu komputasi di komputer lokal
• Akses langsung ke output konsol dari aplikasi Anda
• Ubah, bangun kembali, dan mulai ulang simulasi lokal Anda tanpa harus membuatnya kembali diAWS 

Cloud

Hentikan simulasi yang tidak Anda perlukan.
Anda mendapatkan biaya penagihan untuk simulasi saat sedang berjalan. Anda harus menghentikan 
simulasi untuk berhenti mendapatkan biaya untuk itu. Menjalankan simulasi juga dihitung terhadap kuota 
Anda untuk jumlah simulasi maksimum. Simulasi berjalan yang memiliki logging dikonfigurasi juga dapat 
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Hapus sumber daya yang tidak Anda perlukan.

menghasilkan sejumlah besar log, yang Anda juga mendapatkan biaya penagihan untuk. Anda harus 
menghentikan simulasi apa pun yang tidak Anda butuhkan untuk berhenti mendapatkan biaya tambahan.

Important

Menghentikan jam simulasi tidak menghentikan simulasi, jam hanya berhenti menerbitkan kutu ke 
aplikasi Anda. Anda tidak dapat memulai ulang simulasi setelah Anda menghentikannya.

Hapus sumber daya yang tidak Anda perlukan.
Setiap simulasi yang Anda buatSimSpace Weaver juga menciptakan sumber daya diAWS layanan lain. 
Anda bisa mendapatkan biaya penagihan untuk sumber daya dan data di layanan lain ini. Simulasi berjalan 
dan gagal dihitung terhadap kuota Anda untuk jumlah simulasi maksimum. Anda harus menghapus 
simulasi gagal yang tidak dibutuhkan sehingga Anda dapat memulai simulasi baru. Saat Anda menghapus 
simulasi, sumber daya untuk simulasi yang ada diAWS layanan lain mungkin tidak dihapus. Misalnya, data 
log simulasi apa pun di AmazonCloudWatch Logs akan tetap ada sampai Anda menghapusnya. Anda 
akan mendapatkan biaya penagihan untuk data log tersebut. Anda harus membersihkan semua sumber 
daya terkait untuk simulasi Anda jika Anda tidak membutuhkannya lagi. Untuk informasi selengkapnya, 
lihatLangkah 6: Berhenti dan bersihkan simulasi Anda (p. 30) tutorial mulai cepat.

Memiliki cadangan
Sebaiknya Anda memiliki cadangan dan rencana cadangan untuk semuanya. Anda tidak boleh berasumsi 
bahwa hanya karena data Anda dalamAWS bahwa Anda tidak perlu mencadangkan itu. Anda harus 
membuat sistem Anda sendiri jika Anda perlu mencadangkan status simulasi Anda. Pertimbangkan untuk 
menggunakan beberapaWilayah AWS dan memiliki rencana untuk dapat dengan cepat mengalihkan 
beban kerja produksi Anda ke yang lainWilayah AWS jika Anda perlu. Untuk informasi lebih lanjut tentang 
dukunganWilayah AWS ituSimSpace Weaver, lihatSimSpace Titik akhir dan kuota penenun (p. 147).
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Keamanan di AWS SimSpace 
Weaver

Keamanan cloud di AWS merupakan prioritas tertinggi. Sebagai pelanggan AWS, Anda mendapatkan 
manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi 
yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara AWS dan Anda. Model tanggung jawab bersama
menggambarkan ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan di dalam cloud:

• Keamanan dari cloud – AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan 
layanan AWS di Cloud AWS Cloud. AWS juga menyediakan layanan yang dapat Anda gunakan dengan 
aman. Auditor pihak ketiga menguji dan memverifikasi secara berkala efektivitas keamanan kami sebagai 
bagian dari Program Kepatuhan AWS. Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku
diAWS SimSpace Weaver, lihatAWS Layanan yangAWS dicakup .

• Keamanan di cloud – Tanggung jawab Anda ditentukan oleh layanan AWS yang digunakan. Anda juga 
bertanggung jawab atas faktor lain termasuk sensitivitas data Anda, persyaratan perusahaan Anda, serta 
hukum dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini akan membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama 
saat menggunakan SimSpace Weaver. Topik berikut akan menunjukkan kepada Anda cara membuat 
konfigurasi SimSpace Weaver untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga 
mempelajari cara menggunakan layanan AWS lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan 
sumber daya SimSpace Weaver Anda.

Topik
• Perlindungan data di AWS SimSpace Weaver (p. 116)
• Identity and Access Management untuk AWS SimSpace Weaver (p. 118)
• Pencatatan dan pemantauan peristiwa keamanan diAWS SimSpace Weaver (p. 136)
• Validasi Kepatuhan untuk AWS SimSpace Weaver (p. 137)
• Ketahanan di AWS SimSpace Weaver (p. 137)
• Keamanan Infrastruktur di AWS SimSpace Weaver (p. 138)
• Analisis konfigurasi dan kerentanan dalam AWS SimSpace Weaver (p. 138)
• Praktik terbaik keamanan untuk SimSpace Weaver (p. 139)

Perlindungan data di AWS SimSpace Weaver
Model tanggung jawab bersama AWS diterapkan untuk perlindungan data AWS SimSpace Weaver. 
Sebagaimana dijelaskan dalam model ini, AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global 
yang menjalankan semua AWS Cloud. Anda harus bertanggung jawab untuk memelihara kendali terhadap 
konten yang di-hosting pada infrastruktur ini. Konten ini meliputi konfigurasi keamanan dan tugas-tugas 
pengelolaan untuk berbagai layanan Layanan AWS yang Anda gunakan. Untuk informasi lebih lanjut 
tentang privasi data, lihat FAQ tentang Privasi Data. Untuk informasi tentang perlindungan data di Eropa, 
lihat postingan blog Model Tanggung Jawab Bersama AWS dan GDPR di Blog Keamanan AWS.

Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan agar Anda melindungiAkun AWS kredensi dan 
mengatur pengguna individu denganAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) 

116

http://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
http://aws.amazon.com/compliance/programs/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
http://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq
http://aws.amazon.com/blogs/security/the-aws-shared-responsibility-model-and-gdpr/


AWS SimSpace Weaver Panduan Pengguna
Enkripsi saat tidak aktif

atauAWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara tersebut, setiap pengguna hanya diberi 
izin yang diperlukan untuk memenuhi tugas pekerjaan mereka. Kami juga merekomendasikan agar Anda 
mengamankan data Anda dengan cara-cara berikut:

• Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
• Gunakan SSL/TLS untuk melakukan komunikasi dengan sumber daya AWS. Kami membutuhkan TLS 

1.2 dan merekomendasikan TLS 1.3.
• Siapkan API dan log aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail.
• Gunakan solusiAWS enkripsi, bersama semua kontrol keamanan default di dalamnyaLayanan AWS.
• Gunakan layanan keamanan terkelola lanjutan seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan 

mengamankan data sensitif yang disimpan di Amazon S3.
• Jika Anda memerlukan modul kriptografi tervalidasi FIPS 140-2 ketika mengakses AWS melalui 

antarmuka baris perintah atau API, gunakan titik akhir FIPS. Untuk informasi lebih lanjut tentang titik 
akhir FIPS yang tersedia, lihat Standar Pemrosesan Informasi Federal (FIPS) 140-2.

Kami sangat menyarankan agar Anda tidak memasukkan informasi rahasia atau sensitif apa pun, seperti 
alamat email pelanggan Anda, ke dalam tanda atau kolom teks teks teks bebas seperti kolom Nama. Ini 
termasuk saat Anda bekerja denganSimSpace Weaver atau lainnyaLayanan AWS menggunakan konsol, 
APIAWS CLI, atauAWS SDK. Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam tanda atau bidang teks formulir 
bebas yang digunakan untuk nama dapat digunakan untuk penagihan atau log diagnostik. Saat Anda 
memberikan URL ke server eksternal, kami sangat menyarankan jangan menyertakan informasi kredensial 
di URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server tersebut.

Enkripsi saat tidak aktif
Data dianggap diam ketika terletak di penyimpanan data non-volatile (persisten), seperti disk. Data yang 
terletak di penyimpanan data yang mudah menguap, seperti memori dan register, tidak dianggap diam.

Saat Anda menggunakanSimSpace Weaver, satu-satunya data saat istirahat adalah:

• Aplikasi dan skema yang Anda unggah ke Amazon Simple Storage Service (Amazon Simple Simple 
Storage Service (Amazon S3)

• Data log simulasi disimpan di AmazonCloudWatch

Data lain yangSimSpace Weaver menggunakan internal tidak bertahan setelah Anda menghentikan 
simulasi Anda.

Untuk mempelajari cara mengenkripsi data at rest Anda, lihat:

• Enkripsi data Anda di Amazon S3
• Mengenkripsi data log Anda

Enkripsi dalam transit
Koneksi Anda keSimSpace Weaver API melaluiAWS Command Line Interface (AWS CLI),AWS SDK, dan 
SDKSimSpace Weaver aplikasi, menggunakan enkripsi TLS dengan proses penandatanganan Signature 
Version 4. AWSmengelola autentikasi menggunakan kebijakan akses IAM didefinisikan untuk kredenial 
keamanan yang Anda gunakan untuk terhubung.

Secara internal,SimSpace Weaver menggunakan TLS untuk terhubung keAWS layanan lain yang 
digunakannya.
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Important

Komunikasi antara aplikasi Anda dan klien mereka tidak melibatkanSimSpace Weaver. Anda 
bertanggung jawab untuk mengenkripsi komunikasi dengan klien simulasi, jika diperlukan. Kami 
menyarankan Anda membuat solusi untuk mengenkripsi semua data dalam transit di seluruh 
koneksi klien.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentangAWS layanan yang dapat mendukung solusi enkripsi Anda, lihat
BlogAWS Keamanan.

Privasi lalu lintas antar jaringan
SimSpace Weaversumber daya komputasi berada dalam 1 Amazon VPC yang dibagikan oleh 
semuaSimSpace Weaver pelanggan. Semua lalu lintasSimSpace Weaver layanan internal tetap berada 
dalamAWS jaringan dan tidak melakukan perjalanan melintasi internet. Komunikasi antara klien simulasi 
dan aplikasi Anda berjalan di internet.

Identity and Access Management untuk AWS 
SimSpace Weaver

AWS Identity and Access Management(IAM) adalah administratorLayanan AWS yang membantu 
administrator dalam mengendalikan akses keAWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM 
mengontrol siapa yang dapat terautentikasi (masuk) dan berwenang (memiliki izin) untuk menggunakan 
sumber daya SimSpace Weaver. IAM adalah layananLayanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya 
tambahan.

Topik
• Penonton (p. 118)
• Autentikasi menggunakan identitas (p. 119)
• Mengelola akses menggunakan kebijakan (p. 121)
• Cara kerja AWS SimSpace Weaver dengan IAM (p. 123)
• Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS SimSpace Weaver (p. 128)
• Izin yangSimSpace Weaver dibuat untuk Anda (p. 131)
• Pencegahan wakil bingung lintas layanan (p. 132)
• Pemecahan masalah identitas dan akses AWS SimSpace Weaver (p. 134)

Penonton
Cara menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) berbeda, tergantung pada pekerjaan 
yang Anda lakukan di SimSpace Weaver.

Pengguna layanan – Jika Anda menggunakan layanan SimSpace Weaver untuk melakukan tugas Anda, 
administrator Anda akan memberikan kredensial dan izin yang Anda butuhkan. Saat Anda menggunakan 
lebih banyak fitur SimSpace Weaver untuk melakukan pekerjaan, Anda mungkin memerlukan izin 
tambahan. Memahami cara mengelola akses dapat membantu Anda meminta izin yang tepat dari 
administrator Anda. Jika Anda tidak dapat mengakses fitur di SimSpace Weaver, lihat Pemecahan masalah 
identitas dan akses AWS SimSpace Weaver (p. 134).

Administrator layanan – Jika Anda bertanggung jawab atas sumber daya SimSpace Weaver di 
perusahaan Anda, Anda mungkin memiliki akses penuh ke SimSpace Weaver. Tugas Anda adalah 
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menentukanSimSpace Weaver fitur dan sumber daya mana yang dapat diakses pengguna layanan Anda. 
Anda kemudian harus mengirimkan permintaan ke administrator IAM Anda untuk mengubah izin pengguna 
layanan Anda. Tinjau informasi di halaman ini untuk memahami konsep dasar IAM. Untuk mempelajari 
lebih lanjut tentang cara perusahaan Anda dapat menggunakan IAM dengan SimSpace Weaver, lihat Cara 
kerja AWS SimSpace Weaver dengan IAM (p. 123).

Administrator IAM – Jika Anda adalah administrator IAM, Anda mungkin ingin belajar dengan lebih detail 
tentang cara Anda menulis kebijakan untuk mengelola akses ke SimSpace Weaver. Untuk melihat contoh 
kebijakan berbasis identitas SimSpace Weaver yang dapat Anda gunakan di IAM, lihat Contoh kebijakan 
berbasis identitas untuk AWS SimSpace Weaver (p. 128).

Autentikasi menggunakan identitas
Autentikasi adalah cara Anda untuk masuk ke AWS menggunakan kredensial identitas Anda. Anda 
harus memiliki autentikasi (masuk keAWS) sebagai pengguna IAM, atau dengan mengasumsikan IAM 
role.Pengguna root akun AWS

Anda dapat masukAWS sebagai identitas federasi dengan menggunakan kredensi yang disediakan 
melalui sumber identitas. AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Pengguna (IAM 
Identity Center), autentikasi sign-on tunggal perusahaan Anda, dan kredensi Google atau Facebook 
Anda adalah contoh identitas gabungan. Saat masuk sebagai identitas gabungan, administrator Anda 
sebelumnya menyiapkan federasi identitas menggunakan peran IAM. Ketika Anda mengaksesAWS 
dengan menggunakan federasi, Anda secara tidak langsung mengambil peran.

Tergantung pada jenis pengguna Anda, Anda dapat masuk keAWS Management Console atau portalAWS 
akses. Untuk informasi selengkapnya tentang masukAWS, lihat Cara masuk keAkun AWS dalam
PanduanAWS Sign-In Pengguna.

Jika Anda mengaksesAWS pemrograman,AWS menyediakan perangkat pengembangan perangkat 
lunak (SDK) dan antarmuka baris perintah (CLI) untuk menandatangani permintaan Anda secara 
kriptografis menggunakan kredensyal Anda. Jika Anda tidak menggunakanAWS alat, Anda harus 
menandatangani permintaan sendiri. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan metode 
yang direkomendasikan untuk menandatangani permintaan sendiri, lihat proses penandatanganan 
Signature Version 4 di Referensi Umum AWS.

Apapun metode autentikasi yang Anda gunakan, Anda mungkin diminta untuk memberikan informasi 
kerahasiaan tambahan. Misalnya, AWS menyarankan supaya Anda menggunakan autentikasi multi-faktor 
(MFA) untuk meningkatkan keamanan akun Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat autentikasi 
multi-faktor di PanduanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Pengguna dan
Menggunakan autentikasi multi-faktor (MFA)AWS di dalam Panduan Pengguna IAM.

Pengguna root Akun AWS
Saat membuat akunAkun AWS, Anda memulai dengan satu identitas masuk yang memiliki akses lengkap 
ke semuaLayanan AWS sumber daya dalam akun tersebut. Identitas ini disebut pengguna root Akun AWS 
dan diakses dengan cara masuk menggunakan alamat email dan kata sandi yang Anda gunakan saat 
membuat akun. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas 
sehari-hari. Lindungi kredenial pengguna root Anda dan gunakan untuk melakukan tugas yang hanya 
dapat dilakukan oleh pengguna root. Untuk daftar lengkap tugas yang mengharuskan Anda masuk sebagai 
pengguna utama, lihat Tugas yang memerlukan kredensi pengguna root dalam PanduanAWS Account 
Management Referensi.

Identitas Federasi
Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia, termasuk pengguna yang memerlukan akses 
administrator, untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengaksesLayanan AWS 
dengan menggunakan kredensyal sementara.
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Identitas federasi adalah pengguna dari direktori pengguna perusahaan Anda, penyedia identitas web,
direktori Pusat Identitas, atau pengguna mana pun yang mengaksesLayanan AWS dengan menggunakan 
kredensyal yang disediakan melalui sumber identitas.AWS Directory Service Ketika identitas federasi 
mengaksesAkun AWS, mereka mengambil peran, dan peran memberikan kredensyal sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami menyarankan agar Anda menggunakanAWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On). Anda dapat membuat pengguna dan grup di IAM Identity Center, 
atau Anda dapat terhubung dan menyinkronkan ke sekumpulan pengguna dan grup di sumber identitas 
Anda sendiri untuk digunakan di semua aplikasiAkun AWS dan Anda. Untuk informasi tentang IAM Identity 
Center, lihat Apa itu IAM Identity Center? dalam AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On)User Guide.

Pengguna dan grup IAM
Pengguna IAM adalah identitas dalam akun Akun AWS Anda yang memiliki izin khusus untuk satu orang 
atau aplikasi. Jika memungkinkan, sebaiknya mengandalkan kredensi sementara alih-alih membuat 
pengguna IAM yang memiliki kredensi jangka panjang seperti kata sandi dan kunci akses. Namun, jika 
Anda memiliki kasus penggunaan khusus yang memerlukan kredensi jangka panjang dengan pengguna 
IAM, kami sarankan Anda memutar kunci akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memutar kunci 
akses secara teratur untuk kasus penggunaan yang memerlukan kredensi jangka panjang dalam Panduan 
Pengguna IAM.

Grup IAM adalah identitas yang menentukan kumpulan dari para pengguna IAM. Anda tidak dapat masuk 
sebagai kelompok. Anda dapat menggunakan grup untuk menentukan izin untuk beberapa pengguna 
sekaligus. Grup membuat izin lebih mudah dikelola untuk set besar pengguna. Misalnya, Anda dapat 
memiliki grup yang diberi nama IAMAdmins dan memberikan izin kepada grup tersebut untuk mengelola 
sumber daya IAM.

Para pengguna berbeda dari peran. Seorang pengguna secara unik terkait dengan satu orang atau 
aplikasi, tetapi peran ini dimaksudkan untuk dapat digunakan oleh siapa pun yang membutuhkannya. 
Pengguna memiliki kredensial jangka panjang permanen, tetapi peran memberikan kredensial sementara. 
Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Kapan harus membuat pengguna IAM (bukan peran) dalam
Panduan Pengguna IAM.

IAM role
IAM role adalah identitas dalam akun Akun AWS Anda yang memiliki izin khusus. Peran ini mirip dengan 
pengguna IAM, tetapi tidak terkait dengan orang tertentu. Anda dapat menggunakan IAM role untuk 
sementara di dalam AWS Management Console dengan cara berganti peran. Anda dapat mengambil 
peran dengan cara memanggil operasi API AWS CLI atau AWS atau menggunakan URL khusus. Untuk 
informasi selengkapnya tentang metode penggunaan peran, lihat Menggunakan IAM roles dalam Panduan 
Pengguna IAM.

IAM role dengan kredensial sementara berguna dalam situasi berikut:

• Akses pengguna gabungan — Untuk menetapkan izin ke identitas gabungan, Anda membuat peran 
dan menentukan izin untuk peran tersebut. Saat identitas gabungan mengautentikasi, identitas tersebut 
terkait dengan peran dan diberikan izin yang didefinisikan oleh peran. Untuk informasi tentang peran 
untuk federasi, lihat Membuat peran untuk Penyedia Identitas pihak ketiga dalam Panduan Pengguna 
IAM. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda mengkonfigurasi set izin. Untuk mengontrol 
apa yang dapat diakses identitas Anda setelah mengautentikasi, IAM Identity Center menghubungkan 
izin yang ditetapkan ke peran dalam IAM. Untuk informasi tentang set izin, lihat Kumpulan izin di
PanduanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Pengguna.

• Izin pengguna IAM sementara — Pengguna atau peran IAM dapat menjalankan IAM role untuk 
sementara mengambil izin yang berbeda untuk tugas tertentu.

• Akses lintas akun – Anda dapat menggunakan IAM role agar seseorang (principal tepercaya) di akun 
lain diizinkan untuk mengakses sumber daya di akun Anda. Peran adalah cara utama untuk memberikan 
akses lintas akun. Namun, beberapaLayanan AWS, Anda dapat melampirkan kebijakan secara langsung 
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ke sumber daya (alih-alih menggunakan peran sebagai proksi). Untuk mempelajari perbedaan antara 
kebijakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat Perbedaan antara 
IAM role dan kebijakan berbasis sumber daya dalam Panduan Pengguna IAM.

• Akses lintas layanan — BeberapaLayanan AWS menggunakan fitur di lainnyaLayanan AWS. Sebagai 
conoth, ketika Anda melakukan panggilan dalam suatu layanan, biasanya layanan tersebut menjalankan 
aplikasi di Amazon EC2 atau menyimpan objek di Amazon S3. Layanan mungkin melakukan ini 
menggunakan izin panggilan principal, menggunakan peran layanan, atau peran tertaut layanan.
• Izin prinsipal – Saat Anda menggunakan pengguna IAM atau IAM role untuk melakukan tindakan 

di AWS, Anda dianggap sebagai principal. Kebijakan memberikan izin kepada principal. Saat Anda 
menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan tindakan yang kemudian memicu 
tindakan lain di layanan yang berbeda. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan 
kedua tindakan tersebut. Untuk mengetahui apakah suatu tindakan memerlukan tindakan dependen 
tambahan dalam suatu kebijakan, lihat Tindakan, sumber daya, dan kunci syarat untuk AWS 
SimSpace Weaver di Referensi Otorisasi Layanan.

• Peran layanan – Peran layanan adalah IAM role yang diambil oleh layanan untuk melakukan tindakan 
atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, memodifikasi, dan menghapus peran layanan 
dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat peran untuk mendelegasikan izin 
keLayanan AWS dalam Panduan Pengguna IAM.

• Peran tertaut-layanan — Peran tertaut-layanan adalah jenis peran layanan yang tertaut dengan 
akunLayanan AWS. Layanan dapat menggunakan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. 
Peran terkait layanan muncul di AndaAkun AWS dan dimiliki oleh layanan tersebut. Administrator IAM 
dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

• Aplikasi yang berjalan di Amazon EC2 – Anda dapat menggunakan IAM role untuk mengelola kredensial 
sementara untuk aplikasi yang berjalan pada instans EC2, dan membuat permintaan API AWS CLI atau 
AWS. Menyimpan access key di dalam instans EC2 lebih disarankan. Untuk menugaskan sebuah peran 
AWS ke instans EC2 dan membuatnya tersedia untuk semua aplikasinya, Anda dapat membuat sebuah 
profil instans yang dilampirkan ke instans. Profil instans berisi peran dan memungkinkan program yang 
berjalan di instans EC2 untuk mendapatkan kredensial sementara. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menggunakan IAM role untuk memberikan izin ke aplikasi yang berjalan di instans Amazon EC2 dalam
Panduan Pengguna IAM.

Untuk mempelajari kapan waktunya menggunakan IAM role atau pengguna IAM, lihat Kapan harus 
membuat IAM role (bukan pengguna) dalam Panduan Pengguna IAM.

Mengelola akses menggunakan kebijakan
Anda mengontrol akses diAWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya keAWS identitas atau 
sumber daya. Kebijakan adalah objek di,AWS yang saat terkait dengan identitas atau sumber daya akan 
menentukan izinnya. AWSmengevaluasi kebijakan ini saat penanggung jawab (pengguna, pengguna 
root, atau sesi peran) mengajukan permintaan. Izin dalam kebijakan dapat menentukan permintaan 
yang diizinkan atau ditolak. Sebagian besar kebijakan disimpan di AWS sebagai dokumen JSON. Untuk 
informasi selengkapnya tentang struktur dan isi dokumen kebijakan JSON, lihat Gambaran Umum 
kebijakan JSON dalam Panduan Pengguna IAM.

Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke 
hal apa. Yaitu, principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam syarat
apa.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Untuk memberikan izin kepada para pengguna 
untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat 
kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat 
mengambil peran.

Kebijakan IAM mendefinisikan izin untuk suatu tindakan terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk 
pengoperasiannya. Misalnya, Anda memiliki kebijakan yang mengizinkan tindakan iam:GetRole. 
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Pengguna dengan kebijakan tersebut dapat memperoleh informasi peran dari API AWS Management 
Console, the AWS CLI, or the AWS.

Kebijakan berbasis identitas
Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke identitas, 
seperti pengguna IAM, grup pengguna, atau peran. Kebijakan ini mengontrol tipe tindakan yang dapat 
dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan dalam syarat. Untuk mempelajari cara 
membuat kebijakan berbasis identitas, lihat Membuat kebijakan IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat dikategorikan lebih lanjut sebagai kebijakan inline atau kebijakan 
terkelola. Kebijakan inline disematkan secara langsung ke satu pengguna, grup, atau peran. Kebijakan 
terkelola adalah kebijakan mandiri yang dapat Anda lampirkan ke beberapa pengguna, grup, dan peran 
dalam akun Akun AWS Anda. Kebijakan terkelola meliputi kebijakan yang dikelola AWS dan kebijakan 
yang dikelola pelanggan. Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan terkelola atau kebijakan inline, 
lihat Memilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan inline dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis sumber daya
Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber 
daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan tepercaya IAM role dan kebijakan 
bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator 
layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber 
daya yang dilampiri kebijakan tersebut, kebijakan menetapkan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh 
principal tertentu di sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus menentukan principal
dalam kebijakan berbasis sumber daya. Principal dapat meliputi akun, pengguna, pengguna, pengguna, 
pengguna, atauLayanan AWS.

Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak 
dapat menggunakan kebijakan yang dikelola AWS dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Daftar kontrol akses (ACL)
Daftar kontrol akses (ACL) mengendalikan principal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang 
memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACL serupa dengan kebijakan berbasis sumber daya, 
meskipun tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

Amazon S3, AWS WAF, dan Amazon VPC adalah contoh layanan yang mendukung ACL. Untuk 
mempelajari ACL selengkapnya, lihat Gambaran umum daftar kontrol akses (ACL) dalam Panduan 
Developer Amazon Simple Storage Service.

Tipe kebijakan lainnya
AWS mendukung tipe kebijakan tambahan, yang kurang umum. Tipe kebijakan ini dapat mengatur izin 
maksimum yang diberikan kepada Anda oleh tipe kebijakan yang lebih umum.

• Batasan izin – Batasan izin adalah fitur lanjutan tempat Anda mengatur izin maksimum yang dapat 
diberikan oleh kebijakan berbasis identitas kepada entitas IAM (pengguna atau IAM role). Anda dapat 
menetapkan batas izin untuk suatu entitas. Izin yang dihasilkan adalah perpotongan kebijakan berbasis 
identitas dan batasan izinnya. Kebijakan berbasis sumber daya yang menentukan pengguna atau 
peran dalam bidang Principal tidak dibatasi oleh batasan izin. Penolakan eksplisit dalam salah satu 
kebijakan ini dapat membatalkan izin. Untuk informasi selengkapnya tentang batasan izin, lihat Batasan 
izin untuk entitas IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

• Kebijakan Kontrol Layanan (SCPs) – SCP adalah kebijakan JSON yang menentukan izin maksimum 
untuk sebuah organisasi atau unit organisasi (OU) di AWS Organizations. AWS Organizations adalah 
layanan untuk mengelompokkan dan mengelola beberapa akun Akun AWS secara terpusat yang 
dimiliki oleh bisnis Anda. Jika Anda mengaktifkan semua fitur di sebuah organisasi, maka Anda dapat 
menerapkan kebijakan kontrol layanan (SCP) ke salah satu atau ke semua akun Anda. SCP membatasi 
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izin untuk entitas dalam akun anggota, termasuk setiap Pengguna root akun AWS. Untuk informasi 
selengkapnya tentang Organizations dan SCP, lihat Cara kerja SCP dalam Panduan Pengguna AWS 
Organizations.

• Kebijakan sesi – Kebijakan sesi adalah kebijakan lanjutan yang Anda berikan sebagai parameter saat 
Anda membuat sesi sementara secara terprogram bagi peran atau pengguna gabungan. Izin sesi yang 
dihasilkan adalah persimpangan kebijakan berbasis identitas pengguna atau peran dan kebijakan sesi. 
Izin juga dapat berasal dari kebijakan berbasis sumber daya. Penolakan eksplisit dalam salah satu 
kebijakan ini membatalkan izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan sesi dalam Panduan 
Pengguna IAM.

Berbagai tipe kebijakan
Ketika beberapa tipe kebijakan berlaku untuk sebuah permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk 
dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan untuk mengizinkan permintaan ketika beberapa tipe 
kebijakan dilibatkan, lihat Logika evaluasi kebijakan dalam Panduan Pengguna IAM.

Cara kerja AWS SimSpace Weaver dengan IAM
Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses ke SimSpace Weaver, Anda harus memahami 
fitur IAM yang tersedia untuk digunakan dengan SimSpace Weaver.

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan dengan AWS SimSpace Weaver

Fitur IAM Dukungan SimSpace Weaver

Kebijakan berbasis identitas (p. 123) Ya

Kebijakan berbasis sumber daya (p. 124) Tidak

Tindakan kebijakan (p. 124) Ya

Sumber daya kebijakan (p. 125) Ya

Kunci kondisi kebijakan (khusus layanan) (p. 125) Ya

ACL (p. 126) Tidak

ABAC (tanda dalam kebijakan) (p. 126) Ya

Kredendasi sementara (p. 127) Ya

Izin utama (p. 127) Ya

Peran layanan (p. 127) Ya

Peran terkait layanan (p. 128) Tidak

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara SimSpace Weaver dan layanan AWS lain bekerja 
dengan sebagian besar fitur IAM, lihat Layanan AWS yang bekerja dengan IAM dalam Panduan Pengguna 
IAM.

Kebijakan berbasis identitas untuk SimSpace Weaver

Hanya mendukung kebijakan berbasis identitas Ya

123

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_about-scps.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html#policies_session
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_evaluation-logic.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_aws-services-that-work-with-iam.html


AWS SimSpace Weaver Panduan Pengguna
Cara kerja AWS SimSpace Weaver dengan IAM

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke identitas, 
seperti pengguna IAM, grup pengguna, atau peran. Kebijakan ini mengontrol tipe tindakan yang dapat 
dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan dalam syarat. Untuk mempelajari cara 
membuat kebijakan berbasis identitas, lihat Membuat kebijakan IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan tindakan dan sumber daya yang 
diizinkan atau ditolak, serta kondisi di mana tindakan tersebut diperbolehkan atau ditolak. Anda tidak 
dapat menentukan pelaku utama dalam kebijakan berbasis identitas karena itu berlaku untuk pengguna 
atau peran yang dilampiri kebijakan. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam 
kebijakan JSON, lihat Referensi elemen kebijakan IAM JSON dalam Panduan Pengguna IAM.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk SimSpace Weaver

Untuk melihat contoh SimSpace Weaver kebijakan berbasis identitas, lihat Contoh kebijakan berbasis 
identitas untuk AWS SimSpace Weaver (p. 128).

Kebijakan berbasis sumber daya dalam SimSpace Weaver

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya Tidak

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber 
daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan tepercaya IAM role dan kebijakan 
bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator 
layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber 
daya yang dilampiri kebijakan tersebut, kebijakan menetapkan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh 
principal tertentu di sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus menentukan principal
dalam kebijakan berbasis sumber daya. Principal dapat meliputi akun, pengguna, pengguna, pengguna, 
pengguna, atauLayanan AWS.

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan seluruh akun atau entitas IAM di akun lain 
sebagai prinsipal di kebijakan berbasis sumber daya. Menambahkan prinsipal lintas akun ke kebijakan 
berbasis sumber daya hanya setengah dari membangun hubungan kepercayaan. Ketika pelaku utama 
dan sumber daya berada di Akun AWS yang berbeda, Administrator IAM di akun tepercaya juga harus 
memberikan izin kepada entitas pelaku utama (pengguna atau peran) untuk mengakses sumber daya. 
Izin diberikan dengan melampirkan kebijakan berbasis identitas ke entitas. Namun, jika kebijakan berbasis 
sumber daya memberikan akses ke prinsipal dalam akun yang sama, tidak diperlukan kebijakan berbasis 
identitas tambahan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Perbedaan IAM role dengan kebijakan berbasis 
sumber daya dalam Panduan Pengguna IAM.

Tindakan kebijakan untuk SimSpace Weaver

Mendukung tindakan kebijakan Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke 
hal apa. Yaitu, principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam syarat
apa.

Elemen Action dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan-tindakan yang dapat Anda gunakan untuk 
mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Tindakan kebijakan biasanya memiliki nama 
yang sama sebagai operasi API AWS terkait. Ada beberapa pengecualian, misalnya tindakan hanya 
dengan izin yang tidak memiliki operasi API yang cocok. Ada juga beberapa operasi yang memerlukan 
beberapa tindakan dalam kebijakan. Tindakan tambahan ini disebut tindakan dependen.
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Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin guna melakukan operasi yang terkait.

Untuk melihat daftar tindakan, lihatSimSpace Weaver Tindakan yang Ditentukan olehAWS SimSpace 
Weaver dalam Referensi Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan di SimSpace Weaver menggunakan prefiks berikut sebelum tindakan:

simspaceweaver

Untuk menetapkan beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan dengan koma.

"Action": [ 
      "simspaceweaver:action1", 
      "simspaceweaver:action2" 
         ]

Untuk melihat contoh SimSpace Weaver kebijakan berbasis identitas, lihat Contoh kebijakan berbasis 
identitas untuk AWS SimSpace Weaver (p. 128).

Sumber daya kebijakan untuk SimSpace Weaver

Mendukung sumber daya kebijakan Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke 
hal apa. Yaitu, principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam syarat
apa.

Elemen kebijakan JSON Resource menentukan objek atau objek-objek yang menjadi target penerapan 
tindakan. Pernyataan harus mencakup elemen Resource atau NotResource. Sebagai praktik terbaik, 
tentukan sumber daya menggunakan Amazon Resource Name (ARN). Anda dapat melakukan ini untuk 
tindakan yang mendukung tipe sumber daya tertentu, yang dikenal sebagai izin tingkat sumber daya.

Untuk tindakan yang tidak mendukung izin tingkat sumber daya, misalnya operasi pencantuman, gunakan 
karakter wildcart (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku bagi semua sumber daya.

"Resource": "*"

Untuk melihat daftar jenisSimSpace Weaver sumber daya dan ARN mereka, lihat Sumber daya yang 
ditentukan olehAWS SimSpace Weaver dalam Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan 
yang dapat menentukan ARN setiap sumber daya, lihat Tindakan yang ditentukan AWS SimSpace Weaver.

Untuk melihat contoh SimSpace Weaver kebijakan berbasis identitas, lihat Contoh kebijakan berbasis 
identitas untuk AWS SimSpace Weaver (p. 128).

Kunci syarat kebijakan untuk SimSpace Weaver

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus 
layanan

Ya
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Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan siapa yang memiliki akses 
ke hal apa. Yaitu, prinsipal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan menurut
persyaratan apa.

Elemen Condition (atau Condition blok) memungkinkan Anda menentukan syarat di mana suatu 
pernyataan berlaku. Elemen Condition bersifat opsional. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang 
menggunakan operator syarat, seperti sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan syarat dalam 
kebijakan dengan nilai dalam permintaan.

Jika Anda menentukan beberapa elemen Condition dalam pernyataan, atau beberapa kunci dalam satu 
elemen Condition, AWS akan mengevaluasinya denga menggunakan operasi logika AND. Jika Anda 
menetapkan beberapa nilai untuk kunci syarat tunggal, AWS akan mengevaluasi syarat tersebut dengan 
menggunakan operasi logika OR. Semua persyaratan harus dipenuhi sebelum izin pernyataan diberikan.

Anda juga dapat menggunakan variabel placeholder saat menentukan syarat. Sebagai contoh, Anda 
dapat memberikan izin pengguna IAM untuk mengakses sumber daya hanya jika ditandai dengan nama 
pengguna IAM mereka. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Elemen kebijakan IAM: variabel dan tag dalam
Panduan Pengguna IAM.

AWS mendukung kunci syarat global dan kunci syarat khusus layanan. Untuk melihat semua kunci syarat 
global AWS, lihat Kunci konteks syarat global AWS dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat daftar kunciSimSpace Weaver syarat, lihat Kunci syarat untukAWS SimSpace Weaver dalam
Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan 
dengan kunci syarat tertentu, lihat Tindakan yang ditentukan AWS SimSpace Weaver.

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas SimSpace Weaver, lihat Contoh kebijakan berbasis 
identitas untuk AWS SimSpace Weaver (p. 128).

Daftar kontrol akses (ACL) di SimSpace Weaver

Mendukung ACL Tidak

Access control list (ACL) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki 
izin untuk mengakses sumber daya. ACL serupa dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun tidak 
menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) dengan SimSpace Weaver

Mendukung ABAC (tanda dalam kebijakan) Ya

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang mendefinisikan izin berdasarkan 
atribut. Di AWS, atribut ini disebut tanda. Anda dapat melampirkan tanda ke entitas IAM (pengguna atau 
peran) dan ke banyak sumber daya AWS. Penandaan entitas dan sumber daya adalah langkah pertama 
dari ABAC. Kemudian Anda merancang kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi ketika tanda pelaku 
utama cocok dengan tanda di sumber daya yang ingin diakses.

ABAC sangat membantu di lingkungan yang berkembang dengan cepat dan membantu dalam situasi 
ketika manajemen kebijakan menjadi rumit.

Untuk mengontrol akses berdasarkan tandanya, Anda memberikan informasi tanda di elemen syarat
kebijakan dengan menggunakan kunci syarat aws:ResourceTag/key-name, aws:RequestTag/key-
name, atau aws:TagKeys.
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Jika layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, maka nilainya adalah Ya
untuk layanan. Jika layanan mendukung ketiga kunci kondisi hanya untuk beberapa jenis sumber daya, 
maka nilainya adalah Partial.

Untuk informasi lebih lanjut tentang ABAC, lihat Apa itu ABAC? dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk 
melihat tutorial dengan langkah-langkah untuk menyiapkan ABAC, lihat Menggunakan kontrol akses 
berbasis atribut (ABAC) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kredensial sementara dengan SimSpace Weaver

Mendukung penggunaan kredensial sementara Ya

BeberapaLayanan AWS tidak berfungsi saat Anda masuk menggunakan kredensial sementara. Untuk 
informasi tambahan, termasuk yangLayanan AWS bekerja dengan kredensi sementara, lihat Layanan 
AWSbahwa bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM.

Anda menggunakan kredensial sementara jika Anda masuk ke AWS Management Console menggunakan 
metode apa pun kecuali nama pengguna dan kata sandi. Misalnya, saat Anda mengakses AWS dengan 
menggunakan tautan masuk tunggal (SSO) perusahaan Anda, proses tersebut akan membuat kredensial 
sementara secara otomatis. Anda juga secara otomatis membuat kredensial sementara ketika Anda masuk 
ke konsol sebagai pengguna dan kemudian beralih peran. Untuk informasi selengkapnya tentang beralih 
peran, lihat Beralih ke peran (konsol) dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat secara manual membuat kredensial sementara menggunakan AWS CLI atau API AWS. Anda 
kemudian dapat menggunakan kredensial sementara tersebut untuk mengakses AWS. AWS menyarankan 
agar Anda membuat kredensial sementara secara dinamis alih-alih menggunakan access key jangka 
panjang. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kredensial keamanan sementara di IAM.

Izin pelaku utama lintas layanan untuk SimSpace Weaver

Mendukung izin pelaku utama Ya

Saat Anda menggunakan pengguna atau peran IAM untuk melakukan tindakan di AWS, Anda dianggap 
sebagai pelaku utama. Kebijakan memberikan izin kepada prinsipal. Saat Anda menggunakan beberapa 
layanan, Anda mungkin melakukan tindakan yang kemudian memicu tindakan lain di layanan yang 
berbeda. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk 
mengetahui apakah suatu tindakan memerlukan tindakan dependen tambahan dalam suatu kebijakan, lihat
Tindakan, sumber daya, dan kunci syarat untuk AWS SimSpace Weaver di Referensi Otorisasi Layanan.

Peran layanan untuk SimSpace Weaver

Mendukung peran layanan Ya

Peran layanan adalah IAM role yang diambil oleh layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. 
Administrator IAM dapat membuat, memodifikasi, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Membuat peran untuk mendelegasikan izin keLayanan AWS dalam Panduan 
Pengguna IAM.

Warning

Mengubah izin untuk peran layanan dapat merusak fungsionalitas SimSpace Weaver. Edit peran 
layanan hanya jika SimSpace Weaver memberikan bimbingan untuk melakukannya.

127

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction_attribute-based-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/tutorial_attribute-based-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/tutorial_attribute-based-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_aws-services-that-work-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_aws-services-that-work-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-console.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awssimspaceweaver.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-service.html


AWS SimSpace Weaver Panduan Pengguna
Contoh kebijakan berbasis identitas

Skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakanAWS CloudFormation template untuk membuat 
sumber daya diAWS layanan lain untuk mendukung simulasi Anda. Salah satu sumber daya ini adalah
peran aplikasi untuk simulasi Anda. SimSpace Weavermengasumsikan peran aplikasi untuk melakukan 
tindakan atas nama Anda, seperti menulis data log keCloudWatch Log.Akun AWS Untuk informasi 
selengkapnya tentang peran aplikasi, lihatIzin yangSimSpace Weaver dibuat untuk Anda (p. 131).

Peran yang terhubung dengan layanan untuk SimSpace Weaver

Mendukung peran yang tertaut dengan layanan Tidak

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang tertaut dengan layanan adalah jenis peran layanan 
yang tertaut dengan layanan tersebutLayanan AWS. Layanan dapat menggunakan peran untuk melakukan 
tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di AndaAkun AWS dan dimiliki oleh layanan 
tersebut. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Untuk detail tentang pembuatan atau pengelolaan peran yang terhubung dengan layanan, lihat Layanan 
AWS yang bekerja dengan IAM. Cari layanan dalam tabel yang memiliki Yes di kolom Service-linked role
(Peran yang terhubung dengan layanan). Pilih tautan Ya untuk melihat dokumentasi peran yang terhubung 
dengan layanan untuk layanan tersebut.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS 
SimSpace Weaver
Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasiSimSpace 
Weaver sumber daya. Mereka juga tidak dapat melakukan tugas dengan menggunakanAWS Management 
Console,AWS Command Line Interface (AWS CLI), atauAWS API. Untuk memberikan izin kepada para 
pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat 
membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan 
pengguna dapat mengambil peran.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM dengan contoh dokumen kebijakan 
JSON ini, lihat Membuat kebijakan IAM di Panduan Pengguna IAM.

Untuk detail tentang tindakan dan jenis sumber daya yang ditentukan olehSimSpace Weaver, termasuk 
format ARN untuk setiap jenis sumber daya, lihat Tindakan, sumber daya, dan kunci kondisi untukAWS 
SimSpace Weaver di Referensi Otorisasi Layanan.

Topik
• Praktik terbaik kebijakan (p. 128)
• Menggunakan konsol SimSpace Weaver (p. 129)
• Perbolehkan pengguna untuk melihat izin mereka sendiri (p. 129)
• Memungkinkan pengguna membuat dan menjalankan simulasi (p. 130)

Praktik terbaik kebijakan
Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau 
menghapusSimSpace Weaver sumber daya dalam akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda 
terkena biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan 
rekomendasi ini:

• Memulai kebijakanAWS terkelola dan beralih ke izin paling sedikit hak istimewa — Untuk mulai 
memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakanAWS terkelola yang 
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memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di AndaAkun AWS. Kami 
menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelolaAWS 
pelanggan yang spesifik untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat
kebijakanAWSAWS terkelola atau kebijakan terkelola untuk fungsi pekerjaan di Panduan Pengguna IAM.

• Terapkan izin hak akses paling rendah — Saat Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, berikan 
hanya izin yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Anda melakukan ini dengan menentukan 
tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, juga dikenal sebagai
izin paling tidak memiliki hak istimewa. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan IAM untuk 
menerapkan izin, lihat Kebijakan dan izin di IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

• Gunakan ketentuan dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut — Anda dapat 
menambahkan kondisi pada kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. 
Misalnya, Anda dapat menulis ketentuan kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus 
dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan kondisi untuk memberikan akses ke tindakan 
layanan jika digunakan melalui spesifikLayanan AWS, sepertiAWS CloudFormation. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Elemen Kebijakan IAM JSON: Syarat dalam Panduan Pengguna IAM.

• Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang 
aman dan fungsional - IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga 
kebijakan mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer 
menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk 
membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat
validasi kebijakan IAM Access Analyzer di Panduan Pengguna IAM.

• Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) — Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan 
pengguna IAM atau pengguna root di AndaAkun AWS, aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. 
Untuk mewajibkan MFA saat operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA ke kebijakan Anda. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi akses API yang dilindungi MFA di Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat praktik terbaik keamanan di IAM
dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan konsol SimSpace Weaver
Untuk mengakses konsol AWS SimSpace Weaver tersebut, Anda harus memiliki rangkaian izin minimum. 
Izin ini harus mengizinkan Anda untuk membuat daftar dan melihat detail tentang sumber daya SimSpace 
Weaver di akun Akun AWS Anda. Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat dari izin 
minimum yang diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana dimaksudkan untuk entitas (pengguna 
atau peran) dengan kebijakan tersebut.

Anda tidak perlu meloloskan izin konsol minimum untuk pengguna yang hanya melakukan panggilan ke 
AWS CLI atau API AWS. Alih-alih, izinkan akses hanya ke tindakan yang sesuai dengan operasi API yang 
mereka coba lakukan.

Untuk memastikan bahwa pengguna dan peran masih dapat menggunakan konsol SimSpace Weaver, 
lampirkan juga SimSpace Weaver ConsoleAccess atau kebijakan terkelola ReadOnly AWS pada entitas. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan izin ke pengguna dalam Panduan Pengguna IAM.

Perbolehkan pengguna untuk melihat izin mereka sendiri
Contoh ini menunjukkan cara Anda dapat membuat kebijakan yang mengizinkan para pengguna IAM 
untuk melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini 
mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan pada konsol atau secara terprogram menggunakan API AWS 
CLI atau AWS.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Memungkinkan pengguna membuat dan menjalankan simulasi
Contoh kebijakan IAM ini memberikan izin dasar yang diperlukan untuk membuat dan menjalankan 
simulasi diSimSpace Weaver.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "CreateAndRunSimulations", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "simspaceweaver:*", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:ListRoles", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:DeleteRole", 
                "iam:UpdateRole", 
  "iam:CreatePolicy", 
  "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:PutRolePolicy", 
                "iam:GetRolePolicy", 
                "iam:DeleteRolePolicy", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:PutBucketPolicy", 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:PutEncryptionConfiguration", 
                "s3:DeleteBucket", 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:UpdateStack", 
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                "cloudformation:DescribeStacks" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "PassAppRoleToSimSpaceWeaver", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "simspaceweaver.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Izin yangSimSpace Weaver dibuat untuk Anda
Saat Anda membuatSimSpace Weaver proyek, layanan akan membuat peranAWS Identity and Access 
Management (IAM) dengan namaweaver-project-name-app-role dan kebijakan kepercayaan 
IAM. Kebijakan kepercayaan memungkinkanSimSpace Weaver untuk mengambil peran sehingga dapat 
melakukan operasi untuk Anda.

Kebijakan izin peran aplikasi
Peran aplikasi simulasi memiliki kebijakan izin berikut.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:PutMetricData" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": "*" 
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        } 
    ]
}

Kebijakan kepercayaan peran aplikasi
SimSpace Weavermenambahkan hubungan kepercayaan ke peran aplikasi simulasi sebagai kebijakan 
kepercayaan. SimSpace Weavermenciptakan kebijakan kepercayaan untuk setiap simulasi, mirip dengan 
contoh berikut ini.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "simspaceweaver.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "ArnLike": { 
          "aws:SourceArn":  
     "arn:aws:simspaceweaver:us-west-2:111122223333:simulation/MySimName*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Note

Dalam contoh ini, nomor rekening111122223333 dan nama simulasi adalahMySimName. Nilai-
nilai ini berbeda dalam kebijakan kepercayaan Anda.

Pencegahan wakil bingung lintas layanan
Masalah wakil yang bingung adalah masalah keamanan di mana entitas yang tidak memiliki izin untuk 
melakukan tindakan dapat mengelabui entitas yang lebih istimewa untuk melakukan tindakan. DalamAWS, 
peniruan lintas layanan dapat mengakibatkan masalah wakil bingung. Peniruan lintas layanan dapat 
terjadi ketika satu layanan (layanan panggilan) memanggil layanan lain (layanan yang disebut). Layanan 
panggilan dapat dimanipulasi untuk menggunakan izinnya untuk bertindak pada sumber daya pelanggan 
lain dengan cara yang seharusnya tidak memiliki izin untuk mengakses. Untuk mencegah hal ini,AWS 
sediakan alat yang membantu Anda melindungi data Anda untuk semua layanan dengan prinsipal layanan 
yang telah diberikan akses ke sumber daya di akun Anda.

Sebaiknya gunakan kunci konteks kondisi aws:SourceAccountglobal aws:SourceArndan dalam 
kebijakan sumber daya untuk membatasi izin yangAWS SimSpace Weaver memberikan layanan 
lain ke sumber daya. Jikaaws:SourceArn nilai tidak berisi ID akun, seperti Amazon S3 bucket 
Amazon Resource Name (ARN), Anda harus menggunakan kedua kunci konteks kondisi global 
untuk membatasi izin. Jika Anda menggunakan kunci konteks kondisi global danaws:SourceArn
nilainya berisi ID akun,aws:SourceAccount nilai dan akun dalamaws:SourceArn nilai tersebut 
harus menggunakan ID akun yang sama saat digunakan dalam pernyataan kebijakan yang sama. 
Gunakanaws:SourceArn jika Anda hanya ingin satu sumber daya dikaitkan dengan akses lintas-layanan. 
Gunakanaws:SourceAccount jika Anda ingin mengizinkan sumber daya apa pun di akun tersebut 
dikaitkan dengan penggunaan lintas layanan.

Nilaiaws:SourceArn harus menggunakan ARN ekstensi.
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Cara paling efektif untuk melindungi terhadap masalah wakil yang bingung adalah dengan menggunakan 
kunci konteks kondisiaws:SourceArn global dengan ARN penuh sumber daya. Jika Anda tidak 
mengetahui ARN lengkap ekstensi atau jika Anda menentukan beberapa ekstensi, gunakan kunci kondisi 
konteksaws:SourceArn global dengan wildcard (*) untuk bagian ARN yang tidak diketahui. Sebagai 
contoh, arn:aws:simspaceweaver:*:111122223333:*.

Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakanaws:SourceArn dan kunci konteks 
kondisiaws:SourceAccount globalSimSpace Weaver untuk mencegah masalah wakil bingung. 
Kebijakan ini hanya akan mengizinkanSimSpace Weaver untuk mengambil peran ketika permintaan 
berasal dari akun sumber yang ditentukan, dan dilengkapi dengan ARN yang ditentukan. Dalam hal ini, 
hanyaSimSpace Weaver dapat mengasumsikan peran untuk permintaan dari simulasi di akun pemohon 
sendiri (111122223333), dan hanya di Wilayah tertentu (us-west-2).

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": [ 
          "simspaceweaver.amazonaws.com" 
        ] 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "111122223333" 
        }, 
        "StringLike": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:simspaceweaver:us-west-2:111122223333:simulation/*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Cara yang lebih aman untuk menulis kebijakan ini adalah dengan menyertakan nama simulasi 
diaws:SourceArn, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut, yang membatasi kebijakan untuk 
simulasi bernamaMyProjectSimulation_22-10-04_22_10_15:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": [ 
          "simspaceweaver.amazonaws.com" 
        ] 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "111122223333" 
        }, 
        "StringLike": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:simspaceweaver:us-west-2:111122223333:simulation/
MyProjectSimulation_22-10-04_22_10_15" 
        } 
      } 
    } 
  ]

133



AWS SimSpace Weaver Panduan Pengguna
Pemecahan Masalah

}

Ketika Andaaws:SourceArn secara eksplisit menyertakan nomor akun, Anda dapat meninggalkan 
pengujianCondition elemen untukaws:SourceAccount (lihat Panduan Pengguna IAM untuk informasi 
selengkapnya), seperti dalam kebijakan yang disederhanakan berikut ini:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": [ 
          "simspaceweaver.amazonaws.com" 
        ] 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:simspaceweaver:us-west-2:111122223333:simulation/
MyProjectSimulation_22-10-04_22_10_15" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Pemecahan masalah identitas dan akses AWS 
SimSpace Weaver
Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang 
mungkin Anda temukan saat bekerja dengan SimSpace Weaver dan IAM.

Topik
• Saya tidak diotorisasi untuk melakukan tindakan di SimSpace Weaver (p. 134)
• Saya tidak berwenang untuk melakukan iam:PassRole (p. 135)
• Saya ingin melihat access key saya (p. 135)
• Saya seorang administrator dan ingin mengizinkan orang lain mengakses SimSpace Weaver (p. 135)
• Saya ingin mengizinkan orang di luar Akun AWS saya untuk mengakses sumber daya SimSpace 

Weaver saya (p. 136)

Saya tidak diotorisasi untuk melakukan tindakan di SimSpace 
Weaver
Jika AWS Management Console memberi tahu Anda bahwa Anda tidak memiliki izin untuk melakukan 
tindakan, Anda harus menghubungi administrator untuk mendapatkan bantuan. Administrator Anda adalah 
orang yang memberikan nama pengguna dan kata sandi Anda.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM mateojackson mencoba menggunakan konsol 
untuk melihat detail tentang suatu sumber daya fiktif my-example-widget, tetapi tidak memiliki izin fiktif
simspaceweaver:GetWidget.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 simspaceweaver:GetWidget on resource: my-example-widget
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Dalam hal ini, Mateo meminta administratornya untuk memperbarui kebijakannya agar dia dapat 
mengakses my-example-widget menggunakan simspaceweaver:GetWidget tindakan.

Saya tidak berwenang untuk melakukan iam:PassRole
Jika Anda menerima kesalahan bahwa Anda tidak terotorisasi untuk melakukaniam:PassRole tindakan 
tersebut, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat memberikan peranSimSpace Weaver.

BeberapaLayanan AWS memungkinkan Anda untuk memberikan peran yang sudah ada ke layanan 
tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran tertaut layanan. Untuk melakukannya, Anda 
harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM bernama marymajor mencoba menggunakan 
konsol tersebut untuk melakukan tindakan di SimSpace Weaver. Namun, tindakan tersebut mengharuskan 
layanan untuk memiliki izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan 
peran tersebut ke layanan.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk 
melakukaniam:PassRole tindakan tersebut.

Jika Anda membutuhkan bantuan, hubungiAWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang 
memberikan kredendasi masuk Anda.

Saya ingin melihat access key saya
Setelah membuat access key pengguna IAM, Anda dapat melihat access key ID Anda setiap saat. Namun, 
Anda tidak dapat melihat secret access key Anda lagi. Jika Anda kehilangan secret key, Anda harus 
membuat pasangan access key baru.

Access key terdiri dari dua bagian: access key ID (misalnya, AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) dan secret access 
key (misalnya, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY). Seperti nama pengguna dan kata 
sandi, Anda harus menggunakan access key ID dan secret access key sekaligus untuk mengautentikasi 
permintaan Anda. Kelola access key Anda seaman nama pengguna dan kata sandi Anda.

Important

Jangan memberikan access key Anda kepada pihak ke tiga, bahkan untuk membantu menemukan 
ID pengguna kanonis Anda. Anda mungkin memberi seseorang akses permanen ke akun Anda, 
dengan melakukan ini.

Saat Anda membuat pasangan access key, Anda diminta menyimpan access key ID dan secret access 
key di lokasi yang aman. secret access key hanya tersedia saat Anda membuatnya. Jika Anda kehilangan 
secret access key Anda, Anda harus menambahkan access key baru ke pengguna IAM Anda. Anda 
dapat memiliki maksimum dua access key. Jika Anda sudah memiliki dua, Anda harus menghapus satu 
pasangan kunci sebelum membuat pasangan baru. Untuk melihat instruksi, lihat Mengelola access key
dalam Panduan Pengguna IAM.

Saya seorang administrator dan ingin mengizinkan orang lain 
mengakses SimSpace Weaver
Untuk mengizinkan orang lain mengakses SimSpace Weaver, Anda harus membuat entitas IAM (pengguna 
atau peran) untuk orang atau aplikasi yang memerlukan akses. Mereka akan menggunakan kredensial 
untuk entitas tersebut untuk mengakses AWS. Anda kemudian harus melampirkan kebijakan yang memberi 
mereka izin yang tepat di SimSpace Weaver.
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Untuk segera memulai, lihat Membuat pengguna dan grup IAM pertama Anda yang didelegasikan di
Panduan Pengguna IAM.

Saya ingin mengizinkan orang di luar Akun AWS saya untuk 
mengakses sumber daya SimSpace Weaver saya
Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan para pengguna di akun lain atau orang-orang di luar 
organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa yang dipercaya 
untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau 
daftar kontrol akses (ACL), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi akses pada orang 
ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, lihat hal berikut:

• Untuk mempelajari apakah SimSpace Weaver mendukung fitur-fitur ini, lihat Cara kerja AWS SimSpace 
Weaver dengan IAM (p. 123).

• Untuk mempelajari cara memberikan akses ke sumber daya di seluruh akun Akun AWS yang Anda miliki, 
lihat Memberikan akses ke pengguna IAM di akun Akun AWS lain yang Anda miliki dalam Panduan 
Pengguna IAM.

• Untuk mempelajari cara memberikan akses ke sumber daya Anda ke Akun AWS pihak ketiga, lihat
Menyediakan akses ke akun Akun AWS yang dimiliki oleh pihak ketiga dalam Panduan Pengguna IAM.

• Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat Menyediakan akses ke 
pengguna terautentikasi eksternal (gabungan identitas) dalam Panduan Pengguna IAM .

• Untuk mempelajari perbedaan antara penggunaan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk 
akses lintas akun, lihat Perbedaan IAM role dan kebijakan berbasis sumber daya di Panduan Pengguna 
IAM.

Pencatatan dan pemantauan peristiwa keamanan 
diAWS SimSpace Weaver

Pemantauan adalah bagian penting dari pemeliharaan keandalan, ketersediaan, dan performa SimSpace 
Weaver solusi AWS Anda. Anda harus mengumpulkan data pemantauan dari semua bagian solusi AWS 
sehingga Anda dapat melakukan debug kegagalan multititik secara lebih mudah jika terjadi kegagalan.

AWSdanSimSpace Weaver menyediakan beberapa alat untuk memantau sumber daya simulasi Anda dan 
merespons potensi insiden.

Log di AmazonCloudWatch

SimSpace Weavermenyimpan log diCloudWatch. Anda dapat menggunakan log ini untuk memantau 
peristiwa dalam simulasi Anda (seperti memulai dan menghentikan aplikasi) serta untuk debugging. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat SimSpace Weaverlog di AmazonCloudWatch Logs (p. 141).

Alarm Amazon CloudWatch

Menggunakan alarm Amazon CloudWatch, Anda melihat satu metrik selama periode waktu yang Anda 
tentukan. Jika metrik melebihi ambang batas tertentu, notifikasi dikirim ke topik Amazon SNS atau 
kebijakan Auto Scaling AWS. CloudWatchalarm dipicu saat status berubah dan dipertahankan selama 
beberapa periode tertentu, bukan dengan status tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemantauan 
SimSpace Weaver dengan Amazon CloudWatch (p. 144).

Log AWS CloudTrail
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CloudTrail memberikan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau layanan AWS di 
SimSpace Weaver. Menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan 
permintaan yang dibuat ke SimSpace Weaver, alamat IP asal permintaan tersebut dibuat, siapa yang 
membuat permintaan, kapan permintaan dibuat, dan detail lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Mencatat panggilan API AWS SimSpace Weaver menggunakan AWS CloudTrail (p. 144).

Validasi Kepatuhan untuk AWS SimSpace Weaver
SimSpace Weavertidak termasuk dalam cakupan programAWS kepatuhan apa pun.

Auditor pihak ketiga menilai keamanan dan kepatuhan lainnyaAWS sebagai bagian dari beberapa 
programAWS kepatuhan. Program ini mencakup SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA, dan lainnya.

Untuk mempelajariLayanan AWS apakah suatu berada dalam cakupan program kepatuhan tertentu, 
lihatLayanan AWS Program Kepatuhan. Untuk informasi umum, lihat Program Kepatuhan AWS.

Anda bisa mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Mengunduh Laporan di AWS Artifact.

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS ditentukan oleh sensitivitas data 
Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, serta hukum dan peraturan yang berlaku. AWS menyediakan 
sumber daya berikut untuk membantu kepatuhan:

• Panduan Quick Start Keamanan dan Kepatuhan — Panduan deployment ini membahas pertimbangan 
arsitektur dan memberikan langkah untuk men-deploy lingkungan dasar diAWS yang menjadi fokus 
keamanan dan kepatuhan.

• Merancang Keamanan dan Kepatuhan HIPAA di Amazon Web Services — Laporan resmi ini 
menjelaskan cara perusahaan dapat menggunakanAWS untuk membuat aplikasi yang memenuhi syarat 
HIPAA.

Note

Tidak semua Layanan AWS memenuhi syarat HIPAA. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Referensi Layanan yang Memenuhi Syarat HIPAA.

• Sumber Daya Kepatuhan AWS – Kumpulan buku kerja dan panduan ini mungkin berlaku untuk industri 
dan lokasi Anda.

• Mengevaluasi Sumber Daya dengan Aturan di Panduan Developer AWS Config – Layanan AWS Config 
menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda dalam mematuhi praktik-praktik internal, pedoman 
industri, dan regulasi internal.

• AWS Security Hub— IniLayanan AWS memberikan pandangan komprehensif kepada Anda tentang 
status keamanan Anda diAWS. Security Hub menggunakan kontrol keamanan untuk mengevaluasiAWS 
sumber daya Anda dan memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri dan praktik terbaik terkait 
keamanan. Untuk daftar layanan dan kontrol yang didukung, lihat referensi kontrol Security Hub.

• AWS Audit Manager – Layanan AWS ini akan membantu Anda untuk terus-menerus mengaudit 
penggunaan AWS untuk menyederhanakan bagaimana Anda mengelola risiko dan kepatuhan terhadap 
regulasi dan standar industri.

Ketahanan di AWS SimSpace Weaver
Infrastruktur global AWS dibangun di sekitar Wilayah AWS dan Availability Zone. Wilayah AWS 
menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi yang terhubung dengan 
jaringan latensi rendah, throughput tinggi, dan jaringan yang sangat berlebihan. Dengan Availability Zone, 
Anda dapat merancang serta mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis mengalami fail 
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over antar zona tanpa gangguan. Availability Zone memiliki ketersediaan yang lebih baik, toleran terhadap 
kegagalan, dan dapat diukur skalanya jika dibandingkan dengan satu atau beberapa infrastruktur pusat 
data tradisional.

Untuk informasi selengkapnya tentang Wilayah AWS dan Availability Zone, lihat Infrastruktur Global AWS.

Keamanan Infrastruktur di AWS SimSpace Weaver
Sebagai suatu layanan terkelola, AWS SimSpace Weaver dilindungi oleh prosedur keamanan jaringan 
global AWS yang dijelaskan dalam laporan resmi Amazon Web Services: Gambaran Umum Proses 
Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API yang dipublikasikan AWS untuk mengakses SimSpace Weaver melalui 
jaringan. Klien harus mendukungTransport Layer Security (TLS) 1.0 atau versi yang lebih baru. Kami 
merekomendasikanTLS 1.2 atau versi yang lebih baru. Klien juga harus mendukung cipher suite dengan 
kerahasiaan maju sempurna(PFS) sepertiEphemeral Diffie-Hellman (DHE) atauElliptic Curve Ephemeral 
Diffie-Hellman (ECDHE). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan sistem yang lebih baru 
mendukung mode ini.

Selain itu, permintaan harus ditandatangani menggunakan access key ID dan secret access key yang 
terkait dengan principal IAM. Atau Anda bisa menggunakan AWS Security Token Service (AWS STS) untuk 
membuat kredensial keamanan sementara guna menandatangani permintaan.

Model keamanan konektivitas jaringan
Simulasi Anda berjalan pada instans komputasi dalam Amazon VPC yang terletak diAWS Wilayah yang 
Anda pilih. Amazon VPC adalah jaringan virtual diAWS Cloud, yang mengisolasi infrastruktur berdasarkan 
beban kerja atau entitas organisasi. Komunikasi antara instans komputasi dalam Amazon VPC tetap 
berada dalamAWS jaringan dan tidak melakukan perjalanan melalui internet. Beberapa komunikasi 
layanan internal melintasi internet, dan dienkripsi. Simulasi untuk semua pelanggan yang berjalan 
diAWS Wilayah yang sama berbagi Amazon VPC yang sama. Simulasi untuk pelanggan yang berbeda 
menggunakan instans komputasi terpisah dalam Amazon VPC yang sama.

Komunikasi antara klien simulasi Anda dan simulasi Anda berjalan dalamSimSpace Weaver perjalanan 
melalui internet. SimSpace Weavertidak menangani koneksi ini. Ini adalah tanggung jawab Anda untuk 
mengamankan koneksi klien Anda.

Koneksi Anda keSimSpace Weaver layanan melintasi internet dan dienkripsi. Ini termasuk 
koneksi menggunakanAWS Management Console,AWS Command Line Interface (AWS CLI), kit 
pengembanganAWS perangkat lunak (SDK), dan SDKSimSpace Weaver aplikasi.

Analisis konfigurasi dan kerentanan dalam AWS 
SimSpace Weaver

Konfigurasi dan kontrol IT merupakan tanggung jawab bersama antaraAWS dan Anda. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat model tanggung jawabAWS bersama model . AWSmenangani tugas keamanan 
dasar untuk infrastruktur yang mendasarinya, seperti menambal sistem operasi pada instance komputasi, 
konfigurasi firewall, dan pemulihan bencanaAWS infrastruktur. Prosedur ini telah ditinjau dan disertifikasi 
oleh pihak ketiga yang sesuai. Untuk detail selengkapnya, lihat Praktik Terbaik untuk Keamanan, Identitas, 
dan Kepatuhan.

Anda bertanggung jawab untuk keamanan perangkat lunak simulasi Anda:
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• Pertahankan kode aplikasi, termasuk pembaruan dan patch keamanan.
• Otentikasi dan enkripsi komunikasi antara klien simulasi Anda dan aplikasi yang terhubung dengannya.
• Perbarui simulasi Anda untuk menggunakan versi SDK terbaru, termasukAWS SDK dan SDKSimSpace 

Weaver aplikasi.

Note

SimSpace Weavertidak mendukung pembaruan aplikasi dalam simulasi yang sedang berjalan. 
Jika Anda perlu memperbarui aplikasi, Anda harus menghentikan dan menghapus simulasi, 
lalu membuat simulasi baru dengan kode aplikasi yang diperbarui. Kami menyarankan Anda 
menyimpan status simulasi di penyimpanan data eksternal sehingga Anda dapat memulihkannya 
jika Anda perlu membuat ulang simulasi.

Praktik terbaik keamanan untuk SimSpace Weaver
Bagian ini menjelaskan praktik terbaik keamanan yang spesifik untukSimSpace Weaver. Untuk 
mempelajari selengkapnya tentang praktik keamanan terbaik diAWS, lihat Praktik Terbaik untuk 
Keamanan, Identity, dan Kepatuhan.

Topik
• Mengenkripsi komunikasi antara aplikasi Anda dan klien mereka (p. 139)
• Backup status simulasi Anda secara berkala (p. 139)
• Memelihara aplikasi dan SDK (p. 139)

Mengenkripsi komunikasi antara aplikasi Anda dan 
klien mereka
SimSpace Weavertidak mengelola komunikasi antara aplikasi Anda dan klien mereka. Anda harus 
menerapkan beberapa bentuk otentikasi dan enkripsi untuk sesi klien.

Backup status simulasi Anda secara berkala
SimSpace Weavertidak menyimpan status simulasi Anda. Simulasi yang dihentikan (sebagai akibat 
dari panggilan API, opsi konsol, atau kerusakan sistem) tidak menyimpan statusnya dan tidak memiliki 
cara yang melekat untuk memulihkannya. Simulasi yang dihentikan tidak dapat dimulai ulang. Satu-
satunya cara untuk melakukan yang setara dengan restart adalah dengan membuat ulang simulasi Anda 
menggunakan konfigurasi dan data yang sama. Anda dapat menggunakan backup status simulasi Anda 
untuk menginisialisasi simulasi baru. AWSmenawarkan layanan penyimpanan cloud dan database yang 
sangat andal dan tersedia yang dapat Anda gunakan untuk menyimpan status simulasi Anda.

Memelihara aplikasi dan SDK
Pertahankan aplikasi Anda, penginstalan lokal kit pengembanganAWS perangkat lunak (SDK), dan 
SDKSimSpace Weaver aplikasi. Anda dapat mengunduh dan menginstal versi baruAWS SDK. Uji 
SDKSimSpace Weaver aplikasi versi baru dengan build aplikasi non-produksi untuk memastikan aplikasi 
Anda terus berjalan seperti yang diharapkan. Anda tidak dapat memperbarui aplikasi Anda dalam simulasi 
yang sedang berjalan. Untuk memperbarui aplikasi Anda:

1. Perbarui dan uji kode aplikasi secara lokal (atau di lingkungan pengujian).
2. Berhenti mengubah status simulasi Anda dan simpan (jika perlu).

139

http://aws.amazon.com/architecture/security-identity-compliance
http://aws.amazon.com/architecture/security-identity-compliance
http://aws.amazon.com/products/storage
http://aws.amazon.com/products/databases/


AWS SimSpace Weaver Panduan Pengguna
Memelihara aplikasi dan SDK

3. Hentikan simulasi Anda (setelah dihentikan, itu tidak dapat dimulai ulang).
4. Hapus simulasi Anda (simulasi berhenti yang tidak dihapus dihitung terhadap batas layanan Anda).
5. Buat ulang simulasi Anda dengan konfigurasi yang sama dan kode aplikasi yang diperbarui.
6. Inisialisasi simulasi Anda menggunakan data status tersimpan (jika tersedia).
7. Mulai simulasi baru Anda.

Note

Simulasi baru yang dibuat dengan konfigurasi yang sama terpisah dari simulasi lama. Ini akan 
memiliki ID simulasi baru dan mengirim log ke aliran log baru di AmazonCloudWatch.
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Pencatatan dan pemantauan di 
SimSpace Weaver

Pemantauan adalah bagian penting dari pemeliharaan keandalan, ketersediaan, dan kinerja SimSpace 
Weaver dan solusi AWS lain Anda. AWS menyediakan alat pemantauan berikut untuk memantau 
SimSpace Weaver, melaporkan jika ada yang salah, dan mengambil tindakan otomatis jika diperlukan:

• AmazonCloudWatch memantauAWS sumber daya Anda dan aplikasi yang Anda jalankanAWS di secara 
waktu nyata. Anda dapat mengumpulkan dan melacak metrik, membuat dasbor yang disesuaikan, 
dan mengatur alarm yang memberi tahu Anda atau mengambil tindakan saat metrik tertentu mencapai 
ambang batas yang ditentukan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Panduan Pengguna Amazon 
CloudWatch.

• AmazonCloudWatch Logs memungkinkan Anda memantau, menyimpan, dan mengakses data log 
dariSimSpace Weaver pekerja Anda,CloudTrail, dan sumber lainnya. CloudWatchLog dapat memantau 
informasi dalam data log dan memberi tahu Anda ketika ambang tertentu terpenuhi. Anda juga 
dapat mengarsipkan data log Anda dalam penyimpanan yang sangat tahan lama. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Panduan Pengguna Log CloudWatch Amazon.

• AWS CloudTrail merekam panggilan API dan kejadian terkait yang dilakukan oleh atau atas Akun 
AWS Anda dan mengirimkan berkas log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Anda dapat 
mengidentifikasi pengguna dan akun mana yang memanggil AWS, alamat IP sumber yang melakukan 
panggilan, dan kapan panggilan tersebut terjadi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat
Panduan Pengguna AWS CloudTrail.

Topik
• SimSpace Weaverlog di AmazonCloudWatch Logs (p. 141)
• Pemantauan SimSpace Weaver dengan Amazon CloudWatch (p. 144)
• Mencatat panggilan API AWS SimSpace Weaver menggunakan AWS CloudTrail (p. 144)

SimSpace Weaverlog di AmazonCloudWatch Logs
MengaksesSimSpace Weaver log Anda
Semua log yang dihasilkan dariSimSpace Weaver simulasi Anda disimpan di AmazonCloudWatch Logs. 
Untuk mengakses log Anda, Anda dapat menggunakan tombol CloudWatchlog di panel Ikhtisar simulasi 
Anda diSimSpace Weaver konsol, yang akan membawa Anda langsung ke log untuk simulasi tertentu.
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Anda juga dapat mengakses log melaluiCloudWatch konsol. Anda akan memerlukan nama simulasi Anda 
untuk mencari log-nya.

Log SimSpace Weaver
SimSpace Weavermenulis pesan manajemen simulasi dan output konsol dari aplikasi Anda ke 
AmazonCloudWatch Logs. Untuk informasi selengkapnya tentang cara bekerja dengan log, lihat Bekerja 
dengan grup log dan pengaliran log dalam Panduan Pengguna AmazonCloudWatch Logs.

Setiap simulasi yang Anda buat memiliki grup log sendiri diCloudWatch Log. Nama grup log ditentukan 
dalam skema simulasi. Dalam potongan skema berikut, nilailog_destination_service adalahlogs. 
Ini berarti bahwa nilailog_destination_resource_name adalah nama grup log. Dalam hal ini, grup log 
adalahMySimulationLogs.

simulation_properties: 
  log_destination_service: "logs" 
  log_destination_resource_name: "MySimulationLogs" 
  default_entity_index_key_type: "Vector3<f32>"

Anda juga dapat menggunakanDescribeSimulation API untuk menemukan nama grup log untuk simulasi 
setelah Anda memulainya.
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Important

Jika Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) atau 
menamai profil untukAWS Command Line Interface (AWS CLI), Anda harus menggunakan 
SDKSimSpace Weaver aplikasi versi 1.12.1 atau yang lebih tinggi. Versi terbaru adalah 1.13.0. 
Untuk informasi tentang versi SimSpace Weaver, lihat Versi SimSpace Weaver (p. 166). Skrip 
SDKSimSpace Weaver aplikasi menggunakan fileAWS CLI. Jika Anda menggunakan IAM Identity 
Center, Anda dapat menyalin profil IAM Identity CenterAWS CLI untukdefault profil Anda 
atau memberikan nama profil IAM Identity Center Anda ke skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi 
dengan--profile cli-profile-name parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat
MengonfigurasiAWS CLI untuk digunakanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On) di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna dan konfigurasi dan pengaturan file 
kredensi di PanduanAWS Command Line Interface Pengguna.

Docker

project-folder\tools\windows\weaver-project-name-cli.bat describe-simulation --
simulation simulation-name

WSL
Important

Kami menyediakan instruksi ini untuk kenyamanan Anda. Mereka untuk digunakan 
denganWindows Subsystem for Linux (WSL), dan tidak didukung. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver (p. 10).

project-folder/tools/linux/weaver-project-name-cli.sh describe-simulation --
simulation simulation-name

Contoh berikut menunjukkan bagian dari output dariDescribeSimulation yang menjelaskan konfigurasi 
logging. Nama grup log ditampilkan di akhirLogGroupArn.

   
    "LoggingConfiguration": { 
        "Destinations": [ 
            { 
                "CloudWatchLogsLogGroup": { 
                    "LogGroupArn": "arn:aws:logs:us-west-2:111122223333:log-
group:MySimulationLogs" 
                } 
            } 
        ] 
    }, 
     

Setiap grup log simulasi berisi beberapa aliran log:

• Manajemen log stream - pesan manajemen simulasi yang dihasilkan olehSimSpace Weaver layanan.

/sim/management

• Kesalahan log aliran — pesan kesalahan yang dihasilkan olehSimSpace Weaver layanan. Aliran log ini 
hanya ada jika ada kesalahan. SimSpace Weavermenyimpan error yang ditulis oleh aplikasi Anda di 
stream log aplikasinya sendiri (lihat aliran log berikut).

/sim/errors
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• Aliran log aplikasi spasial (1 untuk setiap aplikasi spasial pada setiap pekerja) — output konsol yang 
dihasilkan oleh aplikasi spasial. Setiap aplikasi spasial menulis ke aliran lognya sendiri. Semua karakter 
setelah trailing slash di akhir worker-id. spatial-app-id

/domain/spatial-domain-name/app/worker-worker-id/spatial-app-id

• Aliran log aplikasi khusus (1 untuk setiap instance aplikasi khusus) — output konsol yang dihasilkan oleh 
aplikasi khusus. Setiap instance aplikasi khusus menulis ke aliran lognya sendiri.

/domain/custom-domain-name/app/custom-app-name/random-id

• Stream log aplikasi layanan (1 untuk setiap instance aplikasi layanan) — output konsol yang dihasilkan 
oleh aplikasi layanan. Setiap aplikasi layanan menulis ke aliran lognya sendiri. Semua karakter setelah 
trailing slash di akhir service-app-name. service-app-id

/domain/service-domain-name/app/service-app-name/service-app-id

Pemantauan SimSpace Weaver dengan Amazon 
CloudWatch

Anda dapat memantauSimSpace Weaver menggunakan AmazonCloudWatch, yang mengumpulkan 
data mentah dan memprosesnya menjadi metrik yang dapat dibaca dan hampir waktu nyata. Statistik 
ini disimpan untuk jangka waktu 15 bulan, sehingga Anda dapat mengakses informasi historis dan 
mendapatkan perspektif yang lebih baik tentang performa aplikasi atau layanan web Anda. Anda juga 
dapat mengatur alarm yang memperhatikan ambang batas tertentu dan mengirim notifikasi atau mengambil 
tindakan saat ambang batas tersebut terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Panduan Pengguna 
Amazon CloudWatch.

SimSpace WeaverLayanan melaporkan metrik berikut diAWS/simspaceweaver ruang nama.

SimSpace Weavermetrik di tingkat akun
SimSpace WeaverNamespace mencakup metrik berikut yang terkait dengan aktivitas di tingkatAWS akun.

Metrik Deskripsi

SimulationCount Jumlah simulasi untuk akun saat ini.

Unit: Count (Jumlah)

Dimensi: Tidak Ada

Statistik: Rata-rata, Minimum, Maksimum

Mencatat panggilan API AWS SimSpace Weaver 
menggunakan AWS CloudTrail

AWS SimSpace Weaver terintegrasi dengan AWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan tindakan 
yang diambil oleh pengguna, peran, atau layanan AWS di SimSpace Weaver. CloudTrailmenangkap 
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semua panggilan API untukSimSpace Weaver sebagai kejadian. Panggilan yang direkam mencakup 
panggilan dari SimSpace Weaver konsol dan panggilan kode ke operasi API SimSpace Weaver ini. Jika 
membuat jejak, Anda dapat mengaktifkan pengirimanCloudTrail peristiwa berkelanjutan ke bucket Amazon 
S3, termasuk peristiwa untukSimSpace Weaver. Jika Anda tidak mengonfigurasi jejak, Anda masih dapat 
melihat peristiwa terbaru diCloudTrail konsol di Event history. Menggunakan informasi yang dikumpulkan 
oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat ke SimSpace Weaver, alamat IP tempat 
permintaan tersebut dibuat, pembuat membuat permintaan, waktu permintaan dibuat, dan detail lainnya.

Untuk mempelajari lebih lanjutCloudTrail, lihat PanduanAWS CloudTrail Pengguna.

Informasi SimSpace Weaver di CloudTrail
CloudTraildiaktifkan pada AndaAkun AWS saat Anda membuat akun. Saat aktivitas terjadi diSimSpace 
Weaver, aktivitas tersebut dicatat diCloudTrail peristiwa bersama peristiwaAWS layanan lainnya di Event 
history. Anda dapat melihat, mencari, dan mengunduh peristiwa terbaru di Akun AWS Anda. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Menampilkan peristiwa dengan RiwayatCloudTrail peristiwa.

Untuk catatan berkelanjutan tentang peristiwa di Akun AWS, termasuk peristiwa untuk SimSpace Weaver, 
buat jejak. Jejak memungkinkan CloudTrail untuk mengirim berkas log ke bucket Amazon S3. Secara 
default, saat Anda membuat jejak di konsol, jejak tersebut berlaku untuk semua Wilayah AWS. Jejak 
mencatat peristiwa dari semua Wilayah di partisi AWS dan mengirimkan berkas log ke bucket Amazon S3 
yang Anda tentukan. Selain itu, Anda dapat membuat konfigurasi layanan AWS lainnya untuk menganalisis 
lebih lanjut dan bertindak berdasarkan data peristiwa yang dikumpulkan di log CloudTrail. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat yang berikut:

• Gambaran umum untuk membuat jejak
• CloudTraillayanan yang didukung dan integrasi
• Mengonfigurasi notifikasi Amazon SNS untukCloudTrail
• Menerima file log CloudTrail dari beberapa wilayah dan Menerima file log CloudTrail dari beberapa akun

SemuaSimSpace Weaver tindakan dicatat olehCloudTrail dan didokumentasikan dalam. Misalnya, 
panggilan untuk tindakan ListSimulations, DescribeSimulation, dan DeleteSimulation
menghasilkan entri di berkas log CloudTrail.

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang siapa yang membuat permintaan tersebut. Informasi 
identitas membantu Anda menentukan hal berikut:

• Bahwa permintaan dibuat dengan kredensial pengguna root atau pengguna AWS Identity and Access 
Management (IAM).

• Bahwa permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk peran atau pengguna 
gabungan.

• Bahwa permintaan dibuat oleh layanan AWS lain.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Elemen userIdentity CloudTrail.

Memahami SimSpace Weaver entri file log
Jejak adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa sebagai berkas log ke bucket Amazon 
S3 yang telah Anda tentukan. Berkas log CloudTrail berisi satu atau beberapa entri log. Sebuah peristiwa 
mewakili permintaan tunggal dari sumber apa pun dan mencakup informasi tentang tindakan yang diminta, 
seperti tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan rincian lainnya. Berkas log CloudTrail 
bukan jejak tumpukan terurut dari panggilan API publik, sehingga berkas tersebut tidak muncul dalam 
urutan tertentu.

Contoh berikut menunjukkan CloudTrail catatan log yang menunjukkan ListSimulations tindakan.
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{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:aws-console-signin-utils", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/ConsoleSigninRole/aws-console-
signin-utils", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ConsoleSigninRole", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "ConsoleSigninRole" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "creationDate": "2022-02-14T15:57:02Z", 
                "mfaAuthenticated": "false" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2022-02-14T15:57:08Z", 
    "eventSource": "simspaceweaver.amazonaws.com", 
    "eventName": "ListSimulations", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.10", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
 Chrome/86.0.4240.0 Safari/537.36", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "1234abcd-1234-5678-abcd-12345abcd123", 
    "eventID": "5678abcd-5678-1234-ab12-123abc123abc", 
    "readOnly": true, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
}     
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SimSpace Titik akhir dan kuota 
penenun

Tabel berikut menjelaskan titik akhir layanan dan service quotas untuk SimSpace Weaver. Kuota layanan, 
juga disebut sebagai batasan, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk 
AndaAkun AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Service Quotas AWS di Referensi Umum AWS.

Titik akhir layanan
Nama wilayah Wilayah Titik akhir Protokol

US East (N. Virginia) as-east-1 simspaceweaver.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

US East (Ohio) us–east-2 simspaceweaver.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

US West (Oregon) us-west-2 simspacewest-2.amazonaws.comHTTPS

Asia Pacific (Singapore) ap-southeast-1 simspaceweaver.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacific (Sydney) ap-southeast-2 simspaceweaver.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Stockholm) eu-north-1 simspaceweaver.eu-
north-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Frankfurt) eu-central-1 simspaceweaver.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Ireland) eu-west-1 simspacewest-1.amazonaws.comHTTPS

Kuota layanan
Nama Default Dapat Disesuaikan Deskripsi

Hitungan simulasi Setiap wilayah yang 
didukung: 2

Ya Jumlah maksimum 
simulasi berjalan dan 
gagal yang dapat Anda 
miliki di akun Anda, 
perWilayah AWS. 
Anda dapat meminta 
peningkatan kuota 
hingga 10.

Pekerja untuk simulasi Setiap wilayah yang 
didukung: 2

Ya Jumlah maksimum 
pekerja yang dapat 
Anda tetapkan untuk 
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Nama Default Dapat Disesuaikan Deskripsi
setiap simulasi. 
Anda dapat meminta 
peningkatan kuota 
hingga 10.

vCPUsuntuk setiap unit 
sumber daya komputasi

Setiap wilayah yang 
didukung: 2

Tidak Jumlah unit pemrosesan 
pusat virtual(vCPUs) 
yang diperoleh aplikasi 
untuk setiap unit sumber 
daya komputasi.

Memori untuk setiap unit 
sumber daya komputasi

Setiap wilayah yang 
didukung: 1 GB

Tidak Jumlah memori akses 
acak (RAM) yang 
didapat aplikasi untuk 
setiap unit sumber daya 
komputasi.

Menghitung unit sumber 
daya untuk setiap 
pekerja

Setiap wilayah yang 
didukung: 17

Tidak Jumlah unit sumber 
daya komputasi yang 
tersedia untuk setiap 
pekerja.

Menghitung unit sumber 
daya untuk setiap 
aplikasi

Setiap wilayah yang 
didukung: 4

Tidak Jumlah maksimum unit 
sumber daya komputasi 
yang dapat Anda 
alokasikan ke setiap 
aplikasi.

Langganan jarak jauh 
untuk setiap pekerja

Setiap wilayah yang 
didukung: 24

Tidak Jumlah maksimum 
langganan jarak jauh 
untuk setiap pekerja.

Entitas dalam partisi Setiap wilayah yang 
didukung: 8.192

Tidak Jumlah maksimum 
entitas di setiap partisi.

Transfer entitas antar 
pekerja

Setiap wilayah yang 
didukung: 25

Tidak Jumlah maksimum 
transfer entitas antar 
pekerja, untuk setiap 
partisi dan setiap 
centang.

Transfer entitas pada 
pekerja yang sama

Setiap wilayah yang 
didukung: 500

Tidak Jumlah maksimum 
transfer entitas pada 
pekerja yang sama, 
untuk setiap partisi dan 
setiap centang.

Bidang indeks untuk 
setiap entitas

Setiap wilayah yang 
didukung: 1

Tidak Jumlah maksimum 
bidang indeks yang 
entitas dapat memiliki.

Bidang data untuk 
setiap entitas

Setiap wilayah yang 
didukung: 7

Tidak Jumlah maksimum data 
(non-index) bidang yang 
entitas dapat memiliki.
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Nama Default Dapat Disesuaikan Deskripsi

Ukuran bidang data 
entitas

Setiap wilayah yang 
didukung: 1.024 B

Tidak Ukuran maksimum data 
(non-index) bidang 
entitas.

Tarif jam
Skema simulasi menentukan clock rate (juga disebut tick rate) untuk simulasi. Tabel berikut menentukan 
clock rate valid yang dapat Anda gunakan.

Nama Nilai yang valid Deskripsi

Tingkat jam Setiap wilayah yang didukung: 
10, 15, 30

Tarif jam yang valid untuk 
simulasi.

Kuota layanan untukSimSpace Weaver Local
Kuota layanan berikut berlaku untukSimSpace Weaver Local hanya. Semua kuota lainnya juga berlaku 
untukSimSpace Weaver Local.

Nama Default Dapat Disesuaikan Deskripsi

Entitas dalam partisi SimSpace Weaver 
Local: 4.096 B

Tidak Jumlah maksimum 
entitas di setiap partisi.
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Pemecahan masalah diSimSpace 
Weaver

Topik
• AssumeRoleAccessDenied (p. 150)
• InvalidBucketName (p. 151)
• ServiceQuotaExceededException (p. 152)
• TooManyBuckets (p. 152)
• Izin ditolak saat mengakses artefak aplikasi saat memulai simulasi (p. 153)
• Masalah yang terkait dengan waktu saat menggunakanDocker (p. 153)

AssumeRoleAccessDenied
Anda mungkin menerima kesalahan berikut ini jika simulasi Anda gagal untuk memulai:

Unable to assume role arn:aws:iam::111122223333:role/weaver-project-name-app-role; verify 
 the role exists and has trust policy on SimSpace Weaver

Anda dapat menerima kesalahan ini jika salah satu dari berikut ini benar tentang peranAWS Identity and 
Access Management (IAM) untuk simulasi Anda:

• Nama Sumber Daya Amazon(ARN) mengacu pada peran IAM yang tidak ada.
• Kebijakan kepercayaan untuk IAM role yang tidak mengizinkan nama simulasi baru mengasumsikan 

peran.

Periksa untuk memastikan bahwa peran itu ada. Jika peran tersebut ada, periksa kebijakan kepercayaan 
Anda. Kebijakan kepercayaan contoh berikut hanya mengizinkan simulasi (di akun 111122223333) yang 
namanya dimulai denganMySimulation untuk mengambil peran.aws:SourceArn

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "simspaceweaver.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": { 
                "ArnLike": { 
                     "aws:SourceArn": "arn:aws:simspaceweaver:us-
west-2:111122223333:simulation/MySimulation*"
                } 
            } 
        } 
    ]
} 
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Untuk mengizinkan simulasi lain yang namanya dimulai denganMyOtherSimulation mengambil peran, 
kebijakan kepercayaan harus diubah seperti pada contoh yang diedit berikut:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "simspaceweaver.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": { 
                "ArnLike": { 
                     "aws:SourceArn": [ 
                        aws:SourceArn": "arn:aws:simspaceweaver:us-
west-2:111122223333:simulation/MySimulation*", 
                        aws:SourceArn": "arn:aws:simspaceweaver:us-
west-2:111122223333:simulation/MyOtherSimulation*" 
                        ]
                } 
            } 
        } 
    ]
} 

InvalidBucketName
Anda mungkin menerima kesalahan berikut saat membuat proyek:

An error occurred (InvalidBucketName) when calling the CreateBucket operation: The 
 specified bucket is not valid.

Anda menerima kesalahan ini karena nama yangSimSpace Weaver diteruskan ke Amazon Simple Storage 
Service melanggar aturan penamaan bucket (untuk informasi selengkapnya, lihat Aturan penamaan bucket
di Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service).

create-projectSkrip dalam SDKSimSpace Weaver aplikasi membuat nama bucket menggunakan 
nama proyek yang Anda berikan ke skrip. Nama bucket menggunakan format berikut:

• Versi 1.13.x
• weaver-lowercase-project-name-account-number-artifacts-region

• Versi 1.12.x
• weaver-lowercase-project-name-account-number-app-zips-region
• weaver-lowercase-project-name-account-number-schemas-region

Misalnya, diberikan properti proyek berikut:

• Nama proyek:MyProject
• Akun AWSnomor:111122223333
• Wilayah AWS: us-west-2

Proyek ini akan memiliki ember berikut:

• Versi 1.13.x
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• weaver-myproject-111122223333-artifacts-us-west-2
• Versi 1.12.x

• weaver-myproject-111122223333-app-zips-us-west-2
• weaver-myproject-111122223333-schemas-us-west-2

Nama proyek Anda tidak boleh melanggar aturan penamaan Amazon S3. Anda juga harus menggunakan 
nama proyek yang cukup pendek sehingga nama bucket yang dibuat olehcreate-project skrip tidak 
melebihi batas panjang nama untuk bucket Amazon S3.

ServiceQuotaExceededException
Anda mungkin menerima kesalahan berikut saat memulai simulasi:

An error occurred (ServiceQuotaExceededException) when calling the StartSimulation 
 operation: Failed to start simulation due to: simulation quota has already been reached.

Anda akan menerima kesalahan ini jika Anda mencoba memulai simulasi baru tetapi akun Anda saat 
ini memiliki jumlah simulasi maksimum (termasuk simulasi berjalan dan gagal). Anda dapat menghapus 
simulasi berhenti atau gagal untuk memungkinkan Anda memulai simulasi baru. Jika semua simulasi 
Anda berjalan, Anda dapat menghentikan dan menghapus simulasi yang sedang berjalan. Anda juga 
dapat meminta kenaikan kuota layanan jika Anda belum mencapai batas permintaan. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat SimSpace Titik akhir dan kuota penenun (p. 147). Untuk informasi tentang cara 
membersihkan simulasi yang tidak perlu, lihatLangkah 6: Berhenti dan bersihkan simulasi Anda (p. 30) di 
tutorial mulai cepat.

TooManyBuckets
Anda mungkin menerima kesalahan berikut saat membuat proyek:

An error occurred (TooManyBuckets) when calling the CreateBucket operation: You have 
 attempted to create more buckets than allowed.

Amazon S3 memiliki batasan jumlah bucket yang dapat Anda miliki diAWS akun Anda (untuk informasi 
selengkapnya, lihat Pembatasan dan batasan Bucket di Panduan Pengguna Amazon Simple Storage 
Service).

Anda harus melakukan salah satu hal berikut sebelum dapat melanjutkan:

• Hapus 2 bucket Amazon S3 yang ada yang tidak Anda perlukan.
• Minta peningkatan batas Amazon S3 (untuk informasi selengkapnya, lihat Pembatasan dan batasan 

Bucket dalam Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service).
• GunakanAWS akun yang berbeda.

Note

DeleteSimulationAPI masukSimSpace Weaver tidak menghapus sumber daya Amazon S3 
yang terkait dengan simulasi Anda. Sebaiknya hapus semua sumber daya yang terkait dengan 
simulasi saat Anda tidak lagi membutuhkannya. Untuk panduan tentang cara membersihkan 
simulasi Anda, lihatLangkah 6: Berhenti dan bersihkan simulasi Anda (p. 30) di tutorial mulai 
cepat.
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Izin ditolak saat mengakses artefak aplikasi saat 
memulai simulasi

Saat memulai simulasi, Anda mungkin mendapatkan pesan kesalahan yang menunjukkan bahwa izin 
ditolak atau ada kesalahan saat mengakses artefak aplikasi Anda. Masalah ini dapat terjadi saat Anda 
menentukan bucket Amazon S3 untuk simulasi yangSimSpace Weaver tidak dibuat untuk Anda (baik 
melalui konsol atau skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi).

Situasi berikut adalah akar penyebab yang paling mungkin:

• Layanan ini tidak memiliki izin untuk mengakses satu atau beberapa bucket Amazon S3 yang Anda 
tentukan dalam skema simulasi — periksa kebijakan izin peran aplikasi Anda, kebijakan bucket Amazon 
S3, dan izin bucket Amazon S3 untuk memastikan bahwasimspaceweaver.amazonaws.com memiliki 
izin yang benar untuk mengakses bucket Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang izin peran 
aplikasi, lihatIzin yangSimSpace Weaver dibuat untuk Anda (p. 131).

• Bucket Amazon S3 Anda bisaWilayah AWS berbeda dengan simulasi Anda — Bucket Amazon S3 untuk 
artefak simulasi Anda harusWilayah AWS sama dengan simulasi Anda. Periksa konsol Amazon S3 Anda 
untuk melihat apa bucketWilayah AWS Anda berada. Jika bucket Amazon S3 Anda berbedaWilayah 
AWS, pilih bucket yangWilayah AWS sama dengan simulasi Anda.

Masalah yang terkait dengan waktu saat 
menggunakanDocker

Jika Anda menggunakanDocker dan Anda menerima kesalahan terkait waktu saat menjalankan skrip dari 
SDKSimSpace Weaver aplikasi, penyebabnya mungkin jam mesinDocker virtual Anda salah. Hal ini dapat 
terjadi jika komputer Anda sedang berjalanDocker dan kemudian melanjutkan dari tidur atau hibernasi.

Solusi untuk dicoba

• Mulai ulang Docker.
• Nonaktifkan dan kemudian aktifkan kembali sinkronisasi waktu di Windows PowerShell:

Get-VMIntegrationService -VMName DockerDesktopVM -Name "Time Synchronization" | Disable-
VMIntegrationService
Get-VMIntegrationService -VMName DockerDesktopVM -Name "Time Synchronization" | Enable-
VMIntegrationService
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SimSpace Weaverreferensi skema 
simulasi

SimSpace Weavermenggunakan file YAKL untuk mengkonfigurasi properti simulasi. File ini disebut skema 
simulasi (atau hanya skema). Simulasi sampel yang disertakan dalam SDKSimSpace Weaver aplikasi 
menyertakan skema yang dapat Anda salin dan edit untuk simulasi Anda sendiri.

Topik
• Contoh skema lengkap (p. 154)
• Format skema (p. 155)

Contoh skema lengkap
Contoh berikut menunjukkan file teksYAML -formatted yang menggambarkanSimSpace Weaver simulasi. 
Contoh ini mencakup nilai-nilai dummy untuk properti. LihatFormat skema (p. 155) deskripsi lengkap 
tentang properti dan nilai validnya.

sdk_version: "1.12"
simulation_properties: 
  log_destination_resource_name: "MySimulationLogs" 
  log_destination_service: "logs" 
  default_entity_index_key_type: "Vector3<f32>"
workers: 
  MyComputeWorkers: 
    type: "sim.c5.24xlarge" 
    desired: 3
clock: 
  tick_rate: 30
partitioning_strategies: 
  MyGridPartitioning: 
    topology: "Grid" 
    aabb_bounds: 
      x: [-1000, 1000] 
      y: [-1000, 1000] 
    grid_placement_groups: 
      x: 3 
      y: 3
domains: 
  MyCustomDomain: 
    launch_apps_via_start_app_call: {} 
    app_config: 
      package: "s3://example-bucket/BootstrappingApp.zip" 
      launch_command: ["BootstrappingApp"] 
      required_resource_units: 
        compute: 1 
      endpoint_config: 
        ingress_ports: [9000, 9001] 
  MyServiceDomain: 
    launch_apps_per_worker: 
      count: 1 
    app_config: 
      package: "s3://example-bucket/PlayerConnectionServiceApp.zip" 
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      launch_command: ["PlayerConnectionServiceApp"] 
      required_resource_units: 
        compute: 1 
      endpoint_config: 
        ingress_ports: 
          - 9000 
          - 9001 
  MySpatialDomain: 
    launch_apps_by_partitioning_strategy: 
      partitioning_strategy: "MyGridPartitioning" 
      grid_partition: 
        x: 6 
        y: 6 
    app_config: 
      package: "s3://example-bucket/PathfindingSampleApp.zip" 
      launch_command: ["PathfindingSampleApp"] 
      required_resource_units: 
        compute: 1 
    app_config: 
      package: "s3://example-bucket/OtherSpatialApp.zip" 
      launch_command: ["OtherSpatialApp"] 
      required_resource_units: 
        compute: 1

Format skema
Contoh berikut menunjukkan struktur keseluruhan skema. Urutan properti di setiap tingkat skema tidak 
masalah, selama hubungan orangtua-anak adalah sama. Urutan penting untuk elemen dalam array.

sdk_version: "sdk-version-number"
simulation_properties: 
   simulation-properties
workers: 
   worker-group-configurations
clock: 
  tick_rate: tick-rate
partitioning_strategies: 
   partitioning-strategy-configurations
domains: 
   domain-configurations

Bagian
• Versi SDK (p. 155)
• Properti simulasi (p. 156)
• Pekerja (p. 157)
• Jam (p. 157)
• Strategi partisi (p. 158)
• Domain (p. 159)

Versi SDK
sdk_versionBagian (wajib) mengidentifikasi versi SDKSimSpace Weaver aplikasi yang mendukung 
skema ini. Nilai yang valid: 1.12
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Important

Nilaisdk_version hanya mencakup nomor versi utama dan nomor versi minor pertama. 
Misalnya, nilai1.12 menentukan semua versi1.12.x, seperti1.12.0,1.12.1, dan1.12.2.

sdk_version: "1.12"

Properti simulasi
simulation_propertiesBagian (wajib) menentukan berbagai properti simulasi Anda. Gunakan bagian 
ini untuk mengatur konfigurasi pencatatan untuk simulasi Anda. Bagian ini diperlukan bahkan jika Anda 
tidak mengatur konfigurasi pencatatan.

simulation_properties: 
  log_destination_resource_name: "log-destination-resource-name" 
  log_destination_service: "log-destination-service" 
  default_entity_index_key_type: "Vector3<f32>"

Properti

log_destination_resource_name

Menentukan sumber daya yangSimSpace Weaver akan menulis log ke.

Diperlukan: Tidak. Jika properti ini tidak disertakan,SimSpace Weaver tidak akan menulis log untuk 
simulasi.

Jenis: String

Nilai valid:
• Nama grupCloudWatch log Log (misalnya,MySimulationLogs)
• Amazon Resource Name (ARN) dari grupCloudWatch log log Amazon 

(misalnya,arn:aws:logs:us-west-2:111122223333:log-group/MySimulationLogs)

Note

SimSpace Weaverhanya mendukung tujuan log di akun yang sama danWilayah AWS sebagai 
simulasi.

log_destination_service

Menunjukkan jenis sumber daya tujuan logging saat Anda menentukanlogging_destination 
resource_name yang bukan ARN.

Diperlukan: Anda harus menentukan properti ini jika ditentukan dan bukan 
ARN.log_destination_resource_name Anda tidak dapat menentukan properti ini 
jikalog_destination_resource_name tidak ditentukan atau ARN.

Jenis: String

Nilai valid:
• logs: Sumber daya tujuan log adalah grup log.

default_entity_index_key_type

Menentukan tipe data untuk bidang kunci indeks entitas simulasi.
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Wajib: Ya

Tipe: String

Nilai valid:Vector3<f32>

Pekerja
workersBagian (wajib) menentukan konfigurasi untuk kelompok pekerja (kelompok pekerja). 
SimSpace Weavermenggunakan informasi ini bersama-sama denganplacement_constraints untuk 
mengkonfigurasi infrastruktur yang mendasari simulasi Anda. Anda dapat menentukan konfigurasi untuk 
beberapa grup pekerja di bagian ini.

Untuk menentukan properti untuk setiap grup pekerja, ganti worker-group-namedengan nama pilihan 
Anda. Nama harus 3-64 karakter panjang dan dapat berisi karakter A - Z, a - z, 0 - 9, dan _ - (tanda 
hubung). Tentukan properti grup pekerja setelah nama. Ulangi proses ini untuk setiap grup pekerja.

workers: 
   worker-group-name: 
    type: "sim.c5.24xlarge" 
    ddesired: number-of-workers

Properti

type

Menentukan jenis pekerja.

Wajib: Ya

Tipe: String

Nilai valid:sim.c5.24xlarge
desired

Menentukan jumlah yang diinginkan pekerja untuk kelompok pekerja ini.

Wajib: Ya

Tipe: Integer

Nilai yang valid:1 -3. Kuota layanan (limit) untuk jumlah pekerja untuk simulasi Anda menentukan nilai 
maksimum properti ini. Misalnya, jika kuota layanan Anda2 maka nilai maksimum untuk properti ini 
adalah2. Anda dapat meminta peningkatan kuota layanan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat
SimSpace Titik akhir dan kuota penenun (p. 147).

Jam
clockBagian (wajib) menentukan properti jam simulasi.

clock: 
  tick_rate: tick-rate
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Properti

tick_rate

Menentukan jumlah tick per detik yang diterbitkan jam ke aplikasi.

Wajib: Ya

Tipe: Integer

Nilai yang valid:10 |15 |30

Strategi partisi
partitioning_strategiesBagian (wajib) menentukan organisasi partisi untuk domain spasial.

Note

SimSpace Weaverhanya mendukung 1 strategi partisi.

Untuk menentukan properti untuk strategi partisi, ganti partitioning-strategy-namedengan nama 
pilihan Anda. Nama harus 3-64 karakter panjang dan dapat berisi karakter A - Z, a - z, 0 - 9, dan _ - (tanda 
hubung). Tentukan properti strategi partisi setelah nama.

partitioning_strategies: 
   partitioning-strategy-name: 
    topology: "Grid" 
    aabb_bounds: 
      x: [aabb-min-x, aabb-max-x] 
      y: [aabb-min-y, aabb-max-y] 
    grid_placement_groups: 
      x: number-of-placement-groups-along-x-axis
      y: number-of-placement-groups-along-y-axis

Properti

topology

Menentukan topologi (skema pengaturan partisi) untuk strategi partisi ini.

Wajib: Ya

Tipe: String

Nilai valid:"Grid"
aabb_bounds

Menentukan batas-batas utama axis-aligned kotak pembatas(AABB) untuk simulasi Anda. Anda 
menentukan batas sebagai array berurutan 2-elemen yang menggambarkan nilai minimum dan 
maksimum (dalam urutan itu) untuk setiap sumbu (xdany).

Diperlukan: Bersyarat. Properti ini diperlukan (dan hanya dapat ditentukan) jika topologi diatur 
ke"Grid".

Jenis:Float array (untuk setiap sumbu)

Nilai yang valid:-3.4028235e38 -3.4028235e38
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grid_placement_groups

Menentukan jumlah kelompok penempatan sepanjang setiap sumbu (x dan y) dalam topologi grid. 
Grup penempatan adalah kumpulan partisi (dalam domain yang sama) yang berdekatan secara 
spasial.

Diperlukan: Bersyarat. Properti ini diperlukan (dan hanya dapat ditentukan) jika topologi diatur 
ke"Grid". Jika konfigurasi grup penempatan tidak ditentukan, konfigurasi grup penempatanSimSpace 
Weaver yang digunakan untuk Anda. Domain apa pun yang menggunakan strategi partisi tanpa 
konfigurasi grup penempatan harus menentukangrid_partition (lihatStrategi partisi domain 
spasial (p. 160)).

Jenis: Integer (untuk setiap sumbu)

Nilai yang valid:1 -20. Kami merekomendasikan bahwa x * y sama dengan jumlah pekerja yang 
diinginkan. Jika tidak,SimSpace Weaver akan mencoba menyeimbangkan kelompok penempatan 
Anda di seluruh pekerja yang tersedia.

Domain
domainsBagian (wajib) menentukan properti untuk setiap domain Anda. Semua simulasi harus memiliki 
setidaknya satu bagian untuk domain spasial. Anda dapat membuat beberapa bagian untuk domain kustom 
tambahan dan domain layanan. Setiap jenis domain memiliki format konfigurasi sendiri.

domains: 
   domain-name: 
     domain-configuration
  domain-name: 
     domain-configuration
  ...

konfigurasi domain
• konfigurasi domain spasial (p. 159)
• konfigurasi domain kustom (p. 161)
• konfigurasi domain layanan (p. 163)

konfigurasi domain spasial
Untuk menentukan properti untuk domain spasial, ganti spatial-domain-namedengan nama pilihan 
Anda. Nama harus 3-64 karakter panjang dan dapat berisi karakter A - Z, a - z, 0 - 9, dan _ - (tanda 
hubung). Tentukan properti domain spasial setelah nama.

  spatial-domain-name: 
    launch_apps_by_partitioning_strategy: 
      partitioning_strategy: "partitioning-strategy-name" 
      grid_partition: 
        x: number-of-partitions-along-x-axis
        y: number-of-partitions-along-y-axis
    app_config: 
      package: "app-package-s3-uri" 
      launch_command: ["app-launch-command", "parameter1", ...] 
      required_resource_units: 
        compute: app-resource-units
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Strategi partisi domain spasial
launch_apps_by_partitioning_strategyBagian (wajib) menentukan strategi partisi dan dimensi 
(dalam jumlah partisi) dari ruang simulasi.

    launch_apps_by_partitioning_strategy: 
      partitioning_strategy: "partitioning-strategy-name" 
      grid_partition: 
        x: number-of-partitions-along-x-axis
        y: number-of-partitions-along-y-axis

Properti

partitioning_strategy

Menentukan strategi partisi untuk domain spasial ini.

Wajib: Ya

Tipe: String

Nilai yang valid: Nilai properti ini harus sesuai dengan nama strategi partisi yang didefinisikan 
dalampartitioning_strategies bagian. Untuk informasi selengkapnya, lihat Strategi 
partisi (p. 158).

grid_partition

Menentukan jumlah partisi sepanjang setiap sumbu (x dan y) dalam topologi grid. Dimensi ini 
menggambarkan total ruang simulasi untuk domain ini.

Diperlukan: Bersyarat. Properti ini hanya dapat ditentukan jika topologi diatur ke"Grid". Properti ini 
tergantung padagrid_placement_groups properti strategi partisi yang ditentukan untuk domain ini:
• Properti ini diperlukan jika strategi partisi domain ini tidak menentukangrid_placement_groups

konfigurasi.
• Jika adagrid_placement_groups konfigurasi tetapi Anda tidak menentukangrid_partition, 

makaSimSpace Weaver akan menggunakan dimensi yang sama dengangrid_placment_groups
konfigurasi.

• Jika Anda menentukan keduanyagrid_placement_groups dangrid_partition, 
dimensigrid_partition harus kelipatan dimensigrid_placement_groups (misalnya, 
jika dimensi Anda 2x2, maka beberapagrid_placement_groups dimensi yang valid 
untukgrid_partition adalah 2x2, 4x4, 6x6, 8x8, 10x10).

Jenis: Integer (untuk setiap sumbu)

Nilai yang valid:1 -20

konfigurasi app spasial
app_configBagian (wajib) menentukan paket, konfigurasi peluncuran, dan persyaratan sumber daya 
untuk aplikasi di domain ini.

    app_config: 
      package: "app-package-s3-uri" 
      launch_command: ["app-launch-command", "parameter1", ...] 
      required_resource_units: 
        compute: app-resource-units
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Properti

package

Menentukan paket (file zip) yang berisi aplikasi executable/biner. Paket harus disimpan di bucket 
Amazon S3. Hanya format file zip yang didukung.

Wajib: Ya

Tipe: String

Nilai yang valid: URI Amazon S3 paket dalam bucket Amazon S3. Sebagai contoh, s3://example-
bucket/MySpatialApp.zip.

launch_command

Menentukan nama file executable/biner dan parameter baris perintah untuk meluncurkan aplikasi. 
Setiap baris perintah string token adalah elemen dalam array.

Wajib: Ya

Jenis: String array
required_resource_units

Menentukan jumlah unit sumber daya yangSimSpace Weaver harus mengalokasikan untuk setiap 
instance aplikasi ini. Unit sumber daya adalah jumlah tetap unit pemrosesan pusat virtual(vCPUs) 
dan memori akses acak(RAM) pada pekerja. Untuk informasi lebih lanjut tentang unit sumber daya, 
lihatEndpoint dan kuota layanan (p. 147). computeProperti menentukan alokasi unit sumber daya 
untukcompute keluarga pekerja, dan saat ini merupakan satu-satunya jenis alokasi yang valid.

Wajib: Ya

Tipe: Integer

Nilai yang valid:1 -4

konfigurasi domain kustom
Untuk menentukan properti untuk domain kustom, ganti custom-domain-namedengan nama pilihan 
Anda. Nama harus 3-64 karakter panjang dan dapat berisi karakter A - Z, a - z, 0 - 9, dan _ - (tanda 
hubung). Tentukan properti domain kustom setelah nama. Ulangi proses ini untuk setiap domain kustom.

  custom-domain-name: 
    launch_apps_via_start_app_call: {} 
    app_config: 
      package: "app-package-s3-uri" 
      launch_command: ["app-launch-command", "parameter1", ...] 
      required_resource_units: 
        compute: app-resource-units
      endpoint_config: 
        ingress_ports: [port1, port2, ...]

Properti

launch_apps_via_start_app_call

Properti ini diperlukan untuk meluncurkan aplikasi kustom Anda menggunakanStartApp API.

Wajib: Ya
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Jenis: N/A

Nilai valid:{}

konfigurasi app kustom
app_config section(wajib) menentukan paket, konfigurasi peluncuran, persyaratan sumber daya, dan 
port jaringan untuk aplikasi di domain kustom ini.

    app_config: 
      package: "app-package-s3-uri" 
      launch_command: ["app-launch-command", "parameter1", ...] 
      required_resource_units: 
        compute: app-resource-units
      endpoint_config: 
        ingress_ports: [port1, port2, ...]

Properti

package

Menentukan paket (file zip) yang berisi aplikasi executable/biner. Paket harus disimpan di bucket 
Amazon S3. Hanya format file zip yang didukung.

Wajib: Ya

Tipe: String

Nilai yang valid: URI Amazon S3 paket dalam bucket Amazon S3. Sebagai contoh, s3://example-
bucket/MyCustomApp.zip.

launch_command

Menentukan nama file executable/biner dan parameter baris perintah untuk meluncurkan aplikasi. 
Setiap baris perintah string token adalah elemen dalam array.

Wajib: Ya

Jenis: String array
required_resource_units

Menentukan jumlah unit sumber daya yangSimSpace Weaver harus mengalokasikan untuk setiap 
instance aplikasi ini. Unit sumber daya adalah jumlah tetap unit pemrosesan pusat virtual(vCPUs) 
dan memori akses acak(RAM) pada pekerja. Untuk informasi lebih lanjut tentang unit sumber daya, 
lihatEndpoint dan kuota layanan (p. 147). computeProperti menentukan alokasi unit sumber daya 
untukcompute keluarga pekerja, dan saat ini merupakan satu-satunya jenis alokasi yang valid.

Wajib: Ya

Tipe: Integer

Nilai yang valid:1 -4
endpoint_config

Menentukan titik akhir jaringan untuk aplikasi di domain ini. Nilaiingress_ports menentukan port 
yang mengikat aplikasi kustom Anda untuk koneksi klien yang masuk. SimSpace Weavermemetakan 
port yang dialokasikan secara dinamis ke port ingress yang Anda tentukan. Port Ingress keduanya 
TCP dan UDP. GunakanDescribeApp API untuk menemukan nomor port yang sebenarnya untuk 
menghubungkan klien Anda.
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Diperlukan: Tidak. Jika Anda tidak menentukan konfigurasi endpoint maka aplikasi kustom Anda di 
domain ini tidak akan memiliki endpoint jaringan.

Jenis: Array integer

Nilai yang valid:1024 -49152. Nilai harus unik.

konfigurasi domain layanan
Untuk menentukan properti untuk domain layanan, ganti service-domain-namedengan nama pilihan 
Anda. Nama harus 3-64 karakter panjang dan dapat berisi karakter A - Z, a - z, 0 - 9, dan _ - (tanda 
hubung). Tentukan properti domain layanan setelah nama. Ulangi proses ini untuk setiap domain layanan.

  service-domain-name: 
    launch_apps_per_worker: 
      count: number-of-apps-to-launch
    app_config: 
      package: "app-package-s3-uri" 
      launch_command: ["app-launch-command", "parameter1", ...] 
      required_resource_units: 
        compute: app-resource-units
      endpoint_config: 
        ingress_ports: [port1, port2, ...]

Meluncurkan aplikasi per pekerja

launch_apps_per_workerBagian (wajib) menunjukkan bahwa ini adalah konfigurasi domain layanan, 
dan menentukan jumlah aplikasi layanan yang akan diluncurkan per pekerja.

    launch_apps_per_worker: 
      count: number-of-apps-to-launch

Properti

count

Properti ini menentukan jumlah aplikasi layanan yang akan diluncurkan per pekerja.

Wajib: Ya

Tipe: Integer

Nilai yang valid:{} |1 |2. Sebuah nilai{} menentukan nilai default1.

konfigurasi app layanan

app_config section(wajib) menentukan paket, konfigurasi peluncuran, persyaratan sumber daya, dan 
port jaringan untuk aplikasi dalam domain layanan ini.

    app_config: 
      package: "app-package-s3-uri" 
      launch_command: ["app-launch-command", "parameter1", ...] 
      required_resource_units: 
        compute: app-resource-units
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      endpoint_config: 
        ingress_ports: [port1, port2, ...]

Properti

package

Menentukan paket (file zip) yang berisi aplikasi executable/biner. Paket harus disimpan di bucket 
Amazon S3. Hanya format file zip yang didukung.

Wajib: Ya

Tipe: String

Nilai yang valid: URI Amazon S3 paket dalam bucket Amazon S3. Sebagai contoh, s3://example-
bucket/MyServiceApp.zip.

launch_command

Menentukan nama file executable/biner dan parameter baris perintah untuk meluncurkan aplikasi. 
Setiap baris perintah string token adalah elemen dalam array.

Wajib: Ya

Jenis: String array
required_resource_units

Menentukan jumlah unit sumber daya yangSimSpace Weaver harus mengalokasikan untuk setiap 
instance aplikasi ini. Unit sumber daya adalah jumlah tetap unit pemrosesan pusat virtual(vCPUs) 
dan memori akses acak(RAM) pada pekerja. Untuk informasi lebih lanjut tentang unit sumber daya, 
lihatEndpoint dan kuota layanan (p. 147). computeProperti menentukan alokasi unit sumber daya 
untukcompute keluarga pekerja, dan saat ini merupakan satu-satunya jenis alokasi yang valid.

Wajib: Ya

Tipe: Integer

Nilai yang valid:1 -4
endpoint_config

Menentukan titik akhir jaringan untuk aplikasi di domain ini. Nilaiingress_ports menentukan port 
yang mengikat aplikasi layanan Anda untuk koneksi klien yang masuk. SimSpace Weavermemetakan 
port yang dialokasikan secara dinamis ke port ingress yang Anda tentukan. Port Ingress keduanya 
TCP dan UDP. GunakanDescribeApp API untuk menemukan nomor port yang sebenarnya untuk 
menghubungkan klien Anda.

Diperlukan: Tidak. Jika Anda tidak menentukan konfigurasi endpoint maka aplikasi layanan Anda di 
domain ini tidak akan memiliki endpoint jaringan.

Jenis: Array integer

Nilai yang valid:1024 -49152. Nilai harus unik.
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SimSpace WeaverReferensi API
SimSpace Weavermemiliki 2 set antarmuka pemrograman aplikasi (API) yang berbeda:

• API Layanan — API ini mengontrol sumber daya layanan dan layanan, seperti simulasi, jam, dan aplikasi 
Anda. Mereka adalah bagian dari kit pengembanganAWS perangkat lunak utama (SDK) dan Anda dapat 
menggunakanAWS Command Line Interface (CLI) untuk memanggilnya. Anda juga dapat menggunakan 
skrip kenyamanan di folder alat untuk proyek dan platform Anda (misalnya, project-folder\ tools
\ windows\ weaver- project-name -cli.bat) untuk memanggil API ini. Untuk informasi selengkapnya 
tentang API servcie, lihat ReferensiSimSpace Weaver API.

• App SDK API — API ini mengontrol data dalam simulasi Anda. Anda menggunakannya dalam 
kode aplikasi untuk melakukan hal-hal seperti membaca dan menulis data bidang entitas, bekerja 
dengan langganan, dan memantau peristiwa dalam simulasi. Untuk informasi selengkapnya, 
lihat dokumentasi SDKSimSpace Weaver aplikasi di folder SDK yang tidak di-zip:sdk-
folder\SimSpaceWeaverAppSdk-1.13.0\documentation

Note

sdk-folder adalah folder tempat Anda membuka ritsleting 
SimSpaceWeaverAppSdkDistributable paket. Jikasdk-
folder\SimSpaceWeaverAppSdk-1.13.0 tidak ada, pastikan bahwa Anda mempunyai 
SDKSimSpace Weaver aplikasi 1.13.0 versi 1.13.0. SimSpaceWeaverAppSdkDistributableTidak 
berisi seluruh SDKSimSpace Weaver aplikasi. Pertama kali Anda menggunakan 
skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi untuk membuat proyek, skrip membuat 
folderSimSpaceWeaverAppSdk -1.13.0 di dalam folder sdk Anda dan mengunduh sisa 
SDKSimSpace Weaver aplikasi ke dalamnya.
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versi terbaru

Versi AWS SimSpace Weaver
Kami terus meningkatkanAWS SimSpace Weaver. Anda harus mengunduh SDKSimSpace Weaver aplikasi 
terbaru saat kami merilis versi baru jika Anda ingin memanfaatkan fitur baru dan perbaikan bug. Untuk 
menjalankan simulasi yang ada dengan versi yang lebih baru, Anda mungkin harus memperbarui skema 
dan kode, kemudian memulai contoh baru dari simulasi. Anda tidak perlu meng-upgrade, dan dapat terus 
menjalankan simulasi yang ada dengan versi sebelumnya. Anda dapat memeriksa halaman ini untuk 
melihat apa yang berbeda antara versi. Semua versi saat ini didukung.

versi terbaru
Versi terbaru adalah: 1.13.0

Cara menemukan versi saat ini
Jika Anda membuat simulasi dengan SDKSimSpace Weaver aplikasi,create-project skrip mengunduh 
versi library SDK ke dalam subsidrectory di aplikasi Andasdk-folder. Subdirektori yang berisi pustaka 
SDK memiliki nama yang menyertakan nomor versi SDK:SimSpaceWeaverAppSdk-sdk-version. 
Misalnya, pustaka untuk versi 1.12.3 berada diSimSpaceWeaverAppSdk-1.12.3.

Anda juga dapat menemukan versi paket SDKSimSpace Weaver aplikasi yang dapat didistribusikan di file 
teksapp_sdk_distributable_version.txt di file tekssdk-folder.

Unduh versi terbaru
Anda dapat mengunduh SDKSimSpace Weaver aplikasi untuk versi terbaru dariAWS Management 
Console (p. 166) atau denganAWS Command Line Interface (AWS CLI) (p. 166). Untuk informasi 
selengkapnya tentang versi, lihatVersi layanan (p. 167).

Unduh dariAWS Management Console
Anda dapat mengunduh SDKSimSpace Weaver aplikasi terbaru dari SimSpace Weaverkonsol diAWS 
Management Console. Di panel navigasi, pilih Unduh SDK.

Download denganAWS Command Line Interface 
(AWS CLI)
Anda juga dapat menggunakanAWS CLI untuk mengunduh SDKSimSpace Weaver aplikasi terbaru ke 
direktori Anda saat ini. Anda harus sudahAWS CLI menginstal dan dikonfigurasi dengan benar. Untuk 
informasi selengkapnya tentang menggunakan AWS CLI, lihat Panduan Pengguna AWS Command Line 
Interface.

Di prompt perintah, masukkan perintah berikut. Gantiregion dengan ID AndaWilayah AWS.

aws s3 cp s3://aws-simspace-weaver-sdk-region-prod/latest/
SimSpaceWeaverAppSdkDistributable.zip .

Misalnya, jika AndaWilayah AWS adalah AS Barat (Oregon) (us-west-2), masukkan:
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Versi layanan

aws s3 cp s3://aws-simspace-weaver-sdk-us-west-2-prod/latest/
SimSpaceWeaverAppSdkDistributable.zip .

Versi layanan

Versi Catatan Tanggal rilis Unduh

1.13.0 SimSpace WeaverAPI 
layanan:

• • CreateSnapshotAksi 
baru

• Perubahan
StartSimulationtindakan:
• MenambahkanSnapshotS3Location

parameter untuk 
memulai dari 
snapshot.

• SchemaS3LocationParameter 
sekarang opsional.

• Perubahan
DescribeSimulationoutput:
• SchemaErrortidak 

digunakan.
• DitambahkanStartError

lapangan.
• DitambahkanSnapshotS3Location

lapangan.
• Ditambahkan 

statusSNAPSHOT_IN_PROGRESS
simulasi.

• Tipe
S3Destinationdata 
baru

Konsol SimSpace 
Weaver:

• Fungsionalitas baru untuk 
membuat snapshot.

• Fungsionalitas baru untuk 
memulai simulasi dari 
snapshot.

SimSpace WeaverSDK 
aplikasi:

• Script baru untuk 
mendukung snapshot

29 April 2023 Lihat petunjuk 
unduhan (p. 166)
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Versi layanan

Versi Catatan Tanggal rilis Unduh
• create-
snapshot-project-
name.bat

• start-from-
snapshot-project-
name.bat

• quick-start-from-
snapshot-project-
name-cli.bat

• list-
snapshots-
project-name.bat

• Proyek sekarang 
menggunakan bucket 
Amazon S3 tunggal 
per proyek: weaver-
lowercase-project-
name- nomor akun -
artefak - wilayah

Untuk informasi 
selengkapnya 
tentang snapshot, 
lihatSnapshot (p. 105).
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Versi layanan

Versi Catatan Tanggal rilis Unduh

1.12.3 SimSpace WeaverSDK 
aplikasi:

• Script berikut sekarang 
mendukung--maximum-
duration parameter:
• quick-
start-project-
name-cli.bat

• quick-
start-project-
name-cli.sh

• start-
simulation-
project-name.bat

• start-
simulation-
project-name.sh

• run-project-
name.bat

• run-project-
name.sh

Untuk informasi 
selengkapnya, lihat
Durasi maksimum 
simulasi (p. 69).

27 Maret 2023 Tidak tersedia untuk 
diunduh

1.12.2 SimSpace WeaverSDK 
aplikasi:

• Perbaikan bug:docker-
create-image.bat
sekarang berjalan dengan 
benar

1 Maret 2023 Tidak tersedia untuk 
diunduh
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Versi layanan

Versi Catatan Tanggal rilis Unduh

1.12.1 SimSpace WeaverSDK 
aplikasi:

• Script sekarang 
menerimaAWS CLI 
profil untuk digunakan 
untukAWS otentikasi.

• Script sekarang 
mendukungAWS IAM 
Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) 
untukAWS otentikasi.

SimSpace Weaver Local:

• Perbaikan 
bug:Api::BeginUpdateWillBlock
sekarang kembali dengan 
benartrue jika semua 
aplikasi spasial belum 
bergabung dengan 
simulasi

28 Februari 2023 Tidak tersedia untuk 
diunduh

1.12.0 Rilis untuk ketersediaan 
umum (GA)

29 November 2022 Tidak tersedia untuk 
diunduh
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Riwayat dokumen untuk AWS 
SimSpace Weaver

Tabel berikut menjelaskan perubahan penting padaSimSpace Weaver dokumentasi.

Tanggal Perubahan Pembaruan dokumentasi Versi API diperbarui

29 April 
2023 April

Konten baru Konten ditambahkan 
untuk rilis 1.13.0. Untuk 
informasi selengkapnya, 
lihat Versi AWS SimSpace 
Weaver (p. 166).

AWSSDK: 2023-04-28

27 Maret 
2023 Maret

Konten baru Ditambahkan bagian 
yang menjelaskan durasi 
maksimum simulasi. 
Menambahkan catatan 
dalam tutorial untuk rilis 
1.12.3, yang menambahkan 
dukungan untuk--
maximum-duration
parameter ke skrip 
SDKSimSpace Weaver 
aplikasi.

T/A

9 Maret 
2023 Maret

Konten berubah Diklarifikasi bahwa kami 
hanya memberikanDocker 
instruksi untukWindows dan 
untukWindows Subsystem 
for Linux (WSL), dan bahwa 
WSL (dan lingkungan Linux 
lainnya) tidak didukung.

T/A

28 Februari 
2023 
Februari

Konten baru Ditambahkan 
sebuah chapter yang 
menjelaskanSimSpace 
Weaver versi.

T/A

28 Februari 
2023 
Februari

Konten berubah Konten berubah 
tentang otentikasi 
untuk menyertakan 
penggunaanAWS IAM 
Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) 
dan nama profil untukAWS 
Command Line Interface 
(AWS CLI).

T/A

17 Februari 
2023 
Februari 
2023 
Februari

Konten baru Menambahkan bagian 
tentang mengelola sumber 
daya Anda denganAWS 
CloudFormation.

T/A
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Tanggal Perubahan Pembaruan dokumentasi Versi API diperbarui

23 Januari 
2023 Januari

Konten baru Ditambahkan petunjuk untuk 
debugging simulasi lokal.

T/A

29 
November 
2022 
November

Peluncuran layanan Merilis Panduan Pengguna 
dan Referensi API 
forSimSpace Weaver.

AWSSDK: 2022-11-29
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Glosarium

Glosarium ini mendefinisikan istilah yang spesifik untukSimSpace Weaver.

Untuk terminologi AWS terbaru, lihat AWS daftar istilah di AWS Referensi Umum.

A
aplikasi Kode executable (juga disebut binari) yang Anda buat. Istilah aplikasi dapat 

merujuk ke kode atau instance kode yang sedang berjalan. Aplikasi merangkum 
perilaku simulasi. Aplikasi membuat, menghapus, membaca, dan memperbarui
entitas (p. 174).

aplikasi SDK Kit pengembangan perangkat lunak (SDK) yang Anda gunakan untuk 
mengintegrasikan aplikasiSimSpace Weaver. SDK menyediakan API untuk 
membaca dan menulis data entitas (p. 174) dan pelacakan waktu simulasi. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat SimSpace Weaveraplikasi SDK (p. 76).

C
klien Proses (atau definisi mereka) yang ada di luarSimSpace Weaver dan berinteraksi 

dengan simulasi melalui aplikasi kustom (p. 173) atau aplikasi layanan (p. 175). 
Anda dapat menggunakan klien untuk melihat atau mengubah status simulasi.

jam Abstraksi prosesSimSpace Weaver penjadwalan internal. Jam menerbitkan
kutu (p. 175) ke aplikasi (p. 173) untuk mempertahankan sinkronisasi waktu. 
Setiap simulasi memiliki jam sendiri.

tingkat jam Jumlah kutu (p. 175) per detik yang diterbitkan jam (p. 173) ke
aplikasi (p. 173). Untuk informasi selengkapnya tentang tarif jam yang didukung, 
lihatSimSpace Titik akhir dan kuota penenun (p. 147).

tingkat centang jam Lihat ??? (p. 173).

menghitung unit sumber daya Sebuah unit sumber daya komputasi (prosesor dan memori) pada
pekerja (p. 176). Instance tunggal aplikasi (p. 173) biasanya dialokasikan 1 unit 
sumber daya komputasi. Anda dapat mengalokasikan lebih dari 1 unit sumber daya 
komputasi untuk setiap aplikasi.

aplikasi kustom Jenis aplikasi (p. 173) yang Anda gunakan untuk membaca dan berinteraksi 
dengan status simulasi. Aplikasi khusus dapat membuat entitas dalam simulasi 
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tetapi tidak memilikinya. Saat aplikasi kustom membuat entitas, aplikasi harus 
mentransfer entitas ke domain spasial (p. 175). Anda mengontrol siklus hidup 
aplikasi kustom menggunakan API aplikasi. Untuk informasi selengkapnya 
tentangSimSpace Weaver API, lihatSimSpace WeaverReferensi API (p. 165).

domain kustom Domain (p. 174) yang berisi aplikasi khusus (p. 173).

partisi kustom Partisi (p. 174) aplikasi kustom (p. 173).

D
tenggat Waktu aktual (p. 176) dimana operasi (seperti pemrosesan untuk kutu (p. 175)) 

harus selesai.

domain Sekelompok instance aplikasi (p. 173) yang menjalankan kode eksekusi yang 
sama (biner aplikasi) dan memiliki opsi peluncuran yang sama.

E
endpoint (layanan) Nama domain yang memenuhi syarat (FQDN) yang digunakan program 

(sepertiAWS Command Line Interface) untuk terhubung keSimSpace Weaver 
layanan.

endpoint (simulasi) Alamat IP dan nomor port yang digunakan klien untuk terhubung untuk terhubung 
ke simulasi. Anda dapat mengonfigurasi titik akhir pada aplikasi khusus (p. 173)
dan aplikasi layanan (p. 175).

entitas Objek data pelanggan (atau definisi mereka). Entitas dapat statis (tetap di satu 
lokasi) atau dinamis (bergerak melalui ruang simulasi). Misalnya, orang dan 
bangunan dalam simulasi.

I
indeks (simulasi) Deskripsi sifat spasial simulasi, termasuk batas spasial dan sistem koordinatnya.

L
siklus hidup (aplikasi) Deskripsi langkah-langkah logis yang diharapkan yang dilalui aplikasi (p. 173)

selama simulasi. Siklus hidup dikelola (SimSpace Weavermemulai dan 
menghentikan aplikasi) atau tidak dikelola (Anda memulai dan menghentikan 
aplikasi).

beban (data bidang entitas) Baca data bidang entitas (p. 174) dari State Fabric (p. 175).

P
partisi Segmen memori bersama pada pekerja (p. 176). Setiap partisi berisi subset 

diskrit entitas (p. 174) dalam domain (p. 174). Setiap aplikasi (p. 173) memiliki 
partisi yang ditetapkan. Aplikasi memiliki semua entitas dalam partisinya. Saat 
aplikasi membuat entitas, aplikasi akan membuatnya di partisinya. Saat entitas 
berpindah dari satu partisi ke partisi lain, kepemilikan akan ditransfer dari aplikasi 
partisi sumber ke aplikasi partisi tujuan.
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R
unit sumber daya Lihat ??? (p. 173).

D
skema Dokumen YAKL atau JSON yang menjelaskan konfigurasi simulasi. SimSpace 

Weavermenggunakan skema untuk membuat sumber daya simulasi (p. 175).

aplikasi layanan Jenis aplikasi (p. 173) yang Anda gunakan untuk membaca dan berinteraksi 
dengan status simulasi. Aplikasi layanan dapat membuat entitas dalam 
simulasi tetapi harus mentransfernya ke domain (p. 174) spasial. SimSpace 
Weavermengelola siklus hidup (p. 174) aplikasi layanan, dan memulai 1 (atau 
lebih, sebagaimana ditentukan dalam skema (p. 175) simulasi Anda) pada setiap
pekerja (p. 176) dalam simulasi Anda.

domain layanan Domain (p. 174) yang berisi aplikasi layanan (p. 175).

partisi layanan Partisi (p. 174) aplikasi layanan (p. 175).

simulasi (sumber daya) Abstraksi cluster komputasi yang menjalankan ruang virtual simulasi. Anda 
dapat memiliki beberapa simulasi. Anda mengkonfigurasi simulasi menggunakan
skema (p. 175).

aplikasi spasial Jenis aplikasi (p. 173) yang merangkum logika simulasi inti. Setiap aplikasi 
spasial memiliki 1 (dan hanya 1) partisi (p. 174).

domain spasial Domain (p. 174) yang berisi aplikasi spasial (p. 175).

partisi spasial Partisi (p. 174) aplikasi spasial (p. 175).

State Fabric SimSpace Weaverdatabase dalam memori. State FabricMenyimpan keadaan 
simulasi, termasuk entitas danSimSpace Weaver data internal.

menyimpan (data bidang 
entitas)

Menulis data bidang entitas ke State Fabric (p. 175).

berlangganan Permintaan jangka panjang untuk instance aplikasi (p. 173) tertentu untuk 
menerima data dari area langganan (p. 175)). Aplikasi berlangganan 
menggunakan langganan untuk menemukan perubahan pada entitas (p. 174) di 
dalam area berlangganan.

area berlangganan Sebuah wilayah 2 dimensi dari ruang simulasi. Langganan (p. 175) mengacu 
pada area berlangganan. Area berlangganan dapat menjangkau lebih dari 1
partisi (p. 174), dan juga mencakup bagian partisi. Area berlangganan terus 
menerus dalam batas-batas yang ditentukan.

T
centang Nilai diskrit untuk waktu (baik waktu jam dinding atau waktu simulasi).

Aplikasi (p. 173) dapat melakukan iterasi lebih cepat dari durasi tick, tetapi 
diharapkan untuk menulis tick tertentu dalam tenggat waktu tertentu. Semua 
operasi untuk semua aplikasi untuk tanda centang tertentu harus selesai sebelum 
tick berikutnya dapat dimulai.

tingkat centang Lihat tingkat jam.
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waktu (aktual) Waktu saat ini dari perspektif realitas. SimSpace Weavermenggunakan timestamp 
POSIX 64-bit yang merupakan jumlah nanodetik sejakUnix zaman(January 1, 1970, 
00:00:00 UTC).

waktu (simulasi) Waktu saat ini dari perspektif simulasi. SimSpace Weavermenggunakan 64-bit 
integer logika tick counter, yang mungkin tidak langsung sesuai dengan waktu yang 
sebenarnya.

W
pekerja Instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) yang menjalankan kode 

simulasi.
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Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan 
dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

clxxvii


	AWS SimSpace Weaver
	Table of Contents
	Apakah AWS SimSpace Weaver itu?
	Konsep kunci untuk SimSpace Weaver
	Cara kerja SimSpace Weaver
	Langganan
	

	Bagaimana Anda menggunakanSimSpace Weaver
	Skema simulasi
	Pekerja dan unit sumber daya
	Jam simulasi
	Partisi
	Fabric Negara
	Entitas
	Aplikasi
	Aplikasi spasial
	Aplikasi khusus
	Aplikasi layanan
	Ringkasan aplikasi
	Domain
	Langganan dan replikasi


	Contoh kasus penggunaan untukSimSpace Weaver

	Pengaturan untuk SimSpace Weaver
	Mengatur AndaAkun AWS untuk menggunakanSimSpace Weaver
	Daftar Akun AWS
	Buat pengguna administratif
	Menambahkan izin untuk digunakanSimSpace Weaver

	Siapkan lingkungan lokal Anda untukSimSpace Weaver
	MengaturAmazon Linux 2 (AL2) diDocker
	MengaturAmazon Linux 2 (AL2) diWindows Subsystem for Linux (WSL)

	Penggunaan perangkat lunak berlisensi denganAWS SimSpace Weaver

	Memulai dengan SimSpace Weaver
	Tutorial mulai cepat: Bangun dan jalankan simulasi dalam hitungan menit
	Langkah 1: Buat proyek
	

	Langkah 2: Aktifkan pencatatan (opsional)
	

	Langkah 3: Jalankan
	Langkah 4: Dapatkan Alamat IP dan nomor port
	

	Langkah 5: Lihat simulasi Anda
	

	Langkah 6: Berhenti dan bersihkan simulasi Anda
	
	Bersihkan sumber daya simulasi diSimSpace Weaver
	Membersihkan sumber daya simulasi dalam layanan pendukung



	Tutorial terperinci: Pelajari detailnya sambil membangun aplikasi sampel
	Langkah 1: Buat proyek
	

	Langkah 2: Aktifkan pencatatan (opsional)
	

	Langkah 3: Unggah skema Anda
	Langkah 4: Bangun proyek
	Langkah 5: Unggah aplikasi
	Periksa sumber daya Amazon S3 Anda

	Langkah 6: Mulai simulasi Anda
	Langkah 7: Dapatkan detail simulasi
	Langkah 8: Mulai aplikasi
	Langkah 9: Mulai jam
	Langkah 10: Memeriksa log
	

	Langkah 11: Lihat simulasi Anda
	

	Langkah 12: Berhenti dan bersihkan simulasi Anda
	
	Bersihkan sumber daya simulasi diSimSpace Weaver
	Membersihkan sumber daya simulasi dalam layanan pendukung




	Bekerja dengan SimSpace Weaver
	Mengonfigurasi simulasi Anda
	Parameter konfigurasi simulasi
	Versi SDK
	Properti simulasi
	Pekerja
	Mengaktifkan simulasi multi-pekerja

	Jam
	Strategi partisi
	Grup penempatan grid

	Domain
	Konfigurasi aplikasi
	Mengonfigurasi Domain spasial
	Titik akhir jaringan
	Mengonfigurasi Domain Layanan


	Durasi maksimum simulasi
	Nilai maksimum
	Nilai default
	Nilai minimum
	Memulai simulasi menggunakan skrip SDKSimSpace Weaver aplikasi
	Memulai simulasi menggunakan konsol
	Status simulasi yang mencapai durasi maksimumnya

	Mengembangkan aplikasi
	Aplikasi spasial spasial
	Aplikasi khusus

	Mengembangkan aplikasi klien
	Pengembangan lokal
	Bangun simulasi Anda untukSimSpace Weaver Local
	Jalankan simulasi Anda denganSimSpace Weaver Local
	Lihat simulasi lokal Anda
	Hentikan simulasi lokal Anda
	Debugging simulasi lokal
	


	AWS SimSpace Weaveraplikasi SDK
	Metode API mengembalikanResult
	Berinteraksi dengan SDK aplikasi di tingkat teratas
	Manajemen simulasi
	Mulai simulasi
	Perbarui simulasi
	Menghentikan simulasi

	Langganan
	Entitas
	Buat entitas
	Mentransfer entitas ke domain spasial
	Tulis dan baca data bidang entitas
	Menyimpan data bidang entitas
	Memuat data bidang entitas
	Memuat data bidang entitas yang dihapus

	Menyimpan posisi entitas
	Memuat posisi entitas

	Peristiwa entitas
	Iterasi melalui peristiwa untuk entitas yang dimiliki
	Iterasi melalui peristiwa untuk entitas berlangganan
	Iterasi melalui peristiwa perubahan kepemilikan untuk entitas

	Resultdan penanganan kesalahan
	Resultpernyataan kontrol makro

	Generik dan jenis domain
	Operasi SDK aplikasi lain-lain
	AllSubscriptionEventsdanOwnershipChanges berisi peristiwa dari panggilan terakhir
	Lepaskan kunci baca setelah diprosesSubscriptionChangeList
	Membuat instance aplikasi mandiri untuk pengujian


	AWS SimSpace Weaverkerangka demo
	Bekerja dengan kuota layanan
	Mendapatkan batasan untuk aplikasi
	Mendapatkan jumlah sumber daya yang digunakan oleh aplikasi
	Mengatur ulang metrik
	Melebihi batas
	Kehabisan memori
	Praktik terbaik
	Monitor sering dan memperlambat
	Hindari melampaui batas berlangganan dan batas transfer
	Spread menulis sepanjang waktu


	simulasi
	GunakanSimSpace Weaver Local dan lihat output konsol
	Lihat log Anda di AmazonCloudWatch Logs
	Menggunakan panggilandescribe API
	Connect klien
	Debugging simulasi lokal
	


	Support untuk mesin lain
	Unity
	Unreal Engine

	Penggunaan perangkat lunak berlisensi denganAWS SimSpace Weaver
	Mengelola sumber daya Anda denganAWS CloudFormation
	Snapshot
	Kasus penggunaan untuk snapshot
	Kembali ke keadaan sebelumnya dan jelajahi skenario percabangan
	Praktik terbaik pemulihan bencana dan praktik keamanan terbaik praktik keamanan dan praktik keamanan terbaik
	Perpanjang durasi simulasi Anda

	Gunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi untuk bekerja dengan snapshot
	Gunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi untuk membuat snapshot
	Gunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi untuk memulai simulasi dari snapshot
	Gunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi untuk memulai simulasi dengan cepat dari snapshot
	Menggunakan SDKSimSpace Weaver aplikasi untuk mencantumkan snapshot untuk proyek

	GunakanSimSpace Weaver konsol untuk bekerja dengan snapshot
	Gunakan konsol untuk membuat snapshot
	Gunakan konsol untuk memulai simulasi dari snapshot

	GunakanAWS CLI untuk menggunakan snapshot
	GunakanAWS CLI untuk membuat snapshot
	GunakanAWS CLI untuk memulai simulasi dari snapshot

	GunakanSimSpace Weaver API untuk bekerja dengan snapshot
	Buat snapshot
	Mulai simulasi dari sebuah snapshot

	Pertanyaan yang sering diajukan tentang snapshot


	Praktik terbaik saat bekerja denganSimSpace Weaver
	Mengatur alarm penagihan
	Gunakan SimSpace Weaver Local
	Hentikan simulasi yang tidak Anda perlukan.
	Hapus sumber daya yang tidak Anda perlukan.
	Memiliki cadangan

	Keamanan di AWS SimSpace Weaver
	Perlindungan data di AWS SimSpace Weaver
	Enkripsi saat tidak aktif
	Enkripsi dalam transit
	Privasi lalu lintas antar jaringan

	Identity and Access Management untuk AWS SimSpace Weaver
	Penonton
	Autentikasi menggunakan identitas
	Pengguna root Akun AWS
	Identitas Federasi
	Pengguna dan grup IAM
	IAM role

	Mengelola akses menggunakan kebijakan
	Kebijakan berbasis identitas
	Kebijakan berbasis sumber daya
	Daftar kontrol akses (ACL)
	Tipe kebijakan lainnya
	Berbagai tipe kebijakan

	Cara kerja AWS SimSpace Weaver dengan IAM
	Kebijakan berbasis identitas untuk SimSpace Weaver
	Contoh kebijakan berbasis identitas untuk SimSpace Weaver

	Kebijakan berbasis sumber daya dalam SimSpace Weaver
	Tindakan kebijakan untuk SimSpace Weaver
	Sumber daya kebijakan untuk SimSpace Weaver
	Kunci syarat kebijakan untuk SimSpace Weaver
	Daftar kontrol akses (ACL) di SimSpace Weaver
	Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) dengan SimSpace Weaver
	Menggunakan kredensial sementara dengan SimSpace Weaver
	Izin pelaku utama lintas layanan untuk SimSpace Weaver
	Peran layanan untuk SimSpace Weaver
	Peran yang terhubung dengan layanan untuk SimSpace Weaver

	Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS SimSpace Weaver
	Praktik terbaik kebijakan
	Menggunakan konsol SimSpace Weaver
	Perbolehkan pengguna untuk melihat izin mereka sendiri
	Memungkinkan pengguna membuat dan menjalankan simulasi

	Izin yangSimSpace Weaver dibuat untuk Anda
	Kebijakan izin peran aplikasi
	Kebijakan kepercayaan peran aplikasi

	Pencegahan wakil bingung lintas layanan
	Pemecahan masalah identitas dan akses AWS SimSpace Weaver
	Saya tidak diotorisasi untuk melakukan tindakan di SimSpace Weaver
	Saya tidak berwenang untuk melakukan iam:PassRole
	Saya ingin melihat access key saya
	Saya seorang administrator dan ingin mengizinkan orang lain mengakses SimSpace Weaver
	Saya ingin mengizinkan orang di luar Akun AWS saya untuk mengakses sumber daya SimSpace Weaver saya


	Pencatatan dan pemantauan peristiwa keamanan diAWS SimSpace Weaver
	Validasi Kepatuhan untuk AWS SimSpace Weaver
	Ketahanan di AWS SimSpace Weaver
	Keamanan Infrastruktur di AWS SimSpace Weaver
	Model keamanan konektivitas jaringan

	Analisis konfigurasi dan kerentanan dalam AWS SimSpace Weaver
	Praktik terbaik keamanan untuk SimSpace Weaver
	Mengenkripsi komunikasi antara aplikasi Anda dan klien mereka
	Backup status simulasi Anda secara berkala
	Memelihara aplikasi dan SDK


	Pencatatan dan pemantauan di SimSpace Weaver
	SimSpace Weaverlog di AmazonCloudWatch Logs
	MengaksesSimSpace Weaver log Anda
	Log SimSpace Weaver
	


	Pemantauan SimSpace Weaver dengan Amazon CloudWatch
	SimSpace Weavermetrik di tingkat akun

	Mencatat panggilan API AWS SimSpace Weaver menggunakan AWS CloudTrail
	Informasi SimSpace Weaver di CloudTrail
	Memahami SimSpace Weaver entri file log


	SimSpace Titik akhir dan kuota penenun
	Titik akhir layanan
	Kuota layanan
	Tarif jam
	Kuota layanan untukSimSpace Weaver Local

	Pemecahan masalah diSimSpace Weaver
	AssumeRoleAccessDenied
	InvalidBucketName
	ServiceQuotaExceededException
	TooManyBuckets
	Izin ditolak saat mengakses artefak aplikasi saat memulai simulasi
	Masalah yang terkait dengan waktu saat menggunakanDocker

	SimSpace Weaverreferensi skema simulasi
	Contoh skema lengkap
	Format skema
	Versi SDK
	Properti simulasi
	Pekerja
	Jam
	Strategi partisi
	Domain
	konfigurasi domain spasial
	Strategi partisi domain spasial
	konfigurasi app spasial

	konfigurasi domain kustom
	konfigurasi app kustom

	konfigurasi domain layanan
	Meluncurkan aplikasi per pekerja
	konfigurasi app layanan




	SimSpace WeaverReferensi API
	Versi AWS SimSpace Weaver
	versi terbaru
	Cara menemukan versi saat ini
	Unduh versi terbaru
	Unduh dariAWS Management Console
	Download denganAWS Command Line Interface (AWS CLI)

	Versi layanan

	Riwayat dokumen untuk AWS SimSpace Weaver
	Glosarium
	

