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Integração e entrega contínuas

O que é o AWS CodePipeline?
O AWS CodePipeline é um serviço de entrega contínua que pode ser usado para modelar, visualizar e 
automatizar as etapas necessárias para lançar seu software. Você pode modelar e configurar rapidamente 
os diferentes estágios de um processo de lançamento de software. CodePipeline automatiza as etapas 
necessárias para liberar suas alterações de software de maneira contínua. Para obter informações sobre a 
definição de preço CodePipeline, consulte Preços.

Tópicos
• Integração e entrega contínuas (p. 1)
• O que posso fazer com CodePipeline? (p. 1)
• Uma rápida olhada em CodePipeline (p. 2)
• Como faço para começar a usar CodePipeline? (p. 3)
• CodePipeline conceitos (p. 3)
• DevOps exemplo de oleoduto (p. 6)
• Como funcionam as execuções de pipeline (p. 8)
• Artefatos de entrada e saída (p. 14)

Integração e entrega contínuas
CodePipeline é um serviço de entrega contínua que automatiza a criação, o teste e a implantação do seu 
software na produção.

A entrega contínua é uma metodologia de desenvolvimento de software em que o processo de lançamento 
é automatizado. Cada alteração de software é automaticamente criada, testada e implantada na produção. 
Antes do envio final para a produção, uma pessoa, um teste automatizado ou uma regra de negócios 
decide quando o envio final deve ocorrer. Embora toda alteração bem-sucedida de software possa ser 
imediatamente liberada para produção com a entrega contínua, nem todas as alterações precisam ser 
liberadas imediatamente.

A integração contínua é uma prática de desenvolvimento de software em que os membros de uma equipe 
usam um sistema de controle de versão e frequentemente integram seu trabalho no mesmo local, como 
uma filial principal. Toda alteração é criada e verificada para detectar erros de integração o mais rápido 
possível. O foco da integração contínua é construir e testar o código automaticamente, em comparação 
com a entrega contínua, que automatiza o inteiro processo de lançamento de software até a produção.

Para obter mais informações, consulte Praticando a integração e a entrega contínuas emAWS: Acelerando 
a entrega de software com DevOps.

Você pode usar o CodePipeline console, oAWS Command Line Interface (AWS CLI),AWS os SDKs ou 
qualquer combinação deles para criar e gerenciar seus pipelines.

O que posso fazer com CodePipeline?
Você pode usar CodePipeline para ajudar a criar, testar e implantar seus aplicativos na nuvem 
automaticamente. Especificamente, é possível:

• Automatize seus processos de lançamento: automatiza CodePipeline totalmente seu processo 
de lançamento de ponta a ponta, começando pelo repositório de origem até a criação, o teste e a 
implantação. É possível impedir que as alterações se desloquem em um pipeline ao incluir uma ação de 
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aprovação manual em qualquer estágio, exceto no estágio Origem. Você poderá lançar quando desejar, 
da maneira que desejar, nos sistemas que escolher, em uma instância ou em várias instâncias.

• Estabeleça um processo de liberação consistente: defina um conjunto consistente de etapas para 
cada alteração de código. CodePipeline executa cada estágio do seu lançamento de acordo com seus 
critérios.

• Acelerar a entrega e melhorar a qualidade: é possível automatizar o processo de lançamento para 
permitir que os desenvolvedores testem e lancem o código progressivamente e acelerar o lançamento 
de novos recursos para seus clientes.

• Usar as ferramentas favoritas: é possível incluir as ferramentas de origem, criação e implantação 
existentes no pipeline. Para obter uma lista completa dasServiços da AWS ferramentas de 
terceiros atualmente suportadas por CodePipeline, consulteIntegrações de produtos e serviços ao 
CodePipeline (p. 20).

• Visualize o progresso em um piscar de olhos: você pode revisar o status em tempo real de seus 
pipelines, verificar os detalhes de quaisquer alertas, repetir ações que falharam, ver detalhes sobre as 
revisões de origem usadas na última execução do pipeline em cada estágio e executar manualmente 
qualquer pipeline novamente.

• Visualizar detalhes do histórico do pipeline: Você pode visualizar detalhes sobre execuções de um 
pipeline, incluindo horários de início e de término, duração da execução e IDs de execução.

Uma rápida olhada em CodePipeline
O diagrama a seguir mostra um exemplo de processo de lançamento usando o CodePipeline.

Nesse exemplo, quando os desenvolvedores confirmam alterações em um repositório de origem, o 
CodePipeline detecta automaticamente as alterações. Essas alterações são criadas e, se houver testes 
configurados, eles serão executados. Após a conclusão dos testes, o código criado será implantado nos 
servidores de preparação para a realização de testes. A partir do servidor de teste, CodePipeline executa 
mais testes, como testes de integração ou de carga. Após a conclusão bem-sucedida desses testes e após 
a aprovação de uma ação de aprovação manual que foi adicionada ao pipeline, CodePipeline implanta o 
código testado e aprovado nas instâncias de produção.

CodePipeline pode implantar aplicativos em instâncias do EC2 usando CodeDeployAWS Elastic Beanstalk, 
ouAWS OpsWorks Stacks. CodePipeline também pode implantar aplicativos baseados em contêineres 
em serviços usando o Amazon ECS. Os desenvolvedores também podem usar os pontos de integração 
fornecidos CodePipeline para conectar outras ferramentas ou serviços, incluindo serviços de construção, 
provedores de teste ou outros destinos ou sistemas de implantação.

Um pipeline pode ser tão simples ou tão complexo quanto à necessidade do processo de lançamento.
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Como faço para começar a usar CodePipeline?
Para começar com CodePipeline:

1. Saiba como CodePipeline funciona lendo aCodePipeline conceitos (p. 3) seção.
2. Prepare-se para usar CodePipeline seguindo as etapas emConceitos básicos do 

CodePipeline (p. 16).
3. Experimente CodePipeline seguindo as etapas dosCodePipeline tutoriais (p. 38) tutoriais.
4. Use CodePipeline para seus projetos novos ou existentes seguindo as etapas emCrie um pipeline em 

CodePipeline (p. 211).

CodePipeline conceitos
A modelagem e a configuração de seu processo de execução automatizado será mais fácil se você 
entender os conceitos e termos usados no AWS CodePipeline. Veja alguns conceitos que você deve saber 
ao usar o CodePipeline.

Para ver um exemplo de um DevOps pipeline, consulteDevOps exemplo de oleoduto (p. 6).

Tópicos
• Período de vigência do pipeline (p. 3)

Período de vigência do pipeline
Os seguintes termos são usados em CodePipeline:

• Pipelines (p. 3)
• Stages (p. 3)
• Ações (p. 4)

• Execuções de pipeline (p. 4)
• Execuções interrompidas (p. 4)
• Execuções com falha (p. 4)
• Execuções substituídas (p. 5)

• Execuções em palco (p. 5)
• Execuções de ação (p. 5)
• Transições (p. 5)
• Artefatos (p. 6)
• Revisões de origem (p. 6)

Pipelines
Um pipeline é uma estrutura de fluxo de trabalho que descreve como as alterações de software passam 
pelo processo de lançamento. Cada pipeline é composto por uma série de estágios.

Stages
Um estágio é uma unidade lógica que você pode usar para isolar um ambiente e limitar o número de 
alterações simultâneas nesse ambiente. Cada estágio contém ações que são executadas nos artefatosdo 
aplicativo. Seu código-fonte é um exemplo de artefato. Um estágio pode ser um estágio de compilação, em 
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que o código-fonte é compilado e os testes são executados. Também pode ser um estágio de implantação, 
em que o código é implantado em ambientes de tempo de execução. Cada estágio é composto por uma 
série de ações seriais ou paralelas.

Ações
Uma ação é um conjunto de operações executadas no código do aplicativo e configuradas para que as 
ações sejam executadas no pipeline em um ponto especificado. Isso pode incluir itens, como uma ação 
de origem de uma alteração no código, uma ação para implantar o aplicativo em instâncias e assim por 
diante. Por exemplo, um estágio de implantação pode conter uma ação de implantação que implanta 
código em um serviço de computação como o Amazon EC2 ouAWS Lambda.

Os tipos de CodePipeline ação válidos sãosourcebuildtestdeploy,approval,,invoke e. Para 
obter uma lista de provedores de ação, consulte Tipos de ação e provedores válidos em CodePipeline
 (p. 470).

As ações podem ser executadas em série ou em parallel. Para obter informações sobre ações seriais e 
parallel em um estágio, consulte asrunOrder informações em requisitos de estrutura de ações.

Execuções de pipeline
Uma execução é um conjunto de alterações liberadas por um pipeline. Cada execução de pipeline é única 
e tem seu próprio ID. Uma execução corresponde a um conjunto de alterações, como uma confirmação 
mesclada ou uma liberação manual da última confirmação. Duas execuções podem liberar o mesmo 
conjunto de alterações em momentos diferentes.

Embora um pipeline possa processar várias execuções ao mesmo tempo, um estágio do pipeline 
processa apenas uma execução por vez. Para fazer isso, um estágio é bloqueado enquanto processa 
uma execução. Duas execuções de pipeline não podem ocupar o mesmo estágio ao mesmo tempo. 
A execução que espera para entrar no estágio ocupado é chamada de execução de entrada. Uma 
execução de entrada ainda pode falhar, ser substituída ou interrompida manualmente. Para obter mais 
informações sobre como funcionam as execuções de entrada, consulteComo funcionam as execuções 
internas (p. 14).

As execuções de pipeline atravessam estágios de pipeline em ordem. Os status válidos para pipelines são
InProgress, Stopping, Stopped, Succeeded, Superseded e Failed.

Para obter mais informações, consulte PipelineExecution.

Execuções interrompidas
A execução do pipeline pode ser interrompida manualmente para que a execução do pipeline em 
andamento não continue pelo pipeline. Se for interrompida manualmente, uma execução de pipeline 
mostrará um status Stopping até que ela seja completamente interrompida. Depois, ela mostrará um 
status Stopped. Uma execução de pipeline Stopped pode ser repetida.

Há duas maneiras de interromper a execução de um pipeline:

• Interromper e aguardar
• Interromper e abandonar

Para obter informações sobre casos de uso para interromper uma execução e detalhes de sequência para 
essas opções, consulte Como as execuções de pipeline são interrompidas (p. 8).

Execuções com falha
Se uma execução falhar, ela será parada e não atravessará o pipeline completamente. Seu status é
FAILED e o estágio é desbloqueado. Uma execução mais recente pode recuperar o atraso e entrar no 
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estágio desbloqueado e bloqueá-lo. Você pode tentar uma execução com falha novamente, a menos que a 
execução com falha tenha sido substituída ou não possa ser repetida.

Execuções substituídas
Para fornecer o conjunto mais recente de alterações por meio de um pipeline, execuções mais recentes 
passam e substituem execuções menos recentes que já estão sendo executadas por meio do pipeline. 
Quando isso ocorre, a execução mais antiga é substituída pela execução mais recente. Uma execução 
pode ser substituída por uma execução mais recente em um determinado ponto, que é o ponto entre 
estágios.

Se uma execução estiver aguardando para entrar em um estágio bloqueado, uma execução mais recente 
poderá alcançá-la e substituí-la. A execução mais recente agora aguarda o desbloqueio do estágio, e a 
execução substituída é interrompida com um status SUPERSEDED. Quando uma execução de pipeline é 
substituída, a execução é interrompida e não atravessa completamente o pipeline. Não é mais possível 
tentar a execução substituída novamente depois que ela tiver sido substituída nesse estágio.

Para obter mais informações sobre execuções substituídas e estágios bloqueados, consulte Como as 
execuções são processadas em um pipeline  (p. 10).

Execuções em palco
A execução de uma etapa é o processo de concluir todas as ações dentro de uma etapa. Para obter 
informações sobre como a execução de um estágio funciona e informações sobre estágios bloqueados, 
consulteComo as execuções são processadas em um pipeline  (p. 10).

Os status válidos para estágios sãoInProgressStoppingStoppedSucceeded,,Failed e. Para obter 
mais informações, consulte StageExecution.

Execuções de ação
Uma execução de ação é o processo de conclusão de uma ação configurada que opera em artefatos
designados. Esses podem ser artefatos de entrada, artefatos de saída ou ambos. Por exemplo, uma 
ação de compilação pode executar comandos de compilação em um artefato de entrada, como compilar 
o código-fonte do aplicativo. Os detalhes da execução da ação incluem um ID de execução da ação, o 
gatilho de origem de execução do pipeline relacionado e os artefatos de entrada e saída da ação.

Os status válidos das ações sãoInProgressAbandoned,Succeeded, ouFailed. Para obter mais 
informações, consulte ActionExecution.

Tipos de ação
Os tipos de ação são ações pré-configuradas que estão disponíveis para seleção no CodePipeline. O tipo 
de ação é definido por seu proprietário, provedor, versão e categoria. O tipo de ação fornece parâmetros 
personalizados que são usados para concluir as tarefas de ação em um pipeline.

Para obter informações sobre produtosServiços da AWS e serviços de terceiros que você pode integrar ao 
seu pipeline com base no tipo de ação, consulteIntegrações aos tipos de ação do CodePipeline (p. 20).

Para obter informações sobre os modelos de integração compatíveis com os tipos de ação em 
CodePipeline, consulteReferência do modelo de integração (p. 559).

Para obter informações sobre como provedores terceirizados podem configurar e gerenciar tipos de ação 
no CodePipeline, consulteTrabalhando com tipos de ação (p. 315).

Transições
Uma transição é o ponto em que uma execução de pipeline passa para o próximo estágio no pipeline. 
Você pode desativar a transição de entrada de um estágio para impedir que execuções entrem nesse 
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estágio e habilitar a transição para permitir que as execuções continuem. Quando mais de uma execução 
chega a uma transição desabilitada, somente a execução mais recente continua com o próximo estágio 
quando a transição está habilitada. Isso significa que execuções mais recentes continuam substituindo 
execuções em espera enquanto a transição está desabilitada e, após a transição ser habilitada, a 
execução que continua é a execução de substituição.

Artefatos
Os artefatos se referem à coleta de dados, como código-fonte de aplicativo, aplicativos criados, 
dependências, arquivos de definições, modelos e assim por diante, que são trabalhados por ações de 
pipeline. Os artefatos são produzidos por algumas ações e consumidos por outras. Em um pipeline, os 
artefatos podem ser o conjunto de arquivos trabalhados por uma ação (artefatos de entrada) ou a saída 
atualizada de uma ação concluída (artefatos de saída).

As ações passam a saída para outra ação para processamento adicional usando o bucket de artefatos 
do pipeline. CodePipeline copia artefatos para a loja de artefatos, onde a ação os coleta. Para obter mais 
informações sobre artefatos, consulte Artefatos de entrada e saída (p. 14).

Revisões de origem
Quando você faz uma alteração no código-fonte, uma versão é criada. Uma revisão de origem é a versão 
de uma alteração de origem que aciona uma execução de pipeline. Uma execução processa apenas a 
revisão de origem. Para CodeCommit repositórios GitHub e, esse é o commit. Para buckets ou ações do 
S3, essa é a versão do objeto.

DevOps exemplo de oleoduto
Como exemplo de um DevOps pipeline, um pipeline de dois estágios pode ter um estágio de origem 
chamado Source e um segundo estágio chamado Prod. Neste exemplo, o pipeline está atualizando o 
aplicativo com as alterações mais recentes e implantando continuamente o resultado mais recente. Antes 
de implantar o aplicativo mais recente, o pipeline compila e testa o aplicativo web. Neste exemplo, um 
grupo de desenvolvedores configurou um modelo de infraestrutura e o código-fonte para um aplicativo da 
Web em um GitHub repositório chamado MyRepository.
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Por exemplo, um desenvolvedor envia uma correção para a página de índice do aplicativo web e ocorre o 
seguinte:
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1. O código-fonte do aplicativo é mantido em um repositório configurado como uma ação de GitHub 
origem no pipeline. Quando os desenvolvedores enviam confirmações para o repositório, CodePipeline 
detectam a alteração enviada e a execução do pipeline começa no Source Stage.

2. A ação GitHub de origem é concluída com êxito (ou seja, as alterações mais recentes foram baixadas 
e armazenadas no bucket de artefatos exclusivo dessa execução). Os artefatos de saída produzidos 
pela ação de GitHub origem, que são os arquivos do aplicativo do repositório, são então usados como
artefatos de entrada a serem trabalhados pelas ações na próxima etapa.

3. A execução do pipeline faz a transição do Estágio de origem para o Estágio de produção. A primeira 
ação no Prod Stage executa um projeto de construção criado CodeBuild e configurado como uma ação 
de construção no pipeline. A tarefa de compilação extrai uma imagem do ambiente de compilação e 
compila o aplicativo web em um contêiner virtual.

4. A próxima ação no Prod Stage é um projeto de teste unitário criado CodeBuild e configurado como uma 
ação de teste no pipeline.

5. O código testado da unidade depois é trabalhado por uma ação de implantação no Estágio de produção
que implanta o aplicativo em um ambiente de produção. Depois que a ação de implantação for 
concluída com êxito, a ação final no estágio é um projeto de teste de integração criado CodeBuild e 
configurado como uma ação de teste no pipeline. A ação de teste chama scripts de shell que instalam e 
executam uma ferramenta de teste, como um verificador de links, no aplicativo web. Após a conclusão 
bem-sucedida, a saída é um aplicativo web compilado e um conjunto de resultados de teste.

Os desenvolvedores podem adicionar ações ao pipeline que implantam ou fazem testes adicionais no 
aplicativo depois que ele é compilado e testado para cada alteração.

Para obter mais informações, consulte Como funcionam as execuções de pipeline (p. 8).

Como funcionam as execuções de pipeline
Esta seção apresenta uma visão geral da forma como CodePipeline processa um conjunto de alterações. 
CodePipeline rastreia cada execução do pipeline que começa quando uma alteração é feita no código-
fonte. CodePipeline também rastreia a forma como cada execução progride no pipeline, incluindo se ela é 
substituída por outra execução.

Como as execuções de pipeline são iniciadas
Você pode acionar uma execução ao alterar o código-fonte ou iniciar o pipeline manualmente. Você 
também pode acionar uma execução por meio de uma regra de CloudWatch eventos da Amazon que você 
agenda. Por exemplo, quando uma alteração no código-fonte é enviada para um repositório configurado 
como a ação de origem do pipeline, o pipeline detecta a alteração e inicia uma execução.

Note

Se um pipeline tiver várias ações de origem, todas elas serão executadas novamente, mesmo que 
uma alteração seja detectada para apenas uma ação de origem.

Como as execuções de pipeline são interrompidas
Para usar o console a fim de interromper a execução de um pipeline, você pode selecionar Stop execution 
(Interromper execução) na página de visualização do pipeline, na página do histórico da execução ou na 
página do histórico detalhado. Para usar a CLI a fim de interromper a execução de um pipeline, use o 
comando stop-pipeline-execution. Para obter mais informações, consulte Interromper a execução 
de um pipeline no CodePipeline (p. 206).

Há duas maneiras de interromper a execução de um pipeline:
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• Interromper e aguardar: todas as execuções de ação em andamento podem ser concluídas e as ações 
subsequentes não são iniciadas. A execução do pipeline não continua para estágios subsequentes. Não 
é possível usar essa opção em uma execução que já está em um estado Stopping.

• Interromper e abandonar: todas as execuções de ação em andamento são abandonadas e não são 
concluídas, e as ações subsequentes não são iniciadas. A execução do pipeline não continua para 
estágios subsequentes. É possível usar essa opção em uma execução que já está em um estado
Stopping.

Note

Essa opção pode levar a tarefas com falha ou a tarefas fora de sequência.

Cada opção resulta em uma sequência diferente de fases de execução de pipeline e ação, como se segue.

Opção 1: interromper e aguardar

Quando você optar por interromper e aguardar, a execução selecionada continuará até que as ações em 
andamento sejam concluídas. Por exemplo, a execução do pipeline a seguir foi interrompida enquanto a 
ação de compilação estava em andamento.

1. Na visualização do pipeline, o banner da mensagem de êxito é exibido e a ação de compilação continua 
até que seja concluída. O status de execução do pipeline é Stopping (Interrompendo).

Na visualização do histórico, o status das ações em andamento, como a ação de compilação, é In 
progress (Em andamento) até que a ação de compilação seja concluída. Enquanto as ações estão em 
andamento, o status de execução do pipeline é Stopping (Interrompendo).

2. A execução é interrompida quando o processo de interrupção é concluído. Se a ação de compilação for 
concluída com êxito, seu status será Succeeded (Bem-sucedido), e a execução do pipeline mostrará um 
status Stopped (Interrompido). As ações subsequentes não são iniciadas. O botão Retry (Repetir) está 
habilitado.

Na visualização do histórico, o status da execução é Stopped (Interrompido) após a conclusão da ação 
em andamento.

Opção 2: interromper e abandonar

Quando você escolhe interromper e abandonar, a execução selecionada não aguarda a conclusão das 
ações em andamento. As ações são abandonadas. Por exemplo, a execução do pipeline a seguir foi 
interrompida e abandonada enquanto a ação de compilação estava em andamento.
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1. Na visualização de pipeline, a mensagem de banner de sucesso é exibida, a ação de compilação 
mostra um status de In progress (Em andamento) e a execução do pipeline mostra um status Stopping 
(Interrompendo).

2. Depois que a execução do pipeline for interrompida, a ação de compilação mostrará um status
Abandoned (Abandonado), e a execução do pipeline mostra um status de Stopped (Interrompido). As 
ações subsequentes não são iniciadas. O botão Retry (Repetir) está habilitado.

3. Na visualização do histórico, o status da execução é Stopped (Interrompido).

Casos de uso para interromper a execução de um pipeline

Recomendamos que você use a opção de interromper e aguardar para interromper a execução de um 
pipeline. Essa opção é mais segura porque evita possíveis falhas ou out-of-sequence tarefas em seu 
pipeline. Quando uma ação é abandonada em CodePipeline, o provedor da ação continua todas as tarefas 
relacionadas à ação. No caso de uma ação do AWS CloudFormation, a ação de implantação no pipeline é 
abandonada, mas a atualização da pilha pode continuar e resultar em uma atualização com falha.

Como exemplo de ações abandonadas que podem resultar em out-of-sequence tarefas, se você 
estiver implantando um arquivo grande (1 GB) por meio de uma ação de implantação do S3 e optar 
por interromper e abandonar a ação enquanto a implantação já estiver em andamento, a ação será 
abandonada no CodePipeline, mas continuará no Amazon S3. O Amazon S3 não recebe nenhuma 
instrução para cancelar o upload. Depois, se você iniciar uma nova execução de pipeline com um 
arquivo muito pequeno, agora haverá duas implantações em andamento. Como o tamanho do arquivo 
da nova execução é pequeno, a nova implantação é concluída enquanto ainda está sendo feito upload 
da implantação antiga. Quando a implantação antiga for concluída, o novo arquivo será substituído pelo 
arquivo antigo.

Você pode querer usar a opção interromper e abandonar no caso em que você tem uma ação 
personalizada. Por exemplo, você pode abandonar uma ação personalizada com um trabalho que não 
precisa ser concluído antes de iniciar uma nova execução para corrigir um bug.

Como as execuções são processadas em um pipeline
Uma execução consiste em um conjunto de alterações capturadas e processadas pela execução. Os 
pipelines podem processar várias execuções ao mesmo tempo. Cada execução é executada por meio do 
pipeline separadamente. O pipeline processa cada execução na ordem e pode substituir uma execução 
anterior por uma posterior. As regras a seguir são usadas para processar execuções em um pipeline.

Regra 1: os estágios são bloqueados quando uma execução está sendo processada

Como cada estágio pode processar apenas uma execução por vez, o estágio é bloqueado enquanto está 
em andamento. Quando a execução conclui um estágio, uma transição é feita para o próximo estágio no 
pipeline.
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Antes: Stage 1 is locked as Execution 1 enters. Após: Stage 2 is locked as Execution 1 enters.

Regra 2: as execuções subsequentes aguardam o desbloqueio do estágio

Enquanto um estágio está bloqueado, as execuções em espera são mantidas na frente do estágio 
bloqueado. Antes de um estágio ser considerado com concluído, todas as ações configuradas para um 
estágio devem ser concluídas com êxito. Uma falha libera o bloqueio no estágio. Quando uma execução é 
interrompida, a execução não continua em um estágio e o estágio é desbloqueado.

Note

Antes de interromper uma execução, recomendamos que você desative a transição na frente 
do estágio. Dessa forma, quando o estágio é desbloqueado devido à execução interrompida, o 
estágio não aceita uma execução de pipeline subsequente.

Antes: Stage 2 is locked as Execution 1 enters. Após: Execution 2 exits Stage 1 and waits between stages.

Regra 3: as execuções em espera são substituídas por execuções mais recentes

As execuções só são substituídas entre estágios. Um estágio bloqueado mantém uma execução na 
frente do estágio em espera pela conclusão do estágio. Uma execução mais recente ultrapassa uma 
execução em espera e continua para o próximo estágio assim que o estágio é desbloqueado. A execução 
substituída não continua. Neste exemplo, a Execução 2 foi substituída pela Execução 3 ao aguardar o 
estágio bloqueado. A Execução 3 entra no estágio seguinte.

Antes: a execução 2 espera entre os estágios enquanto a execução 3 entra no estágio 
1. Após: a execução 3 sai do estágio 1. A execução 2 é substituída pela execução 3.

Gerenciando o fluxo de tubulação
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O fluxo de execuções do pipeline pode ser controlado por:

• Uma transição que controla o fluxo de execuções no estágio. As transições podem ser habilitadas 
ou desabilitadas. Quando uma transição é desativada, as execuções do pipeline não podem entrar 
no estágio. A execução do pipeline esperando para entrar em um estágio em que a transição está 
desativada é chamada de execução de entrada. Depois de ativar a transição, uma execução de entrada 
entra no palco e a bloqueia.

De forma semelhante às execuções que aguardam um estágio bloqueado, quando uma transição é 
desabilitada, a execução que está aguardando para entrar no estágio ainda pode ser substituída por 
uma nova execução. Quando uma transição desabilitada é habilitada novamente, a execução mais 
recente, incluindo as que substituíram execuções mais antigas enquanto a transição estava desabilitada, 
entra no estágio.

• Uma ação de aprovação, que impede a transição de um pipeline para a próxima ação até que a 
permissão seja concedida (por exemplo, por meio da aprovação manual de uma identidade autorizada). 
Você pode usar uma ação de aprovação quando quiser controlar o momento em que um pipeline faz a 
transição para um estágio final de Production (Produção), por exemplo.

Note

Um estágio com uma ação de aprovação é bloqueado até que a ação de aprovação seja 
aprovada ou rejeitada ou tenha expirado. Uma ação de aprovação expirada é processada da 
mesma maneira que uma ação com falha.

• Uma falha, quando uma ação em um estágio não é concluída com êxito. A revisão não faz a transição 
para a próxima ação no estágio ou para o próximo estágio no pipeline. O seguinte pode ocorrer:
• Você retome manualmente o estágio que contém as ações com falha. Isso retoma a execução (ela 

tenta novamente as ações com falha e, se elas forem bem-sucedidas, continua no estágio/pipeline).
• Outra execução entra no estágio com falha e substitui a execução com falha. Nesse ponto, a 

execução com falha não pode ser repetida.

Estrutura recomendada do pipeline
Ao decidir como uma alteração no código deve fluir pelo pipeline, é melhor agrupar as ações relacionadas 
dentro de um estágio para que, quando o estágio estiver bloqueado, todas as ações processem a mesma 
execução. Você pode criar um estágio para cada ambiente de aplicativo ou zona de disponibilidade, e 
assim por diante.Região da AWS Um pipeline com muitos estágios (ou seja, muito granular) pode permitir 
muitas alterações simultâneas, enquanto um pipeline com muitas ações em um estágio grande (muito 
grande) podem demorar muito para liberar uma alteração.

Como um exemplo, uma ação de teste após uma ação de implantação no mesmo estágio certamente 
testará a mesma alteração que foi implantada. Neste exemplo, uma alteração é implantada em um 
ambiente de teste, depois, testada, e, então, a alteração mais recente no ambiente de teste é implantada 
em um ambiente de produção. No exemplo recomendado, o ambiente de teste e o ambiente de produção 
são estágios separados.
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À esquerda: ações relacionadas de teste, implantação e aprovação agrupadas 
(recomendado). À direita: ações relacionadas em estágios separados (não recomendado).
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Como funcionam as execuções internas
Uma execução de entrada é uma execução que aguarda a disponibilização de um estágio, transição ou 
ação indisponível antes de prosseguir. O próximo estágio, transição ou ação pode não estar disponível 
porque:

• Outra execução já entrou na próxima etapa e a bloqueou.
• A transição para entrar na próxima etapa está desativada.

Você pode desativar uma transição para manter uma execução de entrada se quiser controlar se uma 
execução atual tem tempo para ser concluída nos estágios subsequentes ou se quiser interromper todas 
as ações em um determinado ponto. Para determinar se você tem uma execução de entrada, você pode 
visualizar o pipeline no console ou visualizar a saída doget-pipeline-state comando.

O Developing Tools opera com as seguintes considerações:

• Assim que a ação, a transição ou o estágio bloqueado se tornam disponíveis, a execução de entrada em 
andamento entra no estágio e continua pelo pipeline.

• Enquanto a execução de entrada está aguardando, ela pode ser interrompida manualmente. Uma 
execução de entrada pode ter umFailed estadoInProgressStopped, ou.

• Quando uma execução de entrada foi interrompida ou falhou, ela não pode ser repetida porque não há 
falhas nas ações a serem repetidas. Quando uma execução de entrada é interrompida e a transição está 
ativada, a execução de entrada interrompida não continua no estágio.

Você pode visualizar ou interromper uma execução de entrada. Consulte Visualizar o status de execução 
de entrada (CLI)  (p. 238) e Interromper uma execução de entrada (CLI) (p. 211).

Artefatos de entrada e saída
CodePipeline integra-se com ferramentas de desenvolvimento para verificar alterações no código e, em 
seguida, criar e implantar em todas as etapas do processo de entrega contínua.

Os estágios usam artefatos de entrada e saída que são armazenados no bucket de artefatos do Amazon 
S3 que você escolheu ao criar o pipeline. CodePipeline compacta e transfere os arquivos para artefatos de 
entrada ou saída conforme apropriado para o tipo de ação no estágio.

Por exemplo:

1. CodePipeline aciona a execução do pipeline quando há uma confirmação no repositório de origem, 
fornecendo o artefato de saída (qualquer arquivo a ser criado) do estágio de origem.

2. O artefato de saída (todos os arquivos a serem compilados) do estágio anterior é processado como 
um artefato de entrada para o estágio de Compilação. Um artefato de saída (o aplicativo compilado) do 
estágio de Compilação pode ser um aplicativo atualizado ou uma imagem do Docker atualizada criada 
para um contêiner.

3. O artefato de saída da etapa anterior (o aplicativo criado) é ingerido como um artefato de entrada 
para o estágio de implantação, como ambientes de preparação ou produção noNuvem AWS. Você 
pode implantar aplicativos para uma frota de implantação ou pode implantar aplicativos baseados em 
contêiner para tarefas em execução nos clusters do ECS.

Ao criar ou editar uma ação, você designa o artefato ou os artefatos de entrada e de saída para a ação. 
Por exemplo, para um pipeline de dois estágios com um estágio de origem e implantação, em Editar ação, 
você escolhe o nome do artefato da ação de origem para o artefato de entrada da ação de implantação.
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• Quando você usa o console para criar seu primeiro pipeline, CodePipeline cria um bucket Amazon S3 
no mesmoConta da AWS eRegião da AWS armazena itens para todos os pipelines. Toda vez que você 
usa o console para criar outro pipeline nessa região, CodePipeline cria uma pasta para esse pipeline no 
bucket. Ele usará essa pasta para armazenar os artefatos do pipeline conforme a execução do processo 
de lançamento automatizado. Esse bucket é chamado de codepipeline-region-12345EXAMPLE, em 
que region é a região da AWS em que o pipeline foi criado e 12345EXAMPLE é um número aleatório 
de 12 dígitos que garante que o nome do bucket seja exclusivo.

Note

Se você já tem um bucket começando com codepipeline- region - na região em que você está 
criando o pipeline, CodePipeline use isso como o bucket padrão. Ele também segue a ordem 
lexicográfica; por exemplo, codepipeline- region-abcexample é escolhido antes de codepipeline-
region-defexample.

CodePipeline trunca os nomes dos artefatos, o que pode fazer com que alguns nomes de 
compartimentos pareçam semelhantes. Mesmo que o nome do artefato pareça estar truncado, 
CodePipeline mapeia para o compartimento de artefatos de uma forma que não seja afetada por 
artefatos com nomes truncados. O pipeline pode funcionar normalmente. Isso não é um problema com 
a pasta ou os artefatos. Há um limite de 100 caracteres para nomes de pipelines. Embora o nome da 
pasta do artefato possa parecer reduzido, ele ainda é exclusivo para o pipeline.

Ao criar ou editar um pipeline, você deve ter um bucket de artefatos no pipelineConta da AWS eRegião 
da AWS um bucket de artefato por região em que planeja executar uma ação. Se você usar o console 
para criar um pipeline ou ações entre regiões, buckets de artefatos padrão serão configurados pelo 
CodePipeline nas regiões em que se encontram as ações.

Se você usar oAWS CLI para criar um pipeline, poderá armazenar os artefatos desse pipeline em 
qualquer bucket do Amazon S3, desde que esse bucket esteja noRegião da AWS mesmoConta da 
AWS e no pipeline. Você pode fazer isso se estiver preocupado em ultrapassar os limites de buckets 
do Amazon S3 permitidos para sua conta. Se você usar oAWS CLI para criar ou editar um pipeline e 
adicionar uma ação entre regiões (uma ação com umAWS provedor em uma região diferente do seu 
pipeline), deverá fornecer um bucket de artefatos para cada região adicional em que planeja executar 
uma ação.

• Cada ação tem um tipo. Dependendo do tipo, a ação poderá ter um destes itens ou os dois:
• Um artefato de entrada, que é o que ele utiliza ou no qual trabalha durante o curso de execução da 

ação.
• Um artefato de saída, que é o resultado da ação.

Todos os artefatos de saída no pipeline devem ter um nome exclusivo. Cada artefato de entrada de uma 
ação deve corresponder ao artefato de saída de uma ação anterior no pipeline, não importa se essa 
ação for imediatamente anterior à ação em um estágio ou for executada em um estágio que ocorreu 
vários estágios antes.

Mais de uma ação pode trabalhar em um artefato.
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AWS e um usuário administrativo

Conceitos básicos do CodePipeline
Se você é novo no CodePipeline, você pode acompanhar os tutoriais deste guia depois de seguir as 
etapas deste capítulo para começar.

OCodePipeline console inclui informações úteis em um painel dobrável que você pode abrir a partir do 

ícone de informações ou de qualquer link de informações na página. ( ). É possível fechar esse 
painel a qualquer momento.

O console do CodePipeline também fornece uma maneira de pesquisar rapidamente seus recursos, como 
repositórios, projetos de compilação, aplicativos de implantação e pipelines. Selecione Go to resource 
(Acessar recurso) ou pressione a tecla / e digite o nome do recurso. Qualquer correspondência aparecerá 
na lista. As pesquisas não diferenciam letras maiúsculas de minúsculas. Só é possível ver recursos para 
os quais você tem permissão de visualizar. Para obter mais informações, consulte Visualizar recursos no 
console (p. 431).

Antes de usarAWS CodePipeline pela primeira vez, é necessário criar aConta da AWS e o primeiro usuário 
administrativo.

Tópicos
• Etapa 1: Criar umaConta da AWS e um usuário administrativo (p. 16)
• Etapa 2: Aplicar uma política gerenciada para acesso administrativo aCodePipeline  (p. 17)
• Etapa 3: Instalar oAWS CLI (p. 18)
• Etapa 4: Abra o console paraCodePipeline (p. 19)
• Próximas etapas (p. 19)

Etapa 1: Criar umaConta da AWS e um usuário 
administrativo

Cadastrar-se em uma Conta da AWS
Se você ainda não tem Conta da AWS, siga as etapas a seguir para criar um.

Para se cadastrar em uma Conta da AWS

1. Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Siga as instruções online.

Parte do procedimento de inscrição envolve receber uma chamada telefônica e inserir um código de 
verificação no teclado do telefone.

Quando você se cadastra em uma Conta da AWS, um Usuário raiz da conta da AWS é criado. O 
usuário raiz tem acesso a todos os Serviços da AWS e recursos na conta. Como prática recomendada 
de segurança, atribua acesso administrativo a um usuário administrativo e use somente o usuário raiz 
para realizar as tarefas que exigem acesso do usuário raiz.
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AWSA envia um e-mail de confirmação depois que o processo de cadastramento é concluído. A qualquer 
momento, é possível visualizar as atividades da conta atual e gerenciar sua conta acessando https://
aws.amazon.com/ e selecionando My Account (Minha conta).

Criar um usuário administrador
Depois de se inscrever em uma Conta da AWS, crie um usuário administrativo para não usar o usuário raiz 
em tarefas cotidianas.

Proteger seu Usuário raiz da conta da AWS

1. Faça login no AWS Management Console como o proprietário da conta ao escolher a opção Root user
(Usuário raiz) e inserir o endereço de e-mail da Conta da AWS. Na próxima página, insira sua senha.

Para obter ajuda ao fazer login usando o usuário raiz, consulte Signing in as the root user (Fazer login 
como usuário raiz) no Guia do usuário do Início de Sessão da AWS.

2. Habilite a autenticação multifator (MFA) para o usuário raiz.

Para obter instruções, consulte Habilitar um dispositivo MFA virtual para o usuário raiz de sua conta da 
Conta da AWS (console) no Guia do usuário do IAM.

Criar um usuário administrador

• Para suas tarefas administrativas diárias, conceda acesso administrativo a um usuário administrativo 
no AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Para obter instruções, consulte Getting started (Introdução) no Manual do usuário do AWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Fazer login como usuário administrador

• Para fazer login com seu usuário do Centro de Identidade do IAM, use o URL de login que foi enviado 
ao seu endereço de e-mail quando você criou o usuário do Centro do Usuário do IAM.

Para obter ajuda com o login utilizando um usuário do Centro de Identidade do IAM, consulte Fazer 
login no portal de acesso da AWS, no Guia do usuário do Início de Sessão da AWS.

Etapa 2: Aplicar uma política gerenciada para 
acesso administrativo aCodePipeline

Você deve conceder permissões para interagir comCodePipeline o. A maneira mais rápida de fazer isso é 
aplicar a políticaAWSCodePipeline_FullAccess gerenciada ao usuário administrativo.

Note

AAWSCodePipeline_FullAccess política inclui permissões que permitem que o usuário do 
console transmita uma função do IAMCodePipeline para outraServiços da AWS. Isso permite que 
o serviço assuma a função e execute ações em seu nome. As permissões iam:PassRole são 
aplicadas quando você anexa a política a um usuário, função ou grupo. Certifique-se de que a 
política só é aplicada a usuários confiáveis. Quando os usuários com essas permissões usam o 
console para criar ou editar um pipeline, as seguintes opções ficam disponíveis:

• Criar uma função de serviço do CodePipeline ou escolher uma existente e transmitir a função 
para o CodePipeline
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• Pode optar por criar uma regra deCloudWatch Eventos para detecção de alterações e passar a 
função de serviço deCloudWatchCloudWatch Eventos para Eventos

Para obter mais informações, consulte Conceder a um usuário permissões para transmitir uma 
função a uma mo mo mo mo mo mo mo moAWS service (Serviço da AWS).

Note

AAWSCodePipeline_FullAccess política fornece acesso a todas asCodePipeline ações e 
recursos aos quais o usuário do IAM tem acesso, bem como todas as ações possíveis ao criar 
estágios em um pipeline, como criar estágios que incluemCodeDeploy Elastic Beanstalk ou 
Amazon S3. Como uma das melhores práticas, você deve conceder a indivíduos apenas as 
permissões de que precisam para executar suas tarefas. Para obter mais informações sobre 
como restringir os usuários do IAM a um conjunto limitado deCodePipeline ações e recursos, 
consulteRemover permissões da função de serviço do CodePipeline (p. 459).

Para fornecer o acesso, adicione as permissões aos seus usuários, grupos ou perfis:

• Usuários e grupos no AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On):

Crie um conjunto de permissões. Siga as instruções em Create a permission set (Criação de um 
conjunto de permissões) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On).

• Usuários gerenciados no IAM usando um provedor de identidade:

Crie um perfil para a federação de identidades. Siga as instruções em Criar um perfil para um provedor 
de identidade de terceiros (federação) no Guia do usuário do IAM.

• Usuários do IAM:
• Crie um perfil que seu usuário possa assumir. Siga as instruções em Creating a role for an IAM user

(Criação de um perfil para um usuário do IAM) no Guia do usuário do IAM.
• (Não recomendado) Vincule uma política diretamente a um usuário ou adicione um usuário a um 

grupo de usuários. Siga as instruções em Adição de permissões a um usuário (console) no Guia do 
usuário do IAM.

Etapa 3: Instalar oAWS CLI
Para chamarCodePipeline comandos daAWS CLI em uma máquina de desenvolvimento local, você deve 
instalar aAWS CLI. Essa etapa é opcional caso queira iniciar usando apenas as etapas neste guia para o 
console do CodePipeline.

Como instalar e configurar o AWS CLI

1. Na sua máquina local, baixe e instale o AWS CLI. Isso permitirá que você interaja com CodePipeline a 
partir da linha de comando. Para obter mais informações, consulte Configurar com a interface da linha 
de comando da AWS.

Note

CodePipelinefunciona somente comAWS CLI as versões 1.7.38 e posteriores. Para 
determinar qual versão doAWS CLI que você pode ter instalado, execute o comandoaws 
--version. Para atualizar uma versão mais antiga doAWS CLI para a versão mais recente, 
siga as instruções em Desinstalando o eAWS CLI, em seguida, siga as instruções em
InstalandoAWS Command Line Interface o.

2. Configure a AWS CLI com o comando configure, da seguinte forma:
Versão da API 2015-07-09
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aws configure

Quando solicitado, especifique a chave deAWS acesso da e a chave de acessoAWS secreta do 
usuário do IAM será usada comCodePipeline. Quando o nome da região padrão for solicitado, 
especifique a região onde você criará o pipeline, tal como us-east-2. Quando solicitado pelo formato 
de saída padrão, especifique json. Por exemplo:

AWS Access Key ID [None]: Type your target AWS access key ID here, and then press Enter
AWS Secret Access Key [None]: Type your target AWS secret access key here, and then 
 press Enter
Default region name [None]: Type us-east-2 here, and then press Enter
Default output format [None]: Type json here, and then press Enter

Note

Para obter mais informações sobre IAM, chaves de acesso e chaves secretas, consulte
Gerenciando chaves de acesso para usuários do IAM e Como obtenho credenciais? .
Para obter mais informações sobre as regiões e os endpoints disponíveis para o 
CodePipeline, consulte Endpoints e cotas do AWS CodePipeline.

Etapa 4: Abra o console paraCodePipeline
• Faça login noAWS Management Console e abra oCodePipeline console em http://

console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

Próximas etapas
Você concluiu os pré-requisitos. Você pode começar usando o CodePipeline. Para começar a trabalhar 
com o CodePipeline, consulte CodePipeline tutoriais (p. 38).
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Integrações de produtos e serviços 
ao CodePipeline

Por padrão,AWS CodePipeline está integrado a vários produtosServiços da AWS e serviços de parceiros 
da. Use as informações nas seções a seguir para ajudar você a configurar o CodePipeline para integrar-se 
aos produtos e serviços que usa.

Os recursos relacionados a seguir podem ajudar você à medida que trabalha com este serviço.

Tópicos
• Integrações aos tipos de ação do CodePipeline (p. 20)
• Integrações gerais com o CodePipeline (p. 32)
• Exemplos da comunidade (p. 34)

Integrações aos tipos de ação do CodePipeline
As informações sobre integrações neste tópico estão organizadas por tipos de ação do CodePipeline.

Tópicos
• Integrações de ações de origem (p. 20)
• Integrações de ações de compilação (p. 24)
• Integrações de ações de teste (p. 25)
• Implantar integrações de ações (p. 27)
• Integração da ação de aprovação com o Amazon Simple Notification Service (p. 31)
• Integrações de ações de invocação (p. 31)

Integrações de ações de origem
As informações a seguir são organizadas por tipo deCodePipeline ação e podem ajudá-lo a 
configurarCodePipeline a integração com os seguintes provedores de ações de origem.

Tópicos
• Ações de fonte do Amazon ECR (p. 20)
• Ações de fonte do Amazon S3 (p. 21)
• Conexões com o Bitbucket CloudGitHub (versão 2) e oGitHub Enterprise Server (p. 21)
• CodeCommitações de origem (p. 23)
• GitHub(versão 1) ações de origem (p. 24)

Ações de fonte do Amazon ECR
O Amazon ECR é um serviço de repositório de imagens doAWS Docker. Os comandos enviar e receber 
docker são utilizados para carregar imagens de docker em seu repositório. O URI e a imagem do 
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repositório Amazon ECR são usados nas definições de tarefas do Amazon ECS para referenciar as 
informações da imagem de origem.

Saiba mais:

• Para ver os parâmetros de configuração e um exemplo de trecho JSON/YAML, consulteAmazon 
ECR (p. 483)

• Crie um pipeline em CodePipeline (p. 211)
• Tutorial: Crie um pipeline com uma fonte do Amazon ECR e aCodeDeploy implantação do ECS-

to (p. 101)

Ações de fonte do Amazon S3
O Amazon S3 é armazenamento para a Internet. Você pode utilizar o Amazon S3 para armazenar 
e recuperar qualquer volume de dados, a qualquer momento, de qualquer lugar na web. Você 
podeCodePipeline configurar o uso de um bucket do Amazon S3 versionado como ação de origem para 
seu código.

Note

O Amazon S3 também pode ser incluído em um pipeline como uma ação de implantação.

Saiba mais:

• Para ver os parâmetros de configuração e um exemplo de trecho JSON/YAML, consulteAção de origem 
do Amazon S3 (p. 496)

• Etapa 1: Criar um bucket do S3 para o aplicativo (p. 39)
• Criar um pipeline (CLI) (p. 219)
• CodePipelineusa o AmazonCloudWatch Events para detectar alterações em seu bucket de origem do 

Amazon S3. Consulte Integrações gerais com o CodePipeline (p. 32).

Conexões com o Bitbucket CloudGitHub (versão 2) e oGitHub 
Enterprise Server
As conexões (CodeStarSourceConnectionações) são usadas para acessar seu repositório Bitbucket 
Cloud ouGitHub Enterprise Server de terceiros.GitHub

Note

Esse recurso não está disponível nas regiões Ásia-Pacífico (Hong Kong) e Europa (Milão) Para 
fazer referência a outras ações disponíveis, consulteIntegrações de produtos e serviços ao 
CodePipeline (p. 20).

Bitbucket Você pode configurarCodePipeline para usar um repositório Bitbucket como fonte 
para seu código. Você deve ter criado anteriormente uma conta Bitbucket e pelo 
menos um repositório Bitbucket. Você pode adicionar uma ação de origem ao seu 
repositório Bitbucket criando um pipeline ou editando um existente.

Note

Você pode criar conexões para um repositório do Bitbucket Cloud. Não há 
suporte a tipos de provedores instalados do Bitbucket, como o Bitbucket 
Server.
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Você pode configurar recursos chamados conexões para permitir que seus 
pipelines acessem repositórios de código de terceiros. Ao criar uma conexão, 
instale oAWSCodeStar aplicativo com seu repositório de código de terceiros e o 
associa à sua conexão.

Para o Bitbucket, use a opção Bitbucket no console ou 
aCodestarSourceConnection ação na CLI. Consulte Conexões do 
Bitbucket (p. 181).

Você pode usar a opção Clonagem completa dessa ação para referenciar 
os metadados do Git do repositório para que as ações posteriores possam 
executar comandos do Git diretamente. Esta opção só pode ser usada por ações 
downstream do CodeBuild.

Saiba mais:

• Para ver os parâmetros de configuração e um exemplo de trecho JSON/YAML, 
consulteCodeStarSourceConnection para ações do Bitbucket GitHub e do GitHub 
Enterprise Server (p. 537).

• Para visualizar um tutorial de conceitos básicos que cria um pipeline com uma 
fonte do Bitbucket, consulte Introdução às conexões.

GitHubou 
nuvemGitHub 
corporativa

Você pode configurarCodePipeline para usar umGitHub repositório como fonte para 
seu código. Você deve ter criado anteriormente umaGitHub conta e pelo menos 
umGitHub repositório. Você pode adicionar uma ação de origem ao seuGitHub 
repositório criando um pipeline ou editando um existente.

Você pode configurar recursos chamados conexões para permitir que seus 
pipelines acessem repositórios de código de terceiros. Ao criar uma conexão, você 
instala oCodeStar aplicativo da AWS com seu repositório de código de terceiros e o 
associa à sua conexão.

Use a opção de provedor GitHub(Versão 2) no console ou 
aCodestarSourceConnection ação na CLI. Consulte GitHub 
conexões (p. 195).

Você pode usar a opção Clonagem completa dessa ação para referenciar 
os metadados do Git do repositório para que as ações posteriores possam 
executar comandos do Git diretamente. Esta opção só pode ser usada por ações 
downstream do CodeBuild.

Saiba mais:

• Para ver os parâmetros de configuração e um exemplo de trecho JSON/YAML, 
consulteCodeStarSourceConnection para ações do Bitbucket GitHub e do GitHub 
Enterprise Server (p. 537)

• Para ver um tutorial que mostra como se conectar a umGitHub repositório e usar 
a opção Clonagem completa, consulteTutorial: Use o clone completo com uma 
fonte de GitHub pipeline (p. 139).

• AGitHub ação atual é a ação de origem da versão 2 paraGitHub. AGitHub ação 
da versão 1 é gerenciada com a autenticação do token OAuth. Embora não 
recomendemos o uso da ação daGitHub versão 1, os pipelines existentes com a 
ação daGitHub versão 1 continuarão funcionando sem nenhum impacto. Agora 
você pode usar uma açãoCodeStarSourceConnection para ações do Bitbucket 
GitHub e do GitHub Enterprise Server (p. 537) de origem em seu pipeline que 
gerencia sua açãoGitHub de origem comGitHub aplicativos. Se você tiver um 
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pipeline que usa aGitHub ação da versão 1, consulte as etapas para atualizá-
lo para usar umaGitHub ação da versão 2 emAtualizar uma ação de origem do 
GitHub versão 1 para uma ação de origem do GitHub versão 2 (p. 585).

GitHubServidor 
corporativo

Você pode configurarCodePipeline para usar um repositório doGitHub Enterprise 
Server como fonte para seu código. Você deve ter criado anteriormente umaGitHub 
conta e pelo menos umGitHub repositório. Você pode adicionar uma ação de 
origem para o repositório doGitHub Enterprise Server criando um pipeline ou 
editando um existente.

Você pode configurar recursos chamados conexões para permitir que seus 
pipelines acessem repositórios de código de terceiros. Ao criar uma conexão, você 
instala oCodeStar aplicativo da AWS com seu repositório de código de terceiros e o 
associa à sua conexão.

Use a opção de provedor doGitHub Enterprise Server no console ou 
aCodestarSourceConnection ação na CLI. Consulte GitHub Conexões do 
Enterprise Server (p. 198).

Important

AWSCodeStarO Connections não é compatível com oGitHub Enterprise 
Server versão 2.22.0 devido a um problema conhecido na versão. 
Para conectar, atualize para a versão 2.22.1 ou a versão mais recente 
disponível.

Você pode usar a opção Clonagem completa dessa ação para referenciar 
os metadados do Git do repositório para que as ações posteriores possam 
executar comandos do Git diretamente. Esta opção só pode ser usada por ações 
downstream do CodeBuild.

Saiba mais:

• Para ver os parâmetros de configuração e um exemplo de trecho JSON/YAML, 
consulteCodeStarSourceConnection para ações do Bitbucket GitHub e do GitHub 
Enterprise Server (p. 537)

• Para ver um tutorial que mostra como se conectar a umGitHub repositório e usar 
a opção Clonagem completa, consulteTutorial: Use o clone completo com uma 
fonte de GitHub pipeline (p. 139).

CodeCommitações de origem
CodeCommit é um serviço de controle de versão que você pode usar para armazenar e gerenciar 
ativos de maneira privada (como documentos, código-fonte e arquivos binários) em nuvem. Você pode 
configurarCodePipeline para usar uma ramificação em umCodeCommit repositório como fonte para seu 
código. Crie o repositório e associe-o a um diretório de trabalho em sua máquina local. Em seguida, você 
pode criar um pipeline que use a ramificação como parte de uma ação de origem em um estágio. Você 
pode conectar-se ao repositório do CodeCommit criando um pipeline ou editando um existente.

Você pode usar a opção Clonagem completa dessa ação para referenciar os metadados do Git do 
repositório para que as ações posteriores possam executar comandos do Git diretamente. Esta opção só 
pode ser usada por ações downstream do CodeBuild.

Saiba mais:
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• Para ver os parâmetros de configuração e um exemplo de trecho JSON/YAML, 
consulteCodeCommit (p. 530).

• Tutorial: Criar um pipeline simples (repositório do CodeCommit) (p. 51)
• CodePipelineusa o AmazonCloudWatch Events para detectar alterações emCodeCommit repositórios 

usados como fonte para um pipeline. Toda ação de origem tem uma regra de evento correspondente. 
Essa regra de evento inicia o pipeline quando ocorre uma alteração no repositório. Consulte Integrações 
gerais com o CodePipeline (p. 32).

GitHub(versão 1) ações de origem
A ação daGitHub versão 1 é gerenciada com aplicativos OAuth. Nas regiões disponíveis, você também 
pode usar uma açãoCodeStarSourceConnection para ações do Bitbucket GitHub e do GitHub Enterprise 
Server (p. 537) de origem em seu pipeline que gerencia sua açãoGitHub de origem comGitHub 
aplicativos. Se você tiver um pipeline que usa a ação daGitHub versão 1, consulte as etapas para atualizá-
lo para usar uma ação daGitHub versão 2 emAtualizar uma ação de origem do GitHub versão 1 para uma 
ação de origem do GitHub versão 2 (p. 585).

Note

Embora não recomendemos o uso da ação daGitHub versão 1, os pipelines existentes com a 
ação daGitHub versão 1 continuarão funcionando sem nenhum impacto.

Saiba mais:

• Para obter mais informações sobre oGitHub acesso baseado em OAuth em contraste com oGitHub 
acesso baseado em aplicativos, consultehttps://docs.github.com/en/developers/apps/differences-
between-github-apps-and-oauth-apps.

• Para ver um apêndice que contém os detalhes daGitHub ação da versão 1, consulteApêndice A: ações 
de origem daGitHub versão 1 (p. 596).

Integrações de ações de compilação
As informações a seguir são organizadas por tipo deCodePipeline ação e podem ajudá-lo a 
configurarCodePipeline a integração com os seguintes provedores de ações de construção.

Tópicos
• CodeBuildações de construção (p. 24)
• CloudBeesações de construção (p. 25)
• Ações de compilações Jenkins (p. 25)
• TeamCityações de construção (p. 25)

CodeBuildações de construção
O CodeBuild é um serviço de compilação totalmente gerenciado que compila o código-fonte, executa 
testes em unidades e produz artefatos prontos para implantação.

Você pode adicionar o CodeBuild como uma ação de compilação ao estágio de compilação de um 
pipeline. Para obter mais informações, consulte a Referência de configuração do CodePipeline para AWS 
CodeBuild (p. 526).

Note

O CodeBuild também pode ser incluído em um pipeline como uma ação teste, com ou sem uma 
saída de compilação.
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Saiba mais:

• Para ver os parâmetros de configuração e um exemplo de trecho JSON/YAML, consulteAWS 
CodeBuild (p. 526).

• O que é o CodeBuild?
• CodeBuild— Serviço de construção totalmente gerenciado

CloudBeesações de construção
Você pode configurarCodePipeline para usar CloudBeespara criar ou testar seu código em uma ou mais 
ações em um pipeline.

Saiba mais:

• re:Invent 2017: Cloud First comAWS

Ações de compilações Jenkins
Você pode configurar o CodePipeline para usar o Jenkins CIpara criar ou testar seu código em uma 
ou mais ações em um pipeline. Você deve ter criado anteriormente um projeto Jenkins e instalado e 
configurado oCodePipeline Plugin para Jenkins para esse projeto. Você pode conectar-se ao projeto do 
Jenkins criando um novo pipeline ou editando um existente.

O acesso para Jenkins é configurado por projeto. Você deve instalar oCodePipeline Plugin for Jenkins em 
todas as instâncias do Jenkins com as quais quiser usarCodePipeline. Você também deve configurar o 
acesso do CodePipeline ao projeto do Jenkins. Proteja o projeto do Jenkins configurando-o para aceitar 
somente conexões de HTTPS/SSL. Se seu projeto Jenkins estiver instalado em uma instância do Amazon 
EC2, considere fornecer suasAWS credenciais instalando-asAWS CLI em cada instância. Em seguida, 
configure umAWS perfil nessas instâncias com as credenciais que você deseja usar para conexões. Essa 
é uma alternativa para adicioná-las e armazená-las na interface web do Jenkins.

Saiba mais:

• Acesso ao Jenkins
• Tutorial: Criar um pipeline de quatro estágios (p. 60)

TeamCityações de construção
Você pode configurarCodePipeline para usar TeamCitypara criar e testar seu código em uma ou mais 
ações em um pipeline.

Saiba mais:

• TeamCityPlugin paraCodePipeline
• Construindo pipelines de entrega e implantação contínuas de ponta a ponta emAWS eTeamCity

Integrações de ações de teste
As informações a seguir são organizadas por tipo deCodePipeline ação e podem ajudá-lo a 
configurarCodePipeline a integração com os seguintes provedores de ações de teste.

Tópicos
• CodeBuildações de teste (p. 26)
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• AWS Device Farmações de teste (p. 26)
• BlazeMeterações de teste (p. 26)
• Ações de teste do Ghost Inspector (p. 27)
• ações de teste do Micro FocusStormRunner Load (p. 27)
• Ações de teste do Runscope (p. 27)

CodeBuildações de teste
CodeBuild é um serviço de build na nuvem, completamente gerenciado. O CodeBuild compila o código-
fonte, roda testes de unidade e produz artefatos prontos para implantação.

Você pode adicionar o CodeBuild a um pipeline como uma ação de teste. Para obter mais informações, 
consulte a Referência de configuração do CodePipeline para AWS CodeBuild (p. 526).

Note

O CodeBuild também pode ser incluído em um pipeline como uma ação de compilação, com um 
artefato de saída da compilação obrigatório.

Saiba mais:

• Para ver os parâmetros de configuração e um exemplo de trecho JSON/YAML, consulteAWS 
CodeBuild (p. 526).

• O que é o CodeBuild?

AWS Device Farmações de teste
O AWS Device Farm é um serviço de teste de aplicativos que pode ser usado para testar e interagir com 
aplicativos Android, iOS e web em telefones e tablets reais físicos. Você pode configurar o CodePipeline 
para usar o AWS Device Farm para testar seu código em uma ou mais ações em um pipeline. O AWS 
Device Farm permite que você faça o upload de seus próprios testes ou use testes de compatibilidade 
integrados e sem script. Como o teste é executado em paralelo, vários dispositivos começam a ser 
testados em questão de minutos. Um relatório de teste que contém resultados de alto nível, registros de 
baixo nível,pixel-to-pixel capturas de tela e dados de desempenho é atualizado à medida que os testes são 
concluídos. AWS Device Farmsuporta testes de aplicativos nativos e híbridos para Android, iOS e Fire OS, 
incluindo aqueles criados comPhoneGap Titanium, Xamarin, Unity e outras estruturas. É compatível com 
acesso remoto de aplicativos Android, o que permite interagir diretamente com dispositivos de teste.

Saiba mais:

• Para ver os parâmetros de configuração e um exemplo de trecho JSON/YAML, consulteAWS Device 
Farm (p. 542).

• O que é o AWS Device Farm?
• Uso do AWS Device Farm em um estágio de teste do CodePipeline

BlazeMeterações de teste
Para

Você pode configurarCodePipeline para usar BlazeMeterpara testar seu código em uma ou mais ações em 
um pipeline.

Saiba mais:

• Testando viaAWS CodePipeline
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Ações de teste do Ghost Inspector
Você pode configurarCodePipeline para usar o Ghost Inspector para testar seu código em uma ou mais 
ações em um pipeline.

Saiba mais:

• Documentação do Ghost Inspector para a integração de serviços ao CodePipeline

ações de teste do Micro FocusStormRunner Load
Você pode configurarCodePipeline para usar o Micro FocusStormRunner Load em uma ou mais ações em 
um pipeline.

Saiba mais:

• Documentação do Micro FocusStormRunner Load para integração comCodePipeline

Ações de teste do Runscope
Você pode configurarCodePipeline para usar o Runscope para testar seu código em uma ou mais ações 
em um pipeline.

Saiba mais:

• Integração de construção/implantação comAWS CodePipeline

Implantar integrações de ações
As informações a seguir são organizadas por tipo deCodePipeline ação e podem ajudá-lo a 
configurarCodePipeline a integração com os seguintes provedores de ações de implantação.

Tópicos
• Ações de implantação do Amazon S3 (p. 27)
• AWSAppConfigações de implantação (p. 28)
• AWS CloudFormationações de implantação (p. 28)
• AWS CloudFormationStackSetsações de implantação (p. 28)
• Ações de implantação do Amazon ECS (p. 29)
• Ações de implantação do Elastic Beanstalk (p. 29)
• AWS OpsWorksações de implantação (p. 30)
• Ações de implantação do Service Catalog (p. 30)
• Ações de implantação do Amazon Alexa (p. 30)
• CodeDeployações de implantação (p. 31)
• XebiaLabsações de implantação (p. 31)

Ações de implantação do Amazon S3
O Amazon S3 é armazenamento para a Internet. Você pode utilizar o Amazon S3 para armazenar e 
recuperar qualquer volume de dados, a qualquer momento, de qualquer lugar na web. Você pode adicionar 
uma ação a um pipeline que usa o Amazon S3 como provedor de implantação.
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Note

O Amazon S3 também pode ser incluído em um pipeline como uma ação de origem.

Saiba mais:

• Crie um pipeline em CodePipeline (p. 211)
• Tutorial: Criar um pipeline que usa o Amazon S3 como provedor de implantação (p. 118)

AWSAppConfigações de implantação
AWSAppConfigO é um recursoAWS Systems Manager para criar, gerenciar e implantar rapidamente 
configurações de aplicações. Você pode usar o AppConfig com aplicativos hospedados em instâncias do 
EC2, AWS Lambda, contêineres, aplicativos móveis ou dispositivos de IoT.

Saiba mais:

• Referência de configuração da ação do CodePipeline para AWSAppConfig (p. 499)
• Tutorial: Criar um pipeline que useAWSAppConfig como um provedor de implantação (p. 136)

AWS CloudFormationações de implantação
O AWS CloudFormation oferece aos desenvolvedores e administradores de sistema uma maneira fácil 
de criar e gerenciar uma coleção de recursos relacionados à AWS usando modelos para provisionar e 
atualizar esses recursos. Você pode usar os modelos de exemplo do serviço ou criar outros modelos. 
Os modelos descrevem os recursos da AWS e as dependências ou parâmetros de tempo de execução 
necessários para executar o aplicativo.

OAWS Serverless Application Model (AWSSAM) se estendeAWS CloudFormation para fornecer uma 
maneira simplificada de definir e implantar aplicativos sem servidor. AWS O SAM suporta APIs do Amazon 
API Gateway, funçõesAWS Lambda e tabelas do Amazon DynamoDB. Você pode usarCodePipeline 
comAWS CloudFormation e oAWS SAM para fornecer continuamente seus aplicativos sem servidor.

Você pode adicionar uma ação a um pipeline que usa o AWS CloudFormation como provedor de 
implantação. Ao usar o AWS CloudFormation como provedor de implantação, você pode realizar uma ação 
nas pilhas do AWS CloudFormation e alterar conjuntos como parte de execução de um pipeline. O AWS 
CloudFormation pode criar, atualizar, substituir e excluir pilhas e alterar conjuntos quando um pipeline 
é executado. Como resultado, recursos da AWS e personalizados podem ser criados, provisionados, 
atualizados ou encerrados durante uma execução de pipeline de acordo com as especificações que você 
fornecer nos modelos e nas definições de parâmetro do AWS CloudFormation.

Saiba mais:

• Referência de configuração da ação do CodePipeline para AWS CloudFormation (p. 502)
• Entrega contínua comCodePipeline — Aprenda a usarCodePipeline para criar um fluxo de trabalho de 

entrega contínua paraAWS CloudFormation.
• Automatizando a implantação de aplicativos baseados em Lambda — Aprenda a usar o modelo de 

aplicativoAWS sem servidor eAWS CloudFormation a criar um fluxo de trabalho de entrega contínua 
para seu aplicativo baseado em Lambda.

AWS CloudFormationStackSetsações de implantação
AWS CloudFormationoferece uma maneira de implantar recursos em várias contas eAWS regiões.
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Note

Esse recurso não está disponível nas regiões Ásia-Pacífico (Hong Kong) e Europa (Milão) Para 
fazer referência a outras ações disponíveis, consulteIntegrações de produtos e serviços ao 
CodePipeline (p. 20).

Você pode usarCodePipeline comAWS CloudFormation para atualizar sua definição de conjunto de pilhas 
e implantar atualizações em suas instâncias.

Você pode adicionar as seguintes ações a um pipeline para usarAWS CloudFormationStackSets como 
provedor de implantação.

• CloudFormationStackSet
• CloudFormationStackInstances

Saiba mais:

• Referência de configuração da ação do CodePipeline para AWS CloudFormation StackSets (p. 507)
• Tutorial: Crie um pipeline com açõesAWS CloudFormation StackSets de implantação (p. 146)

Ações de implantação do Amazon ECS
O Amazon ECS é um serviço de gerenciamento de contêineres altamente escalável e de alto desempenho 
que permite a execução de aplicações baseadas em contêineres noNuvem AWS. Ao criar um pipeline, 
você pode selecionar o Amazon ECS como provedor de implantação. Uma alteração no código em seu 
repositório de controle de origem aciona seu pipeline para criar uma nova imagem do Docker, enviá-la para 
o registro do contêiner e, em seguida, implantar a imagem atualizada no Amazon ECS. Você também pode 
usar a ação do provedor ECS (azul/verde)CodePipeline para rotear e implantar tráfego para o Amazon 
ECS comCodeDeploy.

Saiba mais:

• O que é o Amazon ECS?
• Tutorial: implantação contínua com o CodePipeline
• Crie um pipeline em CodePipeline (p. 211)
• Tutorial: Crie um pipeline com uma fonte do Amazon ECR e aCodeDeploy implantação do ECS-

to (p. 101)

Ações de implantação do Elastic Beanstalk
O Elastic Beanstalk é um serviço para implantar e escalar aplicativos e serviços web desenvolvidos 
com Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go e Docker em servidores familiares, como Apache, 
Nginx, Passenger e IIS. Você pode configurarCodePipeline para usar o Elastic Beanstalk para implantar 
seu código. Você pode criar o aplicativo e o ambiente do Elastic Beanstalk para usar em uma ação de 
implantação em um estágio antes de criar o pipeline ou ao usar o assistente Create Pipeline.

Saiba mais:

• Conceitos básicos do Elastic Beanstalk
• Crie um pipeline em CodePipeline (p. 211)
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AWS OpsWorksações de implantação
O AWS OpsWorks é um serviço de gerenciamento de configuração que ajuda você a configurar e 
operar aplicações de todas as formas e tamanhos usando o Chef. Com o AWS OpsWorks Stacks, você 
pode definir a arquitetura da aplicação e a especificação de cada componente, incluindo a instalação 
de pacotes, a configuração de software e recursos, como o armazenamento. Você pode configurar o 
CodePipeline para usar o AWS OpsWorks Stacks para implantar seu código em conjunto com livros de 
receitas e aplicações personalizadas do Chef no AWS OpsWorks.

• Livros de receitas personalizados do Chef —AWS OpsWorks usa os livros de receitas do Chef para lidar 
com tarefas como instalar e configurar pacotes e implantar aplicativos.

• Aplicativos — UmAWS OpsWorks aplicativo consiste no código que você deseja executar em um 
servidor de aplicativos. O código do aplicativo é armazenado em um repositório, como um bucket do 
Amazon S3.

Antes de criar o pipeline, crie a pilha e a camada do AWS OpsWorks. Você pode criar a aplicação do AWS 
OpsWorks para usar em uma ação de implantação em um estágio antes de criar o pipeline ou quando usar 
o assistente Create Pipeline (Criar pipeline).

CodePipelineO suporte paraAWS OpsWorks está disponível atualmente apenas na região Leste dos EUA 
(Norte da Virgínia) (Norte da Virgínia) (us-east-1).

Saiba mais:

• Usar o CodePipeline com o AWS OpsWorks Stacks
• Livros de receitas e receitas
• Aplicativos do AWS OpsWorks

Ações de implantação do Service Catalog
O Service Catalog permite que as organizações criem e gerenciem os catálogos de produtos aprovados 
para uso naAWS.

Você pode configurarCodePipeline para implantar atualizações e versões dos seus modelos de produto no 
Service Catalog. Você pode criar o produto Service Catalog para usar em uma ação de implantação e, em 
seguida, usar o assistente Create Pipeline para criar o pipeline.

Saiba mais:

• Tutorial: Crie um pipeline que seja implantado no Service Catalog (p. 78)
• Crie um pipeline em CodePipeline (p. 211)

Ações de implantação do Amazon Alexa

O Amazon Alexa Skills Kit permite criar e distribuir skills baseadas em nuvem para usuários de dispositivos 
habilitados para Alexa.

Note

Esse recurso não está disponível na região Ásia-Pacífico (Hong Kong) ou Europa (Milão) Para 
usar outras ações de implantação disponíveis nessa região, consulteImplantar integrações de 
ações (p. 27).
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Você pode adicionar uma ação a um pipeline que usa o Alexa Skills Kit como provedor de implantação. 
Alterações na origem são detectadas pelo pipeline e, depois, ele implanta atualizações na skill da Alexa no 
serviço da Alexa.

Saiba mais:

• Tutorial: Criar um pipeline que implanta uma skill do Amazon Alexa (p. 113)

CodeDeployações de implantação
CodeDeploycoordena as implantações de aplicações em instâncias do Amazon EC2, em instâncias on-
premises ou em ambas. Você pode configurar o CodePipeline para usar o CodeDeploy para implantar seu 
código. Você pode criar o aplicativo do CodeDeploy, a implantação e o grupo de implantação para usar 
em uma ação de implantação em um estágio antes de criar o pipeline ou quando usar o assistente Create 
Pipeline (Criar pipeline).

Saiba mais:

• Etapa 3: Criar um aplicativo no CodeDeploy (p. 42)
• Tutorial: Criar um pipeline simples (repositório do CodeCommit) (p. 51)

XebiaLabsações de implantação
Você pode configurarCodePipeline para usar XebiaLabspara implantar seu código em uma ou mais ações 
em um pipeline.

Saiba mais:

• Usando o XL Deploy comCodePipeline

Integração da ação de aprovação com o Amazon 
Simple Notification Service
O Amazon SNS é um serviço de notificação push rápido, flexível e totalmente gerenciado que permite 
enviar mensagens individuais ou distribuir mensagens para um grande número de destinatários. Com 
o Amazon SNS, é simples e econômico enviar notificações push para usuários de dispositivos móveis, 
destinatários de e-mail ou até mesmo enviar mensagens para outros serviços distribuídos.

Ao criar uma solicitação de aprovação manual emCodePipeline, opcionalmente, você pode publicar em um 
tópico no Amazon SNS para que todos os usuários do IAM inscritos nele sejam notificados de que a ação 
de aprovação está pronta para ser analisada.

Saiba mais:

• O que é o Amazon SNS?
• Conceder permissões do Amazon SNS para uma funçãoCodePipeline de serviço (p. 360)

Integrações de ações de invocação
As informações a seguir são organizadas por tipo deCodePipeline ação e podem ajudá-lo a 
configurarCodePipeline a integração com os seguintes provedores de ações de invocação.
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Tópicos
• Ações de invocação do Lambda (p. 32)
• Ações de invocação do Snyk (p. 32)
• Step Functions invocam ações (p. 32)

Ações de invocação do Lambda
O Lambda permite que você execute o código sem provisionar ou gerenciar servidores. Você pode 
configurarCodePipeline para usar as funções do Lambda para adicionar flexibilidade e funcionalidade aos 
seus pipelines. Você pode criar a função Lambda para adicioná-la como uma ação em um estágio antes 
de criar o pipeline ou ao usar o assistente Create Pipeline.

Saiba mais:

• Referência de configuração da ação do CodePipeline para AWS Lambda (p. 547)
• Invoque uma função do AWS Lambda em um pipeline no CodePipeline (p. 336)

Ações de invocação do Snyk
Você pode configurar oCodePipeline Snyk para manter seus ambientes de código aberto seguros, 
detectando e corrigindo vulnerabilidades de segurança e atualizando dependências no código do 
seu aplicativo e nas imagens do contêiner. Você também pode usar a ação SnykCodePipeline para 
automatizar os controles de testes de segurança em seu pipeline.

Saiba mais:

• Referência de configuração da ação do CodePipeline para Referência da estrutura da ação 
Snyk (p. 551)

• Automatize a verificação de vulnerabilidadesAWS CodePipeline com o Snyk

Step Functions invocam ações
O Step Functions permite criar e configurar máquinas de estado. Você pode configurarCodePipeline para 
usar ações de invocação do Step Functions para acionar execuções de máquinas de estado.

Note

Esse recurso não está disponível nas regiões Ásia-Pacífico (Hong Kong) e Europa (Milão). Para 
fazer referência a outras ações disponíveis, consulteIntegrações de produtos e serviços ao 
CodePipeline (p. 20).

Saiba mais:

• Referência de configuração da ação do CodePipeline para AWS Step Functions (p. 552)
• Tutorial: Usar umaAWS Step FunctionsInvocar ação do em um pipeline (p. 134)

Integrações gerais com o CodePipeline
AsAWS service (Serviço da AWS) integrações a seguir não são baseadas em tipos deCodePipeline ação.
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Amazon CloudWatch A AmazonCloudWatch monitora seusAWS recursos.

Saiba mais:

• O que é a AmazonCloudWatch?

CloudWatchEventos da 
Amazon

O AmazonCloudWatch Events é um serviço da web que detecta alterações 
em sua contaServiços da AWS com base nas regras que você define e 
invoca uma ação em uma ou mais especificadasServiços da AWS quando 
ocorre uma alteração.

• Inicie a execução de um pipeline automaticamente quando algo 
mudar — Você pode configurarCodePipeline como alvo nas regras 
configuradas no AmazonCloudWatch Events. Essa ação faz o pipeline 
iniciar automaticamente quando outro serviço muda.

Saiba mais:
• O que é AmazonCloudWatch Events?
• Inicie um pipeline emCodePipeline (p. 159).
• CodeCommitações eCloudWatch eventos de origem (p. 185)

• Receba notificações quando o estado de um pipeline mudar — Você pode 
configurar as regras do AmazonCloudWatch Events para detectar e reagir 
às mudanças no estado de execução de um pipeline, estágio ou ação.

Saiba mais:
• CodePipeline Eventos de monitoramento (p. 385)
• Tutorial: Configurar uma regra do CloudWatch Events para receber 

notificações de e-mail de alterações de estado do pipeline (p. 67)

AWS Cloud9 AWS Cloud9é um IDE on-line, que você acessa por meio do seu navegador 
da web. O IDE oferece uma experiência de edição de código completa 
com suporte para várias linguagens de programação e depuradores de 
tempo de execução, bem como um terminal integrado. Em segundo plano, 
uma instância do Amazon EC2 hospeda um ambienteAWS Cloud9 de 
desenvolvimento. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário 
do AWS Cloud9.

Saiba mais:

• Configurar o AWS Cloud9

AWS CloudTrail CloudTrailO captura chamadas deAWS API e eventos relacionados feitos 
por ou em nome de umaAWS conta da e entrega arquivos de log a um 
bucket do Amazon S3 que você especificar. Você pode configurar o 
CloudTrail para capturar chamadas da API do console do CodePipeline de 
comandos do CodePipeline na AWS CLI e da API do CodePipeline.

Saiba mais:

• Registro de chamadas de CodePipeline API comAWS 
CloudTrail (p. 403)

CodeStarNotificações da 
AWS

Você pode configurar notificações para que os usuários saibam sobre 
alterações importantes, como quando um pipeline inicia a execução. Para 
obter mais informações, consulte Criar uma regra de notificação (p. 312).
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AWS Key Management 
Service

O AWS KMS é um serviço gerenciado que facilita a criação e o controle 
de chaves de criptografia usadas para criptografar seus dados. Por 
padrão,CodePipeline usaAWS KMS para criptografar artefatos de pipelines 
armazenados em buckets do Amazon S3.

Saiba mais:

• Para criar um pipeline que usa um bucket de origem, um bucket de 
artefatos e uma função de serviço de umaAWS conta eCodeDeploy 
recursos de umaAWS conta diferente, você deve criar uma chave KMS 
gerenciada pelo cliente, adicionar a chave ao pipeline e configurar 
políticas e funções de conta para permitir o acesso entre contas. Para 
obter mais informações, consulte Crie um funil CodePipeline que use 
recursos de outraAWS conta (p. 244).

• Para criar um pipeline de umaAWS conta que implanta umaAWS 
CloudFormation pilha em outraAWS conta, você deve criar uma chave 
KMS gerenciada pelo cliente, adicionar a chave ao pipeline e configurar 
políticas e funções da conta para implantar a pilha em outraAWS conta. 
Para obter mais informações, consulte Como eu usoCodePipeline para 
implantar umaAWS CloudFormation pilha em uma conta diferente?

• Para configurar a criptografia do lado do servidor para o bucket de 
artefatos S3 do seu pipeline, você pode usar a chave KMSAWS 
gerenciada padrão ou criar uma chave KMS gerenciada pelo cliente 
e configurar a política de bucket para usar a chave de criptografia. 
Para obter mais informações, consulte Configure a criptografia 
do lado do servidor para artefatos armazenados no Amazon S3 
paraCodePipeline (p. 419).

Para umAWS KMS key, você pode usar o ID da chave, o ARN da chave ou o 
ARN do alias.

Note

Os aliases são reconhecidos apenas na conta que criou a chave do 
KMS. Para ações entre contas, você só pode usar o ID ou o ARN 
da chave para identificar a chave. As ações entre contas envolvem 
o uso do perfil da outra conta (AccountB), portanto, a especificação 
do ID da chave usará a chave da outra conta (AccountB).

Exemplos da comunidade
As seguintes seções fornecem links para publicações no blog, artigos e exemplos fornecidos pela 
comunidade.

Note

Esses links são fornecidos apenas para fins informativos e não devem ser considerados 
como uma lista abrangente ou como um endosso do conteúdo dos exemplos. A AWS não se 
responsabiliza pelo conteúdo ou pela precisão de conteúdo externo.

Tópicos
• Exemplos de integração: publicações no blog (p. 35)
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Exemplos de integração: publicações no blog
• Rastreando o status daAWS CodePipeline compilação a partir do repositório Git de terceiros

Aprenda a configurar recursos que exibirão seu pipeline e criarão o status da ação em seu repositório de 
terceiros, facilitando que o desenvolvedor acompanhe o status sem mudar de contexto.

Publicado em março de 2021
• CI/CD completo comAWS CodeCommitAWS CodeBuild,AWS CodeDeploy, eAWS CodePipeline

Saiba como configurar um pipeline que usa osCodeDeploy 
serviçosCodeCommit,CodePipelineCodeBuild, e para compilar, criar e instalar um aplicativo Java com 
controle de versão em um conjunto de instâncias Linux do Amazon EC2.

Publicado em setembro de 2020
• ComoGitHub implantar do Amazon EC2 comCodePipeline

Saiba como configurar o CodePipeline do zero para implantar ramificações de desenvolvimento, teste e 
produção em grupos de implantação separados. Saiba como usar e configurar funções do IAM, o agente 
do CodeDeploy e o CodeDeploy, juntamente com o CodePipeline.

Publicado em abril de 2020
• Testando e criando pipelines de CI/CD paraAWS Step Functions

Aprenda a configurar recursos que coordenarão sua máquina de estado do Step Functions e seu 
pipeline.

Publicado em março de 2020
• ImplementandoDevSecOps usandoCodePipeline

Saiba como usar um pipeline de CI/CD no CodePipeline para automatizar controles de segurança 
de prevenção e de detecção. Esta publicação aborda como usar um pipeline para criar um grupo de 
segurança simples e realizar verificações de segurança durante os estágios de origem, teste e produção 
para melhorar a postura de segurança de suasAWS contas.

Publicado em março de 2017
• Implantação contínua no Amazon ECS usandoCodePipelineCodeBuild, Amazon ECR eAWS 

CloudFormation

Saiba como criar um pipeline de implantação contínua para o Amazon Elastic Container Service 
(Amazon ECS). Os aplicativos são entregues como contêineres Docker usandoCodePipelineCodeBuild,, 
Amazon ECRAWS CloudFormation e.
• Baixe umAWS CloudFormation modelo de amostra e instruções para usá-lo para criar seu próprio 

pipeline de implantação contínua a partir do repositório ECS Reference Architecture: Continuous 
DeploymentGitHub.

Publicado em janeiro de 2017
• Implantação contínua para aplicações sem servidor

Aprenda a usar uma coleção deServiços da AWS para criar um pipeline de implantação contínua para 
seus aplicativos sem servidor. Você utilizará o modelo SAM (modelo de aplicações sem servidor) para 
definir a aplicação e seus recursos e o CodePipeline para orquestrar a implantação da aplicação.
• Visualize um exemplo de aplicação gravado na estrutura Go with the Gin e um shim de proxy do API 

Gateway.
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• EscalandoDevOps implantações comCodePipeline o Dynatrace

Saiba como usar as soluções de monitoramento do Dynatrace para escalonar pipelines no 
CodePipeline, analisar automaticamente execuções de teste antes de confirmar o código e manter os 
prazos de entrega ideais.

Publicado em novembro de 2016
• Crie um pipeline paraAWS Elastic BeanstalkCodePipeline usarAWS CloudFormation eCodeCommit

Saiba como implementar o fornecimento contínuo em um pipeline do CodePipeline para uma aplicativo 
no AWS Elastic Beanstalk. Todos osAWS recursos são provisionados automaticamente por meio do uso 
de umAWS CloudFormation modelo. Este passo a passo também incorporaCodeCommit eAWS Identity 
and Access Management (IAM).

Publicado em maio de 2016
• Automatizar o CodeCommit e o CodePipeline no AWS CloudFormation

UseAWS CloudFormation para automatizar o provisionamento deAWS recursos para um pipeline de 
entrega contínua que usaCodeCommitCodePipelineCodeDeploy,,AWS Identity and Access Management 
e.

Publicado em abril de 2016
• Crie um pipeline entre contas noAWS CodePipeline

Saiba como automatizar o provisionamento do acesso a pipelines entre contas no AWS CodePipeline 
usando o AWS Identity and Access Management. Inclui exemplos em um modelo do AWS 
CloudFormation.

Publicado em março de 2016
• Parte 2 da exploração do ASP.NET Core: fornecimento contínuo

Saiba como criar um sistema completo de fornecimento contínuo para um aplicativo ASP.NET Core 
usando o CodeDeploy e o AWS CodePipeline.

Publicado em março de 2016
• Criar um pipeline usando o console do AWS CodePipeline

Saiba como usar o console do AWS CodePipeline para criar um pipeline de dois estágios em uma 
demonstração baseada no AWS CodePipeline Tutorial: Criar um pipeline de quatro estágios (p. 60).

Publicado em março de 2016
• Simulações de pipelines do AWS CodePipeline com AWS Lambda

Aprenda a invocar uma função do Lambda que permite visualizar as ações e os estágios de um 
processo de entrega deCodePipeline software à medida que você o projeta, antes que o pipeline esteja 
operacional. Ao projetar sua estrutura de pipeline, você pode usar a função Lambda para testar se seu 
pipeline será concluído com êxito.

Publicado em fevereiro de 2016
• Execução de funções AWS Lambda no CodePipeline usando o AWS CloudFormation

Saiba como criar uma pilha do AWS CloudFormation que provisione todos os recursos da AWS 
utilizados na tarefa de guia de usuário Invoque uma função do AWS Lambda em um pipeline no 
CodePipeline (p. 336).

Publicado em fevereiro de 2016
• Provisionamento de ações personalizadas do CodePipeline no AWS CloudFormationVersão da API 2015-07-09

36

https://www.dynatrace.com/blog/scaling-devops-deployments-with-aws-codepipeline-dynatrace/
http://www.stelligent.com/automation/create-a-pipeline-for-elastic-beanstalk-in-codepipeline-using-cloudformation-and-codecommit/
http://www.stelligent.com/automation/automate-codecommit-and-codepipeline-in-aws-cloudformation/
http://www.stelligent.com/automation/create-a-cross-account-pipeline-in-aws-cloudformation/
https://blogs.aws.amazon.com/net/post/Tx2EHIJAM9LIW8G/Exploring-ASP-NET-Core-Part-2-Continuous-Delivery
http://www.stelligent.com/cloud/create-a-pipeline-using-the-aws-codepipeline-console/
http://www.stelligent.com/automation/mocking-aws-codepipeline-pipelines-with-lambda/
http://www.stelligent.com/automation/aws-lambda-functions-aws-codepipeline-cloudformation/
http://www.stelligent.com/automation/provisioning-custom-codepipeline-actions-in-cloudformation/


AWS CodePipeline Guia do usuário
Publicações no blog

Saiba como usar o AWS CloudFormation para provisionar ações personalizadas no CodePipeline.

Publicado em janeiro de 2016
• Provisionamento do CodePipeline com o AWS CloudFormation

Saiba como provisionar um pipeline de fornecimento contínuo básico no CodePipeline usando o AWS 
CloudFormation.

Publicado em dezembro de 2015
• Teste de desempenho em entrega contínua usandoCodePipeline eBlazeMeter

Aprenda a injetar testes de carga automatizados nos lugares certos no fluxo de trabalho deCodePipeline 
entrega comBlazeMeter aCodePipeline integração nativa.

Publicado em setembro de 2015
• Implantação do CodePipeline para o AWS OpsWorks usando uma ação personalizada e o AWS Lambda

Saiba como configurar seu pipeline e a função AWS Lambda para implantar no AWS OpsWorks usando 
o CodePipeline.

Publicado em julho de 2015
• Teste de aceitação de entrega automatizado Nirvana: desenvolvido porCodePipelineCloudWatch, 

eBlazeMeter

Saiba como usarCodePipeline eBlazeMeter criar um fluxo de trabalho de entrega contínua que 
reduz o tempo de lançamento e aumenta a cobertura de testes para desenvolvedores durante o 
lançamento.CloudWatch

Publicado em julho de 2015
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CodePipeline tutoriais
Após concluir as etapas em Conceitos básicos do CodePipeline (p. 16), experimente um dos tutoriais do 
AWS CodePipeline neste guia do usuário:

Quero usar o assistente para criar um pipeline que 
usa CodeDeploy a implantação de um aplicativo 
de amostra de um bucket do Amazon S3 em 
instâncias do Amazon EC2 executando o Amazon 
Linux. Depois de usar o assistente para criar meu 
pipeline de duas fases, eu quero adicionar uma 
terceira fase.

Consulte Tutorial: Criar um pipeline simples 
(bucket do S3) (p. 39).

Quero criar um pipeline de dois estágios que seja 
usado CodeDeploy para implantar um aplicativo de 
amostra de um CodeCommit repositório em uma 
instância do Amazon EC2 executando o Amazon 
Linux.

Consulte Tutorial: Criar um pipeline simples 
(repositório do CodeCommit) (p. 51).

Desejo adicionar um estágio de compilação ao 
pipeline de três estágios que criei no primeiro 
tutorial. O novo estágio utiliza o Jenkins para criar 
o aplicativo.

Consulte Tutorial: Criar um pipeline de quatro 
estágios (p. 60).

Quero configurar uma regra de CloudWatch 
eventos que envie notificações sempre que houver 
alterações no estado de execução do meu pipeline, 
estágio ou ação.

Consulte Tutorial: Configurar uma regra do 
CloudWatch Events para receber notificações de e-
mail de alterações de estado do pipeline (p. 67).

Quero criar um pipeline com uma GitHub fonte que 
cria e testa um aplicativo Android com CodeBuild 
AWS Device Farm e.

Consulte Tutorial: crie um pipeline que crie e 
teste seu aplicativo Android comAWS Device 
Farm (p. 70).

Quero criar um pipeline com uma fonte do Amazon 
S3 que testa um aplicativo iOS comAWS Device 
Farm.

Consulte Tutorial: Crie um pipeline que testa o 
aplicativo iOS comAWS Device Farm (p. 74).

Quero criar um pipeline que implante meu modelo 
de produto no Service Catalog.

Consulte Tutorial: Crie um pipeline que seja 
implantado no Service Catalog (p. 78).

Quero usar modelos de amostra para criar um 
pipeline simples (com um Amazon S3 ou GitHub 
fonte) usando oAWS CloudFormation console. 
CodeCommit

Consulte Tutorial: Criar um pipeline com o AWS 
CloudFormation (p. 86).

Quero criar um pipeline de dois estágios que use 
CodeDeploy o Amazon ECS para implantação 
azul/verde de uma imagem de um repositório do 
Amazon ECR em um cluster e serviço do Amazon 
ECS.

Consulte Tutorial: Crie um pipeline com uma fonte 
do Amazon ECR e aCodeDeploy implantação do 
ECS-to (p. 101).

Desejo criar um pipeline que publica 
continuamente meu aplicativo sem servidor no 
AWS Serverless Application Repository.

Consulte Tutorial: Criar um pipeline que publica 
o aplicativo sem servidor no AWS Serverless 
Application Repository (p. 127).
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Os seguintes tutoriais em outros guias do usuário fornecem orientação paraServiços da AWS integrar 
outros em seus pipelines:

• Crie um pipeline que use CodeBuild no GuiaAWS CodeBuild do usuário
• Usando CodePipeline comAWS OpsWorks Stacks no GuiaAWS OpsWorks do Usuário
• Entrega contínua com CodePipeline o guiaAWS CloudFormation do usuário
• Introdução ao Elastic Beanstalk no GuiaAWS Elastic Beanstalk do desenvolvedor
• Configure um pipeline de implantação contínua usando CodePipeline

Tutorial: Criar um pipeline simples (bucket do S3)
A maneira mais fácil de criar um pipeline é usando o assistente Create pipeline (Criar pipeline) no console 
do AWS CodePipeline.

Neste tutorial, você criará um pipeline de duas etapas que usa um bucket do S3 versionado e o 
CodeDeploy para lançar um aplicativo de exemplo.

Note

Quando o Amazon S3 é o provedor de origem do seu pipeline, você pode compactar seu arquivo 
ou arquivos de origem em um único .zip e fazer o upload do .zip em seu bucket de origem. 
Também é possível fazer upload de um único arquivo descompactado; no entanto, ocorrerão falha 
nas ações downstream que aguardam um arquivo .zip.

Após criar esse pipeline simples, adicione outro estágio e, em seguida, desabilite e habilite a transição 
entre os estágios.

Important

Muitas das ações que você adiciona ao seu pipeline nesse procedimento envolvemAWS recursos 
que você precisa criar antes de criar o pipeline. AWSos recursos para suas ações de origem 
sempre devem ser criados na mesmaAWS região em que você cria seu pipeline. Por exemplo, 
se você criar o pipeline na região Leste dos EUA (Ohio), o repositório deverá estar na região 
Leste dos EUA (Ohio), oCodeCommit repositório na região Leste dos EUA (Ohio), o repositório na 
região Leste dos EUA (Ohio), o repositório na região
Você pode adicionar ações entre regiões ao criar seu funil. AWSos recursos para ações entre 
regiões devem estar na mesmaAWS região em que você planeja executar a ação. Para obter 
mais informações, consulte Adicionar uma ação entre regiões no CodePipeline (p. 366).

Antes de começar, você deve cumprir os pré-requisitos em Conceitos básicos do CodePipeline (p. 16).

Tópicos
• Etapa 1: Criar um bucket do S3 para o aplicativo (p. 39)
• Etapa 2: criar instâncias Windows do Amazon EC2 e instalar oCodeDeploy agente (p. 40)
• Etapa 3: Criar um aplicativo no CodeDeploy (p. 42)
• Etapa 4: Criar o primeiro pipeline no CodePipeline (p. 43)
• (Opcional) Etapa 5: Adicionar outra etapa ao pipeline (p. 45)
• (Opcional) Etapa 6: Habilitar e desabilitar transições entre etapas no CodePipeline (p. 49)
• Etapa 7: Limpar os recursos (p. 50)

Etapa 1: Criar um bucket do S3 para o aplicativo
É possível armazenar os aplicativos ou arquivos de origem em qualquer local versionado. Neste tutorial, 
você criará um bucket do S3 para os exemplos de aplicativos e habilitar o versionamento nesse bucket. 
Após habilitar o versionamento, copie os aplicativos de exemplo para esse bucket.
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Para criar um bucket do S3

1. Faça o console doAWS Management Console: Abra o console do S3.
2. Escolha Create bucket (Criar bucket).
3. No Bucket name (Nome do bucket), insira um nome para o seu bucket (por exemplo,

awscodepipeline-demobucket-example-date).

Note

Como todos os nomes de bucket no Amazon S3 devem ser exclusivos, use um nome próprio, 
não o nome mostrado no exemplo. Você pode alterar o nome de exemplo simplesmente 
adicionando uma data. Anote esse nome, pois você precisará usá-lo mais adiante neste 
tutorial.

Em Região, escolha a região em que você pretende criar seu pipeline, como Oeste dos EUA (Oregon), 
e escolha Criar bucket.

4. Depois que o bucket é criado, um banner de sucesso é exibido. Escolha Go to bucket details (Ir para 
detalhes do bucket).

5. Na guia Properties (Propriedades) escolha Versioning (Versionamento). Escolha Enable versioning 
(Ativar versionamento) e escolha Save (Salvar).

Quando o controle de versão está ativado, o Amazon S3 salva todas as versões de cada objeto no 
bucket.

6. Na guia Permissions (Permissões) deixe os valores padrão. Para obter mais informações sobre 
permissões de bucket e objeto do S3, consulte Especificar permissões em uma política.

7. Depois, faça download de um exemplo e salve-o em uma pasta ou um diretório no computador local.

a. Escolha uma das seguintes opções. Escolha SampleApp_Windows.zip se deseja seguir as 
etapas deste tutorial para instâncias do Windows Server.

• Se você quiser implantar em instâncias Amazon Linux usandoCodeDeploy, baixe o aplicativo 
de amostra aqui: SampleApp_Linux.zip.

• Se você quiser implantar em instâncias do Windows Server usandoCodeDeploy, baixe o 
aplicativo de amostra aqui: SampleApp_Windows.zip.

b. Faça download do arquivo compactado. Não descompacte o arquivo.
8. No console do Amazon S3, para o bucket do Amazon S3, faça o:

a. Escolha Upload (Carregar).
b. Arraste e solte o arquivo ou escolha Add files (Adicionar arquivos) e navegue até o arquivo.
c. Escolha Upload (Carregar).

Etapa 2: criar instâncias Windows do Amazon EC2 e 
instalar oCodeDeploy agente

Note

Este tutorial fornece exemplos de etapas para criar instâncias Windows do Amazon EC2. Para 
exemplos de etapas para criar instâncias Linux do Amazon EC2, consulteEtapa 3: criar uma 
instância do Amazon EC2 Linux instância e instalar o CodeDeploy agente (p. 53). Quando 
solicitado o número de instâncias a serem criadas, especifique 2 instâncias.

Nesta etapa, você cria as instâncias Amazon EC2 do Windows Server nas quais implantará um aplicativo 
de amostra. Como parte desse processo, você cria uma função de instância com políticas que permitem 
a instalação e o gerenciamento doCodeDeploy agente nas instâncias. O agente do CodeDeploy é um 
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pacote de software que permite que uma instância seja usada em implantações do CodeDeploy. Você 
também anexa políticas que permitem que a instância busque arquivos que oCodeDeploy agente usa para 
implantar seu aplicativo e permitir que a instância seja gerenciada pelo SSM.

Como criar uma função de instância

1. Abra o console do IAM em IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/ em IAM em).
2. No painel do console, escolha Roles (Funções).
3. Selecione Create role (Criar função).
4. Em Selecionar tipo de entidade confiável, selecione AWS service (Serviço da AWS). Em Choose a use 

case (Escolher um caso de uso), selecione EC2 e escolha Next: Permissions (Próximo: permissões).
5. Pesquise e selecione o nome da política AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy.
6. Pesquise e selecione o nome da política AmazonSSMManagedInstanceCore. Escolha Next: Tags

(Próximo: etiquetas).
7. Escolha Next: Review (Próximo: revisar). Forneça um nome para a função (por exemplo,

EC2InstanceRole).

Note

Anote o nome da função para a próxima etapa. Escolha essa função ao criar a instância.

Selecione Create role (Criar função).

Para executar instâncias

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Na navegação lateral, escolha Instâncias e selecione Executar instâncias na parte superior da página.
3. Em Nome e tags, em Nome, insiraMyCodePipelineDemo. Isso atribui às instâncias uma tag

Key ofName e um tag Value ofMyCodePipelineDemo. Posteriormente, você cria umCodeDeploy 
aplicativo que implanta o aplicativo de amostra nas instâncias. CodeDeployseleciona instâncias a 
serem implantadas com base nas tags.

4. Em Application and OS e sistemas operacionais [imagem de máquina da Amazon]), selecione a opção 
do Windows (Amazon), selecione a opção do Windows. (Essa AMI é descrita como Microsoft Windows 
Server 2019 Base e é rotulada como “Qualificada para o nível gratuito” e pode ser encontrada em
Início Rápido..)

5. Em Tipo de instância, escolha ot2.micro tipo de hardware do nível gratuito como a configuração de 
hardware para a instância.

6. Em Par de chaves, escolha um key pair ou abra um.

Você também pode escolher Continuar sem um key pair.

Note

Para os fins deste tutorial, é possível prosseguir sem um par de chaves. Para usar o SSH 
para se conectar às instâncias, crie ou use um par de chaves.

7. Em Configurações de rede, faça o seguinte.

Em Atribuir IP público automaticamente, verifique se o status é Ativado.

• Ao lado de Assign a security group (Atribuir um grupo de segurança), selecione Create a new 
security group (Criar novo grupo de segurança).

• Na linha para SSH, em Tipo de origem, escolha Meu IP.
• Escolha Adicionar grupo de segurança, escolha HTTP e, em Tipo de origem, escolha Meu IP.

8. Expanda Advanced details (Detalhes avançados). No perfil da instância do IAM, escolha a função do 
IAM que você criou no procedimento anterior (por exemplo,EC2InstanceRole).
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9. Em Resumo, em Número de instâncias, insira2..
10. Escolha Iniciar instância.
11. Escolha View all instances (Visualizar todas as instâncias) para fechar a página de confirmação e 

voltar ao console.
12. É possível visualizar o status da ativação na página Instâncias. Ao executar uma instância, seu estado 

inicial é pending. Após o início da instância, seu estado muda para running e ela recebe um nome 
DNS público. (Se a coluna do Public DNS (DNS público) não for exibida, selecione o ícone Show/Hide 
(Exibir/Ocultar) e Public DNS (DNS público).)

13. Pode levar alguns minutos até que a instância esteja pronta para sua conexão. Verifique se a instância 
passou nas verificações de status. Você pode visualizar essas informações na coluna Status Checks 
(Verificações de status).

Etapa 3: Criar um aplicativo no CodeDeploy
EmCodeDeploy, um aplicativo é um identificador, na forma de um nome, para o código que você deseja 
implantar. CodeDeployusa esse nome para garantir que a combinação correta de revisão, configuração de 
implantação e grupo de implantação seja referenciada durante uma implantação. Você seleciona o nome 
do aplicativo da CodeDeploy criado nesta etapa ao criar seu pipeline posteriormente neste tutorial.

Primeiro, você cria uma função de serviçoCodeDeploy para usar. Se você já criou uma função de serviço, 
não precisa criar outra.

Como criar uma função de serviço do CodeDeploy

1. Abra o console do IAM em IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/ em IAM em).
2. No painel do console, escolha Roles (Funções).
3. Selecione Create role (Criar função).
4. Em Selecionar entidade confiável, escolha AWS service (Serviço da AWS). Em Use case (Caso de 

uso), escolha CodeDeploy. CodeDeployEscolha entre as opções listadas. Escolha Próximo. A política 
gerenciada AWSCodeDeployRole já está anexada à função.

5. Escolha Próximo.
6. Insira um nome para a função (por exemplo, CodeDeployRole) e escolha Create role (Criar função).

Como criar um aplicativo no CodeDeploy

1. Abra oCodeDeploy console em https://console.aws.amazon.com/codedeploy.
2. Se a página Aplicativos não aparecer, noAWSCodeDeploy menu, escolha Aplicativos.
3. Escolha Create application (Criar aplicativo).
4. Em Application name (Nome do aplicativo), insira MyDemoApplication.
5. Em Compute platform (Plataforma de computação), selecione EC2/On-Premises (EC2/no local).
6. Escolha Create application (Criar aplicativo).

Como criar um grupo de implantação no CodeDeploy

1. Na página que mostra o aplicativo, selecione Create deployment group (Criar grupo de implantação).
2. Em Deployment group name (Nome do grupo de implantação), insira MyDemoDeploymentGroup.
3. Em Função de serviço, escolha a função de serviço que você criou anteriormente. Você deve usar 

uma função de serviço queAWSCodeDeploy confie, no mínimo, na confiança e nas permissões 
descritas em Criar uma função de serviço paraCodeDeploy. Para obter o ARN da função de serviço, 
consulte Obter ARN da função de serviço (console).
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4. Em Deployment type (Tipo de implantação), selecione In-place (No local).
5. Em Environment configuration (Configuração do ambiente), selecione Amazon EC2 Instances 

(Instâncias do Amazon EC2). Escolha Name (Nome) no campo Key (Chave) e, no campo Value 
(Valor) informe MyCodePipelineDemo.

Important

É necessário selecionar o mesmo valor para a chave Nome atribuída à instância do EC2 
quando criada. Se você marcou instâncias com algo diferente de MyCodePipelineDemo, 
certifique-se de usar a tag aqui.

6. Em Configuração do agente com oAWS Systems Manager, escolha Agora e agende atualizações. 
Isso instala atendente na instância. A instância do Windows já está configurada com o agente SSM e 
agora será atualizada com oCodeDeploy agente.

7. Em Configurações de implantação, escolhaCodeDeployDefault.OneAtaTime.
8. Em Load Balancer, certifique-se de que a caixa Ativar balanceamento de carga não esteja 

selecionada. Você não precisa configurar um load balancer ou escolher um grupo de destino para 
este exemplo. Depois de desmarcar a caixa de seleção, as opções do balanceador de carga não são 
exibidas.

9. Na seção Avançado deixe os padrões.
10. Selecione Create deployment group (Criar grupo de implantação).

Etapa 4: Criar o primeiro pipeline no CodePipeline
Nesta parte do tutorial, você vai criar o pipeline. O exemplo executa automaticamente no pipeline.

Para criar um processo de liberação automatizada do CodePipeline

1. Faça login noAWS Management Console e abra oCodePipeline console em http://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

2. Na página Welcome (Bem-vindo), Getting started (Conceitos básicos) ou Pipelines, selecione Create 
pipeline (Criar pipeline).

3. Em Step 1: Choose pipeline settings (Etapa 1: selecionar as configurações do pipeline), em Pipeline 
name (Nome do pipeline), insira MyFirstPipeline.

Note

Se você escolher outro nome para o pipeline, certifique-se de usar esse nome em vez de
MyFirstPipeline no restante deste tutorial. Depois de criar um pipeline, não é possível 
alterar o nome dele. Os nomes de pipelines estão sujeitos à algumas limitações. Para obter 
mais informações, consulte Cotas emAWSCodePipeline (p. 588).

4. Em Service role (Função de serviço), faça um dos seguintes procedimentos:

• Escolha New service role (Nova função de serviço) para permitir que o CodePipeline crie uma nova 
função de serviço no IAM.

• Escolha Existing service role (Função de serviço existente) para usar uma função de serviço já 
criada no IAM. Em Role name (Nome da função), selecione a função de serviço na lista.

5. Deixe as configurações em Advanced settings (Configurações avançadas) como padrão e escolha
Next (Próximo).

6. Em Step 2: Add source stage (Etapa 2: adicionar estágio de origem), em Source provider (Provedor de 
origem), escolha Amazon S3. Em Bucket, insira o nome do bucket do S3 que você criou em Etapa 1: 
Criar um bucket do S3 para o aplicativo (p. 39). Em S3 object key (Chave do objeto do S3), insira 
a chave do objeto com ou sem um caminho de arquivo, e lembre-se de incluir a extensão do arquivo. 
Por exemplo, para SampleApp_Windows.zip, insira o nome do arquivo de exemplo como mostrado 
neste exemplo:
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SampleApp_Windows.zip

Escolha Próxima etapa.

Em Change detection options (Alterar opções de detecção), deixe os valores padrão. Isso 
permiteCodePipeline usar o AmazonCloudWatch Events para detectar alterações em seu bucket de 
origem.

Escolha Próximo.
7. Em Step 3: Add build stage (Etapa 3: Adicionar estágio de construção), selecione Skip build stage 

(Pular estágio de compilação) e aceite a mensagem de aviso ao clicar novamente em Skip (Pular). 
Escolha Próximo.

8. Na Etapa 4: Adicionar estágio de implantação, em Provedor de implantação, escolha CodeDeploy. 
O campo Região temRegião da AWS como padrão o mesmo do seu pipeline. Em Application 
name (Nome do aplicativo), insira MyDemoApplication ou selecione o botão Refresh (Atualizar)
e selecione o nome do aplicativo na lista. Em Deployment group (Grupo de implantação), insira
MyDemoDeploymentGroup ou selecione-o na lista e selecione Next (Próximo).

Note

O nome Implantação é o nome padrão dado ao estágio criado em Step 4: Add deploy stage 
(Etapa 4: adicionar estágio de implantação), assim como Origem é o nome dado ao primeiro 
estágio do pipeline.

9. Em Etapa 5: Revisar, revise as informações e, então selecione Criar pipeline.
10. O pipeline começa a ser executado. Você pode visualizar mensagens de progresso, sucesso e falha 

à medida que aCodePipeline amostra implanta uma página da web em cada uma das instâncias do 
Amazon EC2 naCodeDeploy implantação.

Parabéns! Você acabou de criar um pipeline simples no CodePipeline. O pipeline tem dois estágios:

• Um estágio de origem chamado Source (Origem), que detecta as alterações no aplicativo de exemplo 
com versionamento armazenado no bucket do S3 e obtém essas alterações para o pipeline.

• Um estágio Deploy (Implantar) que implanta essas alterações nas instâncias do EC2 com o CodeDeploy.

Agora, verifique os resultados.

Como verificar se seu pipeline foi executado com êxito

1. Visualize o progresso inicial do pipeline. O status de cada estágio muda de No executions yet (Ainda 
não executado) para In Progress (Em andamento) e, depois, para Succeeded (Bem-sucedido) ou
Failed (Com falha). O pipeline deve concluir a primeira execução dentro de alguns minutos.

2. Após a exibição do status Com êxito para o status da ação, na área do status da etapa Implantar, 
selecione Detalhes. Isso abre o console do CodeDeploy.

3. Na guia Grupo de implantação, em Eventos de ciclo de vida da implantação, selecione o ID. Isso abre 
o console do EC2.

4. Na guia Description (Descrição), em Public DNS (DNS público), copie o endereço e cole-o na barra de 
endereços de seu navegador da Web. Visualize a página de índice para o aplicativo de exemplo que 
você carregou para o bucket do S3.

A página da web é exibida para o aplicativo de amostra que você carregou para o bucket do S3.

Para obter mais informações sobre os estágios, as ações e o funcionamento dos pipelines, consulte
CodePipeline conceitos (p. 3).
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(Opcional) Etapa 5: Adicionar outra etapa ao pipeline
Agora, adicione outro estágio ao pipeline para implantar dos servidores de preparação para os 
servidores de produção usando a CodeDeploy. Primeiro, crie um outro grupo de implantação em 
CodePipelineDemoApplication no CodeDeploy. Em seguida, adicione um estágio que inclui uma ação que 
usa esse grupo de implantação. Para adicionar outro estágio, use o console do CodePipeline ou a AWS 
CLI para recuperar e editar manualmente a estrutura do pipeline em um arquivo JSON e, em seguida, 
execute o comando update-pipeline para atualizar o pipeline com as alterações.

Tópicos
• Criar um segundo grupo de implantação no CodeDeploy (p. 45)
• Adicionar o grupo de implantação como outro estágio ao pipeline (p. 45)

Criar um segundo grupo de implantação no CodeDeploy
Note

Nesta parte do tutorial, você cria um segundo grupo de implantação, mas implanta nas mesmas 
instâncias do Amazon EC2 de antes. Isso é apenas para fins de demonstração. Ele é projetado 
para falhar propositadamente para mostrar como os erros são exibidos no CodePipeline.

Para criar um segundo grupo de implantação no CodeDeploy

1. Abra oCodeDeploy console em https://console.aws.amazon.com/codedeploy.
2. Selecione Applications (Aplicativos) e, na lista de aplicativos, selecione MyDemoApplication.
3. Selecione a guia Deployment groups (Grupos de implantação), depois escolha Create deployment 

group (Criar grupo de implantação).
4. Na página Create deployment group (Criar grupo de implantação), em Deployment group name 

(Nome do grupo de implantação), insira um nome para o segundo grupo de implantação (por exemplo,
CodePipelineProductionFleet).

5. Em Service Role (Função de serviço), selecione a mesma função de serviço do CodeDeploy que você 
usou para a implantação inicial (e não a função de serviço do CodePipeline).

6. Em Deployment type (Tipo de implantação), selecione In-place (No local).
7. Em Environment configuration (Configuração do ambiente), selecione Amazon EC2 Instances 

(Instâncias do Amazon EC2). Escolha Name (Nome) na caixa Key (Chave) e, na caixa Value (Valor), 
escolha MyCodePipelineDemo na lista. Deixe a configuração padrão para Deployment settings 
(Configurações da implantação).

8. Em Deployment configuration (Configuração de implantação), selecione
CodeDeployDefault.OneAtaTime.

9. Em Load Balancer, desmarque Enable load balancing (Habilitar balanceamento de carga).
10. Selecione Create deployment group (Criar grupo de implantação).

Adicionar o grupo de implantação como outro estágio ao pipeline
Agora que você possui outro grupo de implantação, poderá adicionar um estágio que usa esse grupo 
para implantar nas mesmas instâncias do EC2 usadas anteriormente. Você pode usar o console do 
CodePipeline ou a AWS CLI para adicionar esse estágio.

Tópicos
• Criar um terceiro estágio (console) (p. 46)
• Criar um terceiro estágio (CLI) (p. 47)
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Criar um terceiro estágio (console)

Você pode usar o console CodePipeline para adicionar um novo estágio que usa o novo grupo de 
implantação. Como esse grupo de implantação está implantando nas instâncias do EC2 que você já usou, 
a ação de implantação neste estágio falhará.

1. Faça login noAWS Management Console e abra oCodePipeline console em http://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

2. Em Name (Nome), selecione o nome do pipeline que você criou, MyFirstPipeline.
3. Na página de detalhes do pipeline, selecione Editar.
4. Na página Edit (Editar), escolha + Add stage (+ Adicionar estágio) para adicionar um estágio logo 

depois do estágio de implantação.

5. Em Add stage (Adicionar estágio), em Stage name (Nome do estágio), insira Production. Escolha
Add stage (Adicionar estágio).

6. No novo estágio, escolha + Add action group (+ Adicionar grupo de ação).
7. Em Edit action (Editar ação), em Action name (Nome da ação), insira Deploy-Second-Deployment. 

Em Provedor de ações, em Implantar, escolha CodeDeploy.
8. Na seção do CodeDeploy, em Application name (Nome do aplicativo), selecione

MyDemoApplication na lista suspensa, como você fez quando criou o pipeline. Em Deployment 
group (Grupo de implantação), selecione o grupo de implantação que você acabou de criar,
CodePipelineProductionFleet. Em Input artifacts (Artefatos de entrada), escolha o artefato de 
entrada da ação de origem. Escolha Save (Salvar).

9. Na página Edit (Editar), escolha Save (Salvar). Em Save pipeline changes (Salvar alterações de 
pipeline), escolha Save (Salvar).

10. Embora o novo estágio tenha sido adicionado ao seu pipeline, um status de Ainda não executado
é exibido, pois nenhuma alteração acionou outra execução do pipeline. Você deve reexecutar 
manualmente a última revisão para ver como o pipeline editado é executado. Na página de detalhes 
do pipeline, escolha Liberar alteração e escolha Liberar quando solicitado. Essa ação executa a 
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revisão mais recente disponível em cada local de origem especificado em uma ação de origem do 
pipeline.

Como alternativa, para usar oAWS CLI para executar novamente o pipeline, a partir de um terminal 
em sua máquina Linux, macOS ou Unix local, ou de um prompt de comando em sua máquina 
Windows local, execute ostart-pipeline-execution comando, especificando o nome do pipeline. Isso 
executa o aplicativo em seu bucket de origem por meio do pipeline pela segunda vez.

aws codepipeline start-pipeline-execution --name MyFirstPipeline

Esse comando retorna um pipelineExecutionId objeto.
11. Volte para o console do CodePipeline e selecione MyFirstPipeline na lista de pipelines para abrir a 

página de visualização.

O pipeline mostra três estágios e o estado do artefato em execução através destes três estágios. Pode 
levar até cinco minutos para que o pipeline execute todas os estágios. Você vê que a implantação 
é bem-sucedida nos dois primeiros estágios, da mesma forma que antes, mas o estágio Production 
(Produção) mostra que a ação Deploy-Second-Deployment falhou.

12. Na ação Deploy-Second-Deployment, selecione Detalhes. Você é redirecionado para a página 
da implantação do CodeDeploy. Nesse caso, a falha resulta da implantação do primeiro grupo de 
instâncias em todas as instâncias do EC2, sem deixar qualquer instância para o segundo grupo de 
implantação.

Note

Esta falha é por projeto, para demonstrar o que acontece quando ocorre uma falha em um 
estágio do pipeline.

Criar um terceiro estágio (CLI)

Embora usar a AWS CLI para adicionar um estágio ao pipeline seja mais complexo do que usar o console, 
ela dá maior visibilidade na estrutura do pipeline.

Para criar um terceiro estágio para seu pipeline

1. Abra uma sessão de terminal em sua máquina Linux, macOS ou Unix local ou um prompt de comando 
em sua máquina Windows local e execute oget-pipeline comando para exibir a estrutura do pipeline 
que você acabou de criar. Em MyFirstPipeline, digite o seguinte comando:

aws codepipeline get-pipeline --name "MyFirstPipeline"

Este comando retorna a estrutura de MyFirstPipeline. A primeira parte da saída deve ser semelhante 
ao seguinte:

{ 
    "pipeline": { 
        "roleArn": "arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/AWS-CodePipeline-Service", 
        "stages": [ 
    ...     

A última parte da saída inclui os metadados do pipeline e deve ser semelhante ao seguinte:

    ... 
        ], 
        "artifactStore": { 
            "type": "S3" 

Versão da API 2015-07-09
47



AWS CodePipeline Guia do usuário
Adicionar outro estágio

            "location": "codepipeline-us-east-2-250656481468", 
        }, 
        "name": "MyFirstPipeline", 
        "version": 4 
    }, 
    "metadata": { 
        "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:us-east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline", 
        "updated": 1501626591.112, 
        "created": 1501626591.112 
    }
}     

2. Copie e cole essa estrutura em um editor de texto plano e salve o arquivo como pipeline.json. 
Para sua conveniência, salve este arquivo no mesmo diretório onde você executa os comandos aws 
codepipeline.

Note

Você pode canalizar o JSON diretamente em um arquivo com o comando get-pipeline da 
seguinte forma:

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

3. Copie a seção da etapa Implantar e cole-a após as duas primeiras etapas. Como é uma etapa de 
implantação, assim como a etapa Implantar, você a usará como um modelo para a terceira etapa.

4. Altere o nome do estágio e os detalhes do grupo de implantação.

O exemplo a seguir mostra o JSON que você adiciona ao arquivo pipeline.json após o estágio de
implantação. Edite os elementos enfatizados com novos valores. Lembre-se de incluir uma vírgula 
para separar as definições das etapas Implantar e Produção.

,
{ 
    "name": "Production", 
     "actions": [ 
        { 
         "inputArtifacts": [ 
             { 
              "name": "MyApp" 
             } 
           ], 
          "name": "Deploy-Second-Deployment", 
          "actionTypeId": { 
              "category": "Deploy", 
              "owner": "AWS", 
              "version": "1", 
              "provider": "CodeDeploy" 
              }, 
         "outputArtifacts": [], 
         "configuration": { 
              "ApplicationName": "CodePipelineDemoApplication", 
              "DeploymentGroupName": "CodePipelineProductionFleet" 
               }, 
         "runOrder": 1 
        } 
    ]
}

5. Se você estiver trabalhando com a estrutura do pipeline recuperada por meio do comando get-
pipeline, é necessário remover as linhas metadata do arquivo JSON. Caso contrário, o comando
update-pipeline não é capaz de utilizá-la. Remova as linhas "metadata": { }, "created",
"pipelineARN" e os campos "updated".
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Por exemplo, remova as seguintes linhas da estrutura:

"metadata": {   
  "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name", 
  "created": "date", 
  "updated": "date" 
  }

Salve o arquivo.
6. Execute o comando update-pipeline especificando o arquivo JSON do pipeline, de modo semelhante 

ao seguinte:

aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

Este comando retorna toda a estrutura do pipeline atualizado.

Important

Não se esqueça de incluir file:// antes do nome de arquivo. Ele é obrigatório nesse 
comando.

7. Execute o comando start-pipeline-execution, especificando o nome do pipeline. Isso executa o 
aplicativo em seu bucket de origem por meio do pipeline pela segunda vez.

aws codepipeline start-pipeline-execution --name MyFirstPipeline

Esse comando retorna um pipelineExecutionId objeto.
8. Abra o console do CodePipeline e selecione MyFirstPipeline na lista de pipelines.

O pipeline mostra três estágios e o estado do artefato em execução através destes três estágios. Pode 
levar até cinco minutos para que o pipeline execute todas os estágios. Embora a implantação seja 
bem-sucedida nos dois primeiros estágios, da mesma forma que antes, o estágio Produção mostra 
que a ação Deploy-Second-Deployment falhou.

9. Na ação Deploy-Second-Deployment, selecione Detalhes para ver os detalhes da falha. Você será 
redirecionado para a página de detalhes da implantação do CodeDeploy. Nesse caso, a falha resulta 
da implantação do primeiro grupo de instâncias em todas as instâncias do EC2, sem deixar qualquer 
instância para o segundo grupo de implantação.

Note

Esta falha é por projeto, para demonstrar o que acontece quando ocorre uma falha em um 
estágio do pipeline.

(Opcional) Etapa 6: Habilitar e desabilitar transições 
entre etapas no CodePipeline
Você pode habilitar ou desabilitar a transição entre estágios em um pipeline. Desabilitar a transição entre 
os estágios permite que você controle manualmente as transições entre um estágio e outro. Por exemplo, 
você talvez queira executar os primeiros dois estágios de um pipeline, mas desativar as transições para o 
terceiro estágio até que você esteja pronto para implantar para produção ou ao solucionar um problema ou 
uma falha com esse estágio.
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Para habilitar e desabilitar transições entre estágios em um pipeline do CodePipeline

1. Abra o console do CodePipeline e selecione MyFirstPipeline na lista de pipelines.
2. Na página de detalhes do pipeline, selecione o botão Desativar transição entre a segunda etapa, 

(Implantar) e a terceira etapa adicionada na seção anterior, (Produção).
3. Em Disable transition (Desabilitar transição), insira um motivo para desabilitar a transição entre os 

estágios e depois selecione Disable (Desabilitar).

A seta entre estágios exibe um ícone e uma alteração de cor e o botão Enable transition (Permitir 
transição) é exibido.

4. Faça o upload de sua amostra novamente para o bucket do S3. Como o bucket é versionado, essa 
mudança inicia o pipeline.

5. Volte para a página de detalhes de seu pipeline e veja o status dos estágios. A visualização do 
pipeline é alterada para mostrar o andamento e o sucesso nos primeiros dois estágios, mas nenhuma 
alteração ocorre no terceiro estágio. Esse processo pode levar alguns minutos.

6. Permita a transição selecionando o botão Enable transition (Permitir transição) entre os dois estágios. 
Na caixa de diálogo Permitir transição, selecione Permitir. O estágio começa a ser executado em 
alguns minutos e tenta processar o artefato que foi executado pelos dois primeiros estágios de 
pipeline.

Note

Se você quiser que esse terceiro estágio tenha êxito, edite o grupo de implantação 
CodePipelineProductionFleet antes de permitir a transição e especifique um conjunto 
diferente de instâncias do EC2 em que o aplicativo será implantado. Para mais informações 
sobre como fazer isso, consulte Alterar configurações do grupo de implantação. Se você criar 
mais instâncias do EC2, poderá incorrer em custos adicionais.

Etapa 7: Limpar os recursos
Você pode usar alguns dos recursos criados neste tutorial para o Tutorial: Criar um pipeline de quatro 
estágios (p. 60). Por exemplo, é possível reutilizar o aplicativo e a implantação do CodeDeploy. Você 
pode configurar uma ação de criação com um provedor como CodeBuild, que é um serviço de construção 
totalmente gerenciado na nuvem. Você também pode configurar uma ação de criação que use um 
provedor com um servidor ou um sistema de criação, como o Jenkins.

No entanto, após finalizar este e outros tutoriais, você deverá excluir o pipeline e os recursos usados para 
não ser cobrado pelo uso contínuo desses recursos. Primeiro, exclua o pipeline, depois oCodeDeploy 
aplicativo e suas instâncias associadas do Amazon EC2 e, finalmente, o bucket S3.

Para limpar os recursos usados neste tutorial

1. Para limpar seusCodePipeline recursos, siga as instruções em Excluir um funil emAWS 
CodePipeline (p. 243).

2. Para limpar os recursos do CodeDeploy, siga as instruções em Como limpar recursos (console).
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3. Para excluir o bucket do S3, siga as instruções em Excluir ou esvaziar um bucket. Se você não 
pretende criar mais pipelines, exclua o bucket do S3 criado para o armazenamento de seus artefatos 
do pipeline. Para mais informações sobre esse bucket, consulte CodePipeline conceitos (p. 3).

Tutorial: Criar um pipeline simples (repositório do 
CodeCommit)

Neste tutorial, você usa CodePipeline para implantar o código mantido em um CodeCommit repositório em 
uma única instância do Amazon EC2. Seu pipeline é acionado quando você envia uma alteração para o 
CodeCommit repositório. O pipeline implanta suas alterações em uma instância do Amazon EC2 usando 
CodeDeploy como serviço de implantação.

O pipeline tem dois estágios:

• Um estágio de origem (Fonte) para sua ação CodeCommit de origem.
• Um estágio de implantação (implantação) para sua ação CodeDeploy de implantação.

A maneira mais fácil de começar a usarAWS CodePipeline é usar o assistente de criação de pipeline no 
CodePipeline console.

Note

Antes de começar, certifique-se de ter configurado o cliente do Git para trabalhar CodeCommit. 
Para obter instruções, consulte Configuração para o CodeCommit.

Etapa 1: criar um CodeCommit repositório
Primeiro, você cria um repositório no CodeCommit. Seu pipeline obtém o código-fonte desse repositório 
quando for executado. Você também cria um repositório local onde mantém e atualiza o código antes de 
enviá-lo para o CodeCommit repositório.

Para criar um CodeCommit repositório

1. Abra o CodeCommit console em https://console.aws.amazon.com/codecommit/.
2. No seletor de regiões, escolha oRegião da AWS local onde você deseja criar o repositório e o pipeline. 

Para obter mais informações, consulte Regiões da AWS e endpoints.
3. Na página Repositories (Repositórios), selecione Create repository (Criar repositório).
4. Na página Create repository (Criar repositório), em Repository name (Nome do repositório), insira um 

nome para o repositório (por exemplo MyDemoRepo).
5. Escolha Create (Criar).

Note

As etapas restantes deste tutorial são usadasMyDemoRepo para o nome do seu CodeCommit 
repositório. Se você escolher um nome diferente, certifique-se de usá-lo durante todo este tutorial.

Como configurar um repositório local

Nesta etapa, você configurará um repositório local para se conectar ao repositório remoto do CodeCommit.
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Note

Você não precisa configurar um repositório local. Você também pode usar o console do para 
fazer o upload de arquivos conforme descrito emEtapa 2: Adicionar código de exemplo ao seu 
CodeCommit repositório (p. 52).

1. Com o novo repositório aberto no console, escolha Clone URL (Clonar URL) no canto superior direito 
da página e, depois, escolha Clone SSH (Clonar SSH). O endereço para clonar o repositório Git é 
copiado na área de transferência.

2. No terminal ou na linha de comando, navegue até um diretório local onde você deseja que seu 
repositório local seja armazenado. Neste tutorial, usamos /tmp.

3. Execute o comando a seguir para clonar o repositório, substituindo o endereço SSH pelo que você 
copiou na etapa anterior. Esse comando cria um diretório chamado MyDemoRepo. Copie um aplicativo 
de exemplo nesse diretório.

git clone ssh://git-codecommit.us-west-2.amazonaws.com/v1/repos/MyDemoRepo

Etapa 2: Adicionar código de exemplo ao seu 
CodeCommit repositório
Nesta etapa, você baixa o código de um aplicativo de amostra que foi criado para um CodeDeploy exemplo 
de apresentação e o adiciona ao seu CodeCommit repositório.

1. Faça o download do seguinte arquivo: SampleApp_Linux.zip
2. Descompacte os arquivos do SampleApp_Linux.zip no diretório local que você criou anteriormente 

(por exemplo,/tmp/MyDemoRepo ouc:\temp\MyDemoRepo).

Certifique-se de alocar os arquivos diretamente em seu repositório local. Não inclua uma pasta
SampleApp_Linux. Em sua máquina Linux, macOS ou Unix local, por exemplo, sua hierarquia de 
diretórios e arquivos deve ter a seguinte aparência:

/tmp 
   #-- MyDemoRepo 
       #-- appspec.yml 
       #-- index.html 
       #-- LICENSE.txt 
       #-- scripts 
           #-- install_dependencies 
           #-- start_server 
           #-- stop_server

3. Para fazer o upload de arquivos para o repositório, use um dos métodos a seguir.

a. Para usar o CodeCommit console para fazer upload de seus arquivos:

i. Abra o CodeCommit console e escolha seu repositório na lista de repositórios.
ii. Selecione Add file (Adicionar arquivo) e clique em Upload file (Carregar arquivo).
iii. Selecione Choose file (Escolher arquivo) e procure o arquivo. Para adicionar um arquivo 

em uma pasta, escolha Criar arquivo e digite o nome da pasta com o nome do arquivo, 
comoscripts/install_dependencies. Cole o conteúdo do arquivo no novo arquivo.

Informe seu nome de usuário e endereço de e-mail para confirmar a alteração.

Escolha Commit changes (Confirmar alterações).
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iv. Repita esta etapa para cada arquivo.

O conteúdo do seu repositório deve ficar assim:

       #-- appspec.yml 
       #-- index.html 
       #-- LICENSE.txt 
       #-- scripts 
           #-- install_dependencies 
           #-- start_server 
           #-- stop_server

b. Para usar comandos git para fazer upload de seus arquivos:

i. Altere diretórios para o seu repositório local:

(For Linux, macOS, or Unix) cd /tmp/MyDemoRepo
(For Windows) cd c:\temp\MyDemoRepo

ii. Execute o seguinte comando para organizar todos os seus arquivos de uma só vez:

git add -A

iii. Execute o seguinte comando para confirmar os arquivos com uma mensagem de 
confirmação:

git commit -m "Add sample application files"

iv. Execute o seguinte comando para enviar os arquivos de seu repositório local para seu 
repositório do CodeCommit:

git push

4. Os arquivos que você baixou e adicionou ao seu repositório local agora foram adicionados àmain
ramificação em seu CodeCommit MyDemoRepo repositório e estão prontos para serem incluídos em 
um pipeline.

Etapa 3: criar uma instância do Amazon EC2 Linux 
instância e instalar o CodeDeploy agente
Nesta etapa, você cria a instância do Amazon EC2 na qual você implanta uma aplicação de amostra. 
Como parte desse processo, crie uma função de instância que permita a instalação e o gerenciamento do 
CodeDeploy agente na instância. O CodeDeploy agente é um pacote de software que permite que uma 
instância seja usada em CodeDeploy implantações. Você também anexa políticas que permitem que a 
instância busque arquivos que o CodeDeploy agente usa para implantar seu aplicativo e permitir que a 
instância seja gerenciada pelo SSM.

Como criar uma função de instância

1. Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/).
2. No painel do console, escolha Roles (Funções).
3. Selecione Create role (Criar função).
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4. Em Selecionar tipo de entidade confiável, selecione AWS service (Serviço da AWS). Em Escolha um 
caso de uso, selecione EC2. Em Select your use case (Selecione seu caso de uso), escolha EC2. 
Escolha Next: Permissions (Próximo: permissões).

5. Pesquise e selecione a política chamada AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy.
6. Pesquise e selecione a política chamada AmazonSSMManagedInstanceCore. Escolha Next: Tags

(Próximo: etiquetas).
7. Escolha Next: Review (Próximo: revisar). Forneça um nome para a função (por exemplo,

EC2InstanceRole).

Note

Anote o nome da função para a próxima etapa. Escolha essa função ao criar a instância.

Selecione Create role (Criar função).

Como iniciar uma instância

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Na navegação lateral, escolha Instâncias e selecione Iniciar instâncias na parte superior da página.
3. Em Name (Nome), insira MyCodePipelineDemo. Isso atribui à instância uma tag Key ofName

e um tag Value ofMyCodePipelineDemo. Posteriormente, você cria um CodeDeploy aplicativo 
que implanta o aplicativo de amostra nessa instância. CodeDeployseleciona instâncias a serem 
implantadas com base nas tags.

4. Em Imagens do aplicativo e do sistema operacional (Amazon Machine Image), localize a opção
Amazon Linux AMI com oAWS logotipo e verifique se ela está selecionada. (Essa AMI é descrita como 
Amazon Linux 2 AMI (HVM) e é chamada de “Nível gratuito elegível”.)

5. Em Tipo de instância, escolha ot2.micro tipo qualificado de nível gratuito como a configuração de 
hardware para sua instância.

6. Em Par de chaves (login), escolha um key pair ou crie um.

Você também pode escolher Continuar sem um key pair.

Note

Para os fins deste tutorial, é possível prosseguir sem um par de chaves. Para usar o SSH 
para se conectar às instâncias, crie ou use um par de chaves.

7. Em Network settings (Configurações de rede), faça o seguinte.

Em Atribuir IP público automaticamente, verifique se o status é Ativado.

• Ao lado de Assign a security group (Atribuir um grupo de segurança), selecione Create a new 
security group (Criar novo grupo de segurança).

• Na linha de SSH, em Tipo de origem, escolha Meu IP.
• Escolha Adicionar grupo de segurança, escolha HTTP e, em Tipo de origem, escolha Meu IP.

8. Expanda os detalhes avançados. No perfil da instância do IAM, escolha a função do IAM que você 
criou no procedimento anterior (por exemplo,EC2InstanceRole).

9. Em Resumo, em Número de instâncias, insira1..
10. Escolha Launch Instance (Executar instância).
11. É possível visualizar o status da ativação na página Instâncias. Ao executar uma instância, seu estado 

inicial é pending. Após o início da instância, seu estado muda para running e ela recebe um nome 
DNS público. (Se a coluna do Public DNS (DNS público) não for exibida, selecione o ícone Show/Hide 
(Exibir/Ocultar) e Public DNS (DNS público).)
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Etapa 4: Criar um aplicativo no CodeDeploy
No CodeDeploy, um aplicativo é um recurso que contém o aplicativo de software que você deseja 
implantar. Posteriormente, você usa esse aplicativo com CodePipeline para automatizar as implantações 
do aplicativo de amostra em sua instância do Amazon EC2.

Primeiro, você cria uma função que CodeDeploy permite realizar implantações. Depois, crie um aplicativo 
do CodeDeploy .

Para criar uma função CodeDeploy de serviço

1. Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/).
2. No painel do console, escolha Roles (Funções).
3. Selecione Create role (Criar função).
4. Em Selecionar entidade confiável, escolha AWS service (Serviço da AWS). Em Use case (Caso de 

uso), escolha CodeDeploy. CodeDeployEscolha entre as opções listadas. Escolha Next (Próximo). A 
política gerenciada AWSCodeDeployRole já está anexada à função.

5. Escolha Next (Próximo).
6. Insira um nome para a função (por exemplo, CodeDeployRole) e escolha Create role (Criar função).

Para criar um aplicativo no CodeDeploy

1. Abra o CodeDeploy console em https://console.aws.amazon.com/codedeploy.
2. Se a página Aplicativos não for exibida, no menu, escolha Aplicativos.
3. Escolha Create application (Criar aplicativo).
4. Em Application name (Nome do aplicativo), insira MyDemoApplication.
5. Em Compute platform (Plataforma de computação), selecione EC2/On-Premises (EC2/no local).
6. Escolha Create application (Criar aplicativo).

Para criar um grupo de implantação no CodeDeploy

Um grupo de implantação é um recurso que define configurações relacionadas à implantação, como em 
quais instâncias implantar e com que rapidez implantá-las.

1. Na página que mostra o aplicativo, selecione Create deployment group (Criar grupo de implantação).
2. Em Deployment group name (Nome do grupo de implantação), insira MyDemoDeploymentGroup.
3. Em Função de serviço, escolha a função de serviço que você criou anteriormente (por 

exemplo,CodeDeployRole).
4. Em Deployment type (Tipo de implantação), selecione In-place (No local).
5. Em Environment configuration (Configuração do ambiente), selecione Amazon EC2 Instances 

(Instâncias do Amazon EC2). No campo Chave, insiraName. No campo Valor, insira o nome que você 
usou para marcar a instância (por exemplo,MyCodePipelineDemo).

6. Em Configuração do agente com oAWS Systems Manager, escolha Agora e agende atualizações. 
Isso instala o agente na instância. A instância Linux já está configurada com o agente SSM e agora 
será atualizada com o CodeDeploy agente.

7. Em Deployment configuration (Configuração de implantação), selecione
CodeDeployDefault.OneAtaTime.

8. Em Load Balancer, verifique se a opção Ativar balanceamento de carga não está selecionada. Você 
não precisa configurar um load balancer ou escolher um grupo de destino para este exemplo.

9. Selecione Create deployment group (Criar grupo de implantação).
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Etapa 5: Criar o primeiro pipeline no CodePipeline
Agora, você está pronto para criar e executar seu primeiro pipeline. Nesta etapa, você cria um pipeline que 
é executado automaticamente quando o código é enviado ao CodeCommit repositório.

Para criar um CodePipeline pipeline

1. Faça login noAWS Management Console e abra o CodePipeline console em http://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

Abra o CodePipeline console em https://console.aws.amazon.com/codepipeline/.
2. Selecione Create pipeline (Criar pipeline).
3. Em Step 1: Choose pipeline settings (Etapa 1: selecionar as configurações do pipeline), em Pipeline 

name (Nome do pipeline), insira MyFirstPipeline.
4. Em Função de serviço, escolha Nova função de serviço para permitir CodePipeline a criação de uma 

função de serviço no IAM.
5. Deixe as configurações em Advanced settings (Configurações avançadas) como padrão e escolha

Next (Próximo).
6. Em Step 2: Add source stage (Etapa 2: Adicionar estágio de origem), em Source provider (Fornecedor 

de origem), escolha CodeCommit. Em Nome do repositório, escolha o nome do CodeCommit 
repositório no qual você criouEtapa 1: criar um CodeCommit repositório (p. 51). Em Branch name 
(Nome da ramificação), escolha main e, depois, selecione Next step (Próxima etapa).

Depois de selecionar o nome do repositório e a ramificação, uma mensagem exibe a regra Amazon 
CloudWatch Events a ser criada para esse pipeline.

Em Change detection options (Alterar opções de detecção), deixe os valores padrão. Isso permite 
CodePipeline usar o Amazon CloudWatch Events para detectar alterações em seu repositório de 
origem.

Escolha Next (Próximo).
7. Em Step 3: Add build stage (Etapa 3: Adicionar estágio de construção), selecione Skip build stage 

(Pular estágio de compilação) e aceite a mensagem de aviso ao clicar novamente em Skip (Pular). 
Escolha Next (Próximo).

Note

Neste tutorial, você está implantando um código que não requer um serviço de compilação, 
portanto, ignore esta etapa. No entanto, se o código-fonte precisar ser compilado antes de 
ser implantado em instâncias, você poderá configurar CodeBuild nesta etapa.

8. Em Step 4: Add deploy stage (Etapa 4: Adicionar estágio de implantação), em Deploy provider 
(Fornecedor de implantação), escolha CodeDeploy. Em Application name (Nome do aplicativo), 
escolha MyDemoApplication. Em Deployment group (Grupo de implantação), escolha
MyDemoDeploymentGroup e, depois, selecione Next step (Próxima etapa).

9. Em Etapa 5: Revisar, revise as informações e, então selecione Criar pipeline.
10. O pipeline começa a ser executado depois de ser criado. Ele baixa o código do seu CodeCommit 

repositório e cria uma CodeDeploy implantação na sua instância do EC2. Você pode ver mensagens 
de progresso, sucesso e falha à medida que a CodePipeline amostra implanta a página da web na 
instância do Amazon EC2 na CodeDeploy implantação.
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Parabéns! Você acabou de criar um funil simples no CodePipeline.

Depois, você verifica os resultados.

Para verificar se o seu pipeline foi executado com êxito

1. Visualize o progresso inicial do pipeline. O status de cada estágio muda de No executions yet (Ainda 
não executado) para In Progress (Em andamento) e, depois, para Succeeded (Bem-sucedido) ou
Failed (Com falha). O pipeline deve concluir a primeira execução dentro de alguns minutos.

2. Depois que Succeeded for exibido para o status do pipeline, na área de status do estágio de
implantação, escolha CodeDeploy. Isso abre o CodeDeploy console. Se Succeeded (Bem-sucedido)
não for exibido, consulte Solução de problemas CodePipeline (p. 406).

3. Na guia Implantações, selecione o ID de implantação. Na página da implantação, em Eventos de ciclo 
de vida da implantação, selecione o ID da instância. Isso abre o console do EC2.

4. Na guia Description (Descrição), em Public DNS (DNS público), copie o endereço (por exemplo,
ec2-192-0-2-1.us-west-2.compute.amazonaws.com) e cole-o na barra de endereços de seu 
navegador da Web.

A página da web é exibida para o aplicativo de amostra que você baixou e enviou para o seu 
CodeCommit repositório.

Para obter mais informações sobre os estágios, as ações e o funcionamento dos pipelines, consulte
CodePipeline conceitos (p. 3).
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Etapa 6: modifique o código em seu CodeCommit 
repositório
O pipeline está configurado para ser executado sempre que forem feitas alterações de código no 
repositório do CodeCommit. Nesta etapa, você faz alterações no arquivo HTML que faz parte do 
CodeDeploy aplicativo de amostra no CodeCommit repositório. Quando essas alterações são enviadas, 
o pipeline é executado novamente, e as alterações feitas ficam visíveis no endereço da web acessado 
anteriormente.

1. Altere diretórios para o seu repositório local:

(For Linux, macOS, or Unix) cd /tmp/MyDemoRepo
(For Windows) cd c:\temp\MyDemoRepo

2. Use um editor de texto para modificar o arquivo index.html:

(For Linux or Unix)gedit index.html
(For OS X)open –e index.html
(For Windows)notepad index.html

3. Revise o conteúdo do arquivo index.html para alterar a cor do plano de fundo e parte do texto na 
página da web e depois salve o arquivo.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head> 
  <title>Updated Sample Deployment</title> 
  <style> 
    body { 
      color: #000000; 
      background-color: #CCFFCC; 
      font-family: Arial, sans-serif;   
      font-size:14px; 
    } 
         
    h1 { 
      font-size: 250%; 
      font-weight: normal; 
      margin-bottom: 0; 
    } 
     
    h2 { 
      font-size: 175%; 
      font-weight: normal; 
      margin-bottom: 0; 
    } 
  </style>
</head>
<body> 
  <div align="center"><h1>Updated Sample Deployment</h1></div> 
  <div align="center"><h2>This application was updated using CodePipeline, CodeCommit, 
 and CodeDeploy.</h2></div> 
  <div align="center"> 
    <p>Learn more:</p>  
    <p><a href="https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/
userguide/">CodePipeline User Guide</a></p> 
    <p><a href="https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/">CodeCommit 
 User Guide</a></p> 
    <p><a href="https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/">CodeDeploy 
 User Guide</a></p> 
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  </div>
</body>
</html>

4. Confirme e envie suas alterações para seu CodeCommit repositório executando os seguintes 
comandos, um de cada vez:

git commit -am "Updated sample application files"

git push

Como verificar se seu pipeline foi executado com êxito

1. Visualize o progresso inicial do pipeline. O status de cada estágio muda de No executions yet (Ainda 
não executado) para In Progress (Em andamento) e, depois, para Succeeded (Bem-sucedido) ou
Failed (Com falha). A execução do pipeline deve ser concluída em alguns minutos.

2. Depois que Succeeded (Bem-sucedido) for exibido para o status da ação, atualize a página de 
demonstração acessada anteriormente no navegador.

A página da web atualizada é exibida.

Etapa 7: Limpar os recursos
É possível usar alguns dos recursos criados neste tutorial para outros tutoriais neste guia. Por exemplo, 
você pode reutilizar o CodeDeploy aplicativo e a implantação. No entanto, depois de finalizar este e outros 
tutoriais, você deverá excluir o pipeline e os recursos usados para não ser cobrado pelo uso contínuo 
desses recursos. Primeiro, exclua o pipeline, depois o CodeDeploy aplicativo e sua instância associada do 
Amazon EC2 e, finalmente, o CodeCommit repositório.

Para limpar os recursos usados neste tutorial

1. Para limpar seus CodePipeline recursos, siga as instruções em Excluir um pipeline noAWS 
CodePipeline (p. 243).

2. Para limpar seus CodeDeploy recursos, siga as instruções em Clean Up Deployment Walkthrough 
Resources.

3. Para excluir o CodeCommit repositório, siga as instruções em Excluir um CodeCommit repositório.

Etapa 8: Outras fontes de leitura
Saiba mais sobre como CodePipeline funciona:

• Para obter mais informações sobre os estágios, as ações e o funcionamento dos pipelines, consulte
CodePipeline conceitos (p. 3).

• Para obter informações sobre as ações que você pode realizar usando CodePipeline, 
consulteIntegrações aos tipos de ação do CodePipeline (p. 20).

• Experimente este tutorial mais avançado, Tutorial: Criar um pipeline de quatro estágios (p. 60). Ele 
cria um pipeline de vários estágios incluindo uma etapa que cria o código antes de ser implantado.
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Tutorial: Criar um pipeline de quatro estágios
Agora que você criou seu primeiro pipeline em Tutorial: Criar um pipeline simples (bucket do S3) (p. 39)
ou Tutorial: Criar um pipeline simples (repositório do CodeCommit) (p. 51), você pode começar a criar 
pipelines mais complexos. Este tutorial orientará você na criação de um pipeline de quatro estágios que 
usa um GitHub repositório para sua fonte, um servidor de compilação Jenkins para criar o projeto e um 
CodeDeploy aplicativo para implantar o código criado em um servidor de teste. O diagrama rama rama a 
seguir um tubulação inicial de trabalho de trabalho.

Após a criação do pipeline, você o editará para adicionar um estágio com uma ação de teste para testar o 
código, também usando Jenkins.

Antes de criar esse pipeline, você deve configurar os recursos necessários. Por exemplo, se quiser usar 
um GitHub repositório para seu código-fonte, você deve criar o repositório antes de poder adicioná-lo a um 
pipeline. Como parte da configuração, este tutorial orienta você a configurar o Jenkins em uma instância do 
EC2 para fins de demonstração.

Important

Muitas das ações que você adiciona ao seu pipeline nesse procedimento envolvemAWS recursos 
que você precisa criar antes de criar o pipeline. AWSos recursos para suas ações de origem 
sempre devem ser criados na mesmaAWS região em que você cria seu pipeline. Por exemplo, se 
você criar o fluxo de trabalho na região Leste dos EUA (Ohio), o CodeCommit repositório deverá 
estar na região Leste dos EUA (Ohio) também.
Você pode adicionar ações entre regiões ao criar seu funil. AWSos recursos para ações entre 
regiões devem estar na mesmaAWS região em que você planeja executar a ação. Para obter 
mais informações, consulte Adicionar uma ação entre regiões no CodePipeline (p. 366).

Antes de iniciar este tutorial, você já deve ter concluído os pré-requisitos gerais em Conceitos básicos do 
CodePipeline (p. 16).

Tópicos
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• Etapa 1: Concluir os pré-requisitos (p. 61)
• Etapa 2: Criar um pipeline no CodePipeline (p. 63)
• Etapa 3: Adicionar outro estágio ao pipeline (p. 64)
• Etapa 4: Limpar os recursos (p. 67)

Etapa 1: Concluir os pré-requisitos
Para se integrar com o Jenkins, éAWS CodePipeline necessário instalar o CodePipeline Plugin for 
Jenkins em qualquer instância do Jenkins com a qual você queira usar CodePipeline. Você também deve 
configurar um usuário ou função dedicado do IAM para usar para obter permissões entre seu projeto 
Jenkins CodePipeline e. A maneira mais fácil de integrar o Jenkins CodePipeline é instalar o Jenkins em 
uma instância do EC2 que usa uma função de instância do IAM que você cria para a integração com o 
Jenkins. Para a conexão dos links no pipeline das ações do Jenkins ocorrer com êxito, é necessário definir 
as configurações de proxy e firewall no servidor ou na instância do EC2 para permitir conexões de entrada 
na porta usada pelo projeto do Jenkins. Verifique se você configurou o Jenkins para autenticar usuários e 
aplicar o controle de acesso antes de permitir conexões nessas portas (por exemplo, 443 e 8443 se você 
fixou Jenkins para usar somente conexões HTTPS, ou 80 e 8080 se você permite conexões HTTP). Para 
obter mais informações, consulte Como fixar Jenkins.

Note

Este tutorial usa uma amostra de código e configura as etapas de criação que convertem 
a amostra de Haml em HTML. Você pode baixar o código de amostra de código aberto 
do GitHub repositório seguindo as etapas emCopiar ou clonar a amostra em um GitHub 
repositório (p. 61). Você precisará de toda a amostra em seu GitHub repositório, não apenas 
do arquivo.zip.
Este tutorial também pressupõe que:

• Você está familiarizado com a instalação e administração do Jenkins e com a criação de 
projetos do Jenkins.

• Você instalou o Rake e o gem de Haml para Ruby no mesmo computador ou instância que 
hospeda o projeto do Jenkins.

• Você definiu as variáveis do ambiente do sistema exigidas para que os comandos do Rake 
possam ser executados do terminal ou da linha de comando (por exemplo, em sistemas 
Windows, alterar a variável PATH para incluir o diretório em que o Rake está instalado).

Tópicos
• Copiar ou clonar a amostra em um GitHub repositório (p. 61)
• um do................... (p. 62)
• Instalar e configurar o Jenkins e o CodePipeline plug-in para Jenkins (p. 62)

Copiar ou clonar a amostra em um GitHub repositório
Para clonar a amostra e enviar para um GitHub repositório

1. Baixe o código de amostra do GitHub repositório ou clone os repositórios em seu computador local. 
Há dois pacotes de amostra:

• Se você estiver implantando sua amostra em instâncias do Amazon Linux, RHEL ou Ubuntu Server, 
escolha codepipeline-jenkins-aws-codedeploy_linux.zip.

• Se você estiver implantando sua amostra em instâncias do Windows Server, escolha CodePipeline-
Jenkins-AWSCodeDeploy_Windows .zip.
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2. No repositório, selecione Fork para clonar a amostra do repositório em um repositório na sua conta do 
Github. Para obter mais informações, consulte a documentação do GitHub.

um do...................
Como melhor prática, considere iniciar uma instância do EC2 para hospedar seu servidor Jenkins e 
usar uma função do IAM para conceder à instância as permissões necessárias para interagir com ela 
CodePipeline.

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do IAM em https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. No........................................
3. Em Select type of trusted entity (Selecionar o tipo de entidade confiável), escolha AWS service 

(Serviço da AWS). Em Choose the service that will use this role (Escolha o serviço que usará essa 
função), escolha EC2. Em Select your use case (Selecione seu caso de uso), escolha EC2.

4. Escolha Next: Permissions (Próximo: permissões). Na página Attach permissions policies (Anexar 
políticas de permissões), selecione a política gerenciada AWSCodePipelineCustomActionAccess
e escolha Next: Tags (Próximo: tags). Escolha Next: Review (Próximo: revisar).

5. Na página Review (Revisar) em Role name (Nome da função), insira o nome da função a ser criada 
especificamente para integração do Jenkins (por exemplo JenkinsAccess) e escolha Create role 
(Criar função).

Ao criar a instância do EC2 em que você instalará o Jenkins, em Step 3: Configure Instance Details (Etapa 
3: configurar os detalhes da instância), selecione a função da instância (por exemplo, JenkinsAccess).

Para obter mais informações sobre as funções da instância e o Amazon EC2, consulte Funções do IAM 
para o Amazon EC2, Usando funções do IAM para conceder permissões a aplicativos executados em 
instâncias do Amazon EC2 e Criação de uma função para delegar permissões a umAWS service (Serviço 
da AWS).

Instalar e configurar o Jenkins e o CodePipeline plug-in para 
Jenkins
Para instalar o Jenkins e o CodePipeline plug-in para Jenkins

1. Crie uma instância do EC2 em que você instalará o Jenkins e, em Step 3: Configure Instance Details 
(Etapa 3: configurar os detalhes da instância), selecione a função da instância que você criou (por 
exemplo JenkinsAccess). Para obter mais informações sobre a criar uma instância do, consulte
Iniciuma instância do Amazon EC2 no Guia do usuário do Amazon EC2.

Note

Se você já tem recursos do Jenkins que deseja usar, pode fazer isso, mas deve criar um 
usuário especial do IAM, aplicar a políticaAWSCodePipelineCustomActionAccess
gerenciada a esse usuário e, em seguida, configurar e usar as credenciais de acesso desse 
usuário em seu recurso Jenkins. Se deseja utilizar a IU Jenkins para fornecer as credenciais, 
configure o Jenkins para permitir apenas HTTPS. Para obter mais informações, consulte
Solução de problemas CodePipeline (p. 406).

2. Instale o Jenkins na instância do EC2. Para obter mais informações, consulte a documentação do 
Jenkins para instalar o Jenkins e iniciar e acessar o Jenkins, assim como details of integration with 
Jenkins (p. 25) em Integrações de produtos e serviços ao CodePipeline (p. 20).

3. Inicie o Jenkins e, na página inicial, selecione Gerenciar Jenkins.
4. Na página Gerenciar Jenkins, selecione Gerenciar plug-ins.
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5. Selecione a guia Available (Disponível) e, na caixa de pesquisa Filter (Filtro), insira AWS 
CodePipeline. Escolha CodePipeline Plugin for Jenkins na lista e escolha Baixar agora e instalar 
após a reinicialização.

6. Na página Instalar plug-ins/atualizações, selecione Reiniciar Jenkins quando a instalação estiver 
concluída e nenhum trabalho estiver em execução.

7. Selecione Voltar para o painel.
8. Na página principal, selecione Novo item.
9. Em Nome do item, insira um nome para o projeto Jenkins (por exemplo, MyDemoProject). Selecione

Projeto estilo livre e depois OK.

Note

Verifique se o nome do projeto atende aos requisitos do CodePipeline. Para obter mais 
informações, consulte Cotas emAWSCodePipeline (p. 588).

10. Na página de configuração do projeto, selecione a caixa de seleção Executar construções simultâneas 
se necessário. Em Source Code Management (Gerenciamento de código-fonte), selecione AWS 
CodePipeline. Se você instalou o Jenkins em uma instância do EC2 e configurou oAWS CLI com o 
perfil do usuário do IAM que você criou para integração entre CodePipeline e o Jenkins, deixe todos 
os outros campos vazios.

11. Escolha Avançado e, em Provedor, insira um nome para o provedor da ação, conforme ela aparecerá 
CodePipeline (por exemplo, MyJenkinsProviderName). Certifique-se de que esse nome seja 
exclusivo e fácil de lembrar. Você o utilizará quando adicionar uma ação de construção para o pipeline 
mais adiante neste tutorial e novamente quando adicionar uma ação de teste.

Note

Este nome de ação deve atender aos requisitos de nomenclatura para ações no 
CodePipeline. Para obter mais informações, consulte Cotas emAWSCodePipeline (p. 588).

12. Em Construir triggers, desmarque todas as caixas de seleção e depois selecione Apurar SCM. Em
Schedule (Programação), insira cinco asteriscos separados por espaços, conforme a seguir:

* * * * *

Isso pesquisa a CodePipeline cada minuto.
13. Em Construir, selecione Adicionar etapa da construção. Escolha Executar shell (Amazon Linux, RHEL 

ou Ubuntu Server) Executar comando em lote (Windows Server) e digite o seguinte:

rake

Note

Verifique se o ambiente está configurado com as variáveis e as configurações necessárias 
para executar rake; caso contrário, a construção falhará.

14. Escolha Adicionar ação de pós-criação e, em seguida, escolha AWS CodePipeline Editor. Selecione
Adicionar, e em Criar pontos de saída, deixe o local em branco. Esta configuração é o padrão. Ela 
criará um arquivo compactado no final do processo de construção.

15. Selecione Salvar para salvar seu projeto Jenkins.

Etapa 2: Criar um pipeline no CodePipeline
Nesta parte do tutorial, você criará o pipeline usando o assistente Create Pipeline (Criar pipeline).
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Para criar um processo de liberação CodePipeline automatizado

1. Faça login noAWS Management Console e abra o CodePipeline console em http://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

2. Se necessário, use o seletor de região para alterar a região para aquela em que os recursos do 
pipeline estão localizados. Por exemplo, se você criou recursos para o tutorial anterior emus-east-2, 
certifique-se de que o seletor de região esteja definido como Leste dos EUA (Ohio).

Para obter mais informações sobre as as as as as as as as as as as as as as as as as as as as as as 
as AWS CodePipelineas as as as as as as as as as as CodePipeline

3. Na página Welcome (Bem-vindo), Getting started (Conceitos básicos) ou Pipelines, selecione Create 
pipeline (Criar pipeline).

4. Na página Step 1: Choose pipeline settings (Etapa 1: selecionar configurações do pipeline), em
Pipeline name (Nome do pipeline), insira o nome do seu pipeline.

5. Em Função de serviço, escolha Nova função de serviço para permitir CodePipeline a criação de uma 
função de serviço no IAM.

6. Deixe as configurações em Advanced settings (Configurações avançadas) como padrão e escolha
Next (Próximo).

7. Na página Etapa 2: Adicionar estágio de origem, em Provedor de origem, escolha GitHub.
8. Em Conexão, escolha uma conexão existente ou crie uma nova. Para criar ou gerenciar uma conexão 

para sua ação GitHub de origem, consulteGitHub conexões (p. 195).
9. Em Step 3: Add build stage (Etapa 3: adicionar estágio de compilação), escolha Add Jenkins 

(Adicionar Jenkins). Em Nome do provedor, insira o nome da ação que você forneceu no CodePipeline 
Plugin para Jenkins (por exemplo MyJenkinsProviderName). Esse nome deve corresponder 
exatamente ao nome no CodePipeline Plug para o Jenkins. Em Server URL (URL do servidor), digite o 
URL da instância do EC2 onde Jenkins está instalado. Em Nome do projeto, insira o nome do projeto 
que você criou no Jenkins, como MyDemoProject, e escolha Avançar.

10. Na Etapa 4: Adicione o estágio de implantação, reutilize o CodeDeploy aplicativo e o grupo de 
implantação em que você criouTutorial: Criar um pipeline simples (bucket do S3) (p. 39). Em
Deploy provider (Fornecedor de implantação), escolha CodeDeploy. Em Application name (Nome 
do aplicativo), insira CodePipelineDemoApplication ou selecione o botão de atualização 
e selecione o nome do aplicativo na lista. Em Deployment group (Grupo de implantação), insira
CodePipelineDemoFleet ou selecione-o na lista e selecione Next (Próximo).

Note

Você pode usar seus próprios CodeDeploy recursos ou criar novos, mas pode incorrer em 
custos adicionais.

11. Em Etapa 5: Revisar, revise as informações e, então selecione Criar pipeline.
12. O pipeline inicia automaticamente e executa a amostra através do pipeline. Você pode visualizar 

mensagens de progresso, sucesso e falha à medida que o pipeline cria a amostra do Haml em HTML 
e a implanta em uma página da web em cada uma das instâncias do Amazon EC2 na CodeDeploy 
implantação.

Etapa 3: Adicionar outro estágio ao pipeline
Agora, você adicionará um estágio de teste e uma ação de teste a esse estágio que use o teste do Jenkins 
incluído na amostra para determinar se a página da web tem algum conteúdo. Esse teste é apenas para 
fins de demonstração.

Note

Se não quiser adicionar outro estágio ao pipeline, você poderá adicionar uma ação de teste ao 
estágio Preparação do pipeline, antes ou depois da ação de implantação.
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Adicionar um estágio de teste ao pipeline
Tópicos

• Procurar o endereço IP de uma instância (p. 65)
• Criar um projeto do Jenkins para testar a implantação (p. 65)
• Criar um quarto estágio  (p. 66)

Procurar o endereço IP de uma instância

Para verificar o endereço IP de uma instância onde você implantou seu código

1. Após a exibição do status Bem-sucedido para o pipeline, na área do status para o estágio Staging, 
selecione Detalhes.

2. Na seção Detalhes da implantação, em ID da instância, selecione a ID da instância de uma das 
instâncias implantadas com êxito.

3. Copie o endereço IP da instância (por exemplo, 192.168.0.4). Você usará esse endereço IP em seu 
teste Jenkins.

Criar um projeto do Jenkins para testar a implantação

Para criar o projeto Jenkins

1. Na instância onde você instalou o Jenkins, abra Jenkins e, na página principal, selecione Novo item.
2. Em Nome do item, insira um nome para o projeto Jenkins (por exemplo, MyTestProject). Selecione

Projeto estilo livre e depois OK.

Note

Certifique-se de que o nome do seu projeto atenda aos CodePipeline requisitos. Para obter 
mais informações, consulte Cotas emAWSCodePipeline (p. 588).

3. Na página de configuração do projeto, selecione a caixa de seleção Executar construções simultâneas 
se necessário. Em Source Code Management (Gerenciamento de código-fonte), selecione AWS 
CodePipeline. Se você instalou o Jenkins em uma instância do EC2 e configurou oAWS CLI com o 
perfil do usuário do IAM que você criou para integração entre CodePipeline e o Jenkins, deixe todos 
os outros campos vazios.

Important

Se você estiver configurando um projeto Jenkins e ele não estiver instalado em uma instância 
do Amazon EC2, ou estiver instalado em uma instância do EC2 que esteja executando um 
sistema operacional Windows, preencha os campos conforme exigido pelas configurações de 
porta e host proxy e forneça as credenciais do usuário ou função do IAM que você configurou 
para integração entre Jenkins CodePipeline e.

4. Selecione Avançado e, em Categoria, selecione Testar.
5. Em Provedor, insira o mesmo nome que você usou para o projeto de construção (por exemplo,

MyJenkinsProviderName). Você usará esse nome quando adicionar a ação de teste ao seu 
pipeline mais adiante neste tutorial.

Note

Esse nome deve atender aos requisitos CodePipeline de nomenclatura para ações. Para 
obter mais informações, consulte Cotas emAWSCodePipeline (p. 588).

6. Em Construir triggers, desmarque todas as caixas de seleção e depois selecione Apurar SCM. Em
Schedule (Programação), insira cinco asteriscos separados por espaços, conforme a seguir:
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* * * * *

Isso pesquisa a CodePipeline cada minuto.
7. Em Construir, selecione Adicionar etapa da construção. Se você estiver implantando em instâncias do 

Amazon Linux, RHEL ou Ubuntu Server, escolha Executar shell. Insira o seguinte, onde o endereço IP 
é o endereço da instância do EC2 que você copiou anteriormente:

TEST_IP_ADDRESS=192.168.0.4 rake test

Se você estiver implantando em instâncias do Windows Server, escolha Executar comando em 
lote e digite o seguinte, em que o endereço IP é o endereço da instância do EC2 que você copiou 
anteriormente:

set TEST_IP_ADDRESS=192.168.0.4 rake test

Note

O teste assume uma porta padrão de 80. Se você deseja especificar uma porta diferente, 
adicione uma instrução de porta de teste, conforme a seguir:

TEST_IP_ADDRESS=192.168.0.4 TEST_PORT=8000 rake test

8. Escolha Adicionar ação de pós-criação e, em seguida, escolha AWS CodePipeline Editor. Não 
selecione Adicionar.

9. Selecione Salvar para salvar seu projeto Jenkins.

Criar um quarto estágio

Para adicionar um estágio ao seu pipeline que inclui a ação de teste Jenkins

1. Faça login noAWS Management Console e abra o CodePipeline console em http://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

2. Em Name (Nome), selecione o nome do pipeline que você criou, MySecondPipeline.
3. Na página de detalhes do pipeline, selecione Editar.
4. Na página Edit (Editar), selecione + Stage (Estágio) para adicionar um estágio imediatamente após o 

estágio de compilação.
5. No campo de nome para o novo estágio, insira um nome (por exemplo, Testing) e escolha + Add 

action group (+ Adicionar grupo de ações).
6. Em Nome da ação, insira MyJenkinsTest-Ação. Em Provedor de teste, escolha o nome do 

provedor que você especificou no Jenkins (por exemplo, MyJenkinsProviderName). Em Nome 
do projeto, insira o nome do projeto que você criou no Jenkins (por exemplo, MyTestProject). 
Em Artefatos de entrada, escolha o artefato da compilação Jenkins cujo nome padrão é e
BuildArtifact, em seguida, escolha Concluído.

Note

Como a ação de teste do Jenkins é executada no aplicativo criado na etapa de compilação do 
Jenkins, use o artefato de compilação para o artefato de entrada na ação de teste.

Para obter mais informações sobre artefatos de entrada e saída e a estrutura de pipelines, consulte
CodePipeline referência de estrutura de tubulação (p. 470).
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7. Na página Editar, selecione Salvar alterações do pipeline. Na caixa de diálogo da opção Salvar 
alterações do pipeline, selecione Salvar e continuar.

8. Embora o novo estágio tenha sido adicionado ao seu pipeline, um status de Ainda não executado é 
exibido para o estágio, pois nenhuma alteração acionou outra execução do pipeline. Para executar a 
amostra pelo pipeline revisado, na página de detalhes do pipeline, escolha Liberar alteração.

A visualização do pipeline exibe os estágios e ações em seu pipeline e o estado da revisão em 
execução através desses quatro estágios. O tempo necessário para que o pipeline seja executado por 
todos os estágios dependerá do tamanho dos artefatos, da complexidade de sua construção ações de 
teste, além de outros fatores.

Etapa 4: Limpar os recursos
Após concluir este tutorial, você deverá excluir o pipeline e os recursos usados para não ser cobrado pelo 
uso contínuo desses recursos. Se você não pretende continuar usando CodePipeline, exclua o pipeline, 
depois o CodeDeploy aplicativo e suas instâncias associadas do Amazon EC2 e, finalmente, o bucket 
do Amazon S3 usado para armazenar artefatos. Você também deve considerar se deseja excluir outros 
recursos, como o GitHub repositório, caso não pretenda continuar usando-os.

Para limpar os recursos usados neste tutorial

1. Abra uma sessão de terminal em sua máquina Linux, macOS ou Unix local ou um prompt de comando 
em sua máquina Windows local e execute odelete-pipeline comando para excluir o pipeline que você 
criou. Em MySecondPipeline, insira o seguinte comando:

aws codepipeline delete-pipeline --name "MySecondPipeline"

Esse comando não retorna nada.
2. Para limpar seus CodeDeploy recursos, siga as instruções em Limpando.
3. Para limpar os recursos de sua instância, exclua a instância do EC2 onde você instalou o Jenkins. 

Para obter mais informações, consulte Limpeza da sua instância.
4. Se você não pretende criar mais pipelines ou usar CodePipeline novamente, exclua o bucket 

do Amazon S3 usado para armazenar artefatos para seu pipeline. Para excluir o bucket, siga as 
instruções em Excluir um bucket.

5. Se você não pretende usar a outros recursos para esse pipeline novamente, considere excluí-los, 
seguindo as orientações para esse recurso específico. Por exemplo, se você quiser excluir o GitHub 
repositório, siga as instruções em Excluindo um repositório no GitHub site.

Tutorial: Configurar uma regra do CloudWatch 
Events para receber notificações de e-mail de 
alterações de estado do pipeline

Depois de configurar um pipeline noAWS CodePipelineAssim que configurar uma regra do CloudWatch 
Events para enviar notificações sempre que houver alterações no estado de execução de seus pipelines 
ou em estágios ou ações em seus pipelines. Para obter mais informações sobre como usar o CloudWatch 
Events para configurar notificações para alterações no estado do pipeline, consulte CodePipeline Eventos 
de monitoramento (p. 385).

Neste tutorial, você configura uma notificação para enviar um e-mail quando o estado de um pipeline 
muda para FAILED. Este tutorial usa um método transformador de entrada quando se cria a regra do 
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CloudWatch Events. Ele transforma os detalhes de esquema da mensagem para enviar a mensagem em 
texto legível por humanos.

Note

Ao criar os recursos para esse tutorial, como a notificação do Amazon SNS e a regra do 
CloudWatch Events, certifique-se de que os recursos sejam criados do mesmoAWSRegião como 
seu pipeline.

Tópicos
• Etapa 1: Configurar uma notificação por e-mail usando o Amazon SNS (p. 68)
• Etapa 2: Crie uma regra e adicione o tópico do SNS como destino (p. 69)
• Etapa 3: Limpar os recursos (p. 70)

Etapa 1: Configurar uma notificação por e-mail usando 
o Amazon SNS
O Amazon SNS coordena o uso de tópicos para a enviar mensagens a endpoints ou clientes assinantes. 
Use o Amazon SNS para criar um tópico de notificação e assinar o tópico usando seu endereço de e-mail. 
O tópico do Amazon SNS será adicionado como destino à regra do CloudWatch Events. Para obter mais 
informações, consulte o Manual do desenvolvedor do Amazon Simple Notification Service.

Crie ou identifique um tópico no Amazon SNS. O CodePipeline usará o CloudWatch Events para enviar 
notificações para esse tópico por meio do Amazon SNS. Para criar um tópico:

1. Abra o console do Amazon SNS emhttps://console.aws.amazon.com/sns.
2. Escolha Create topic.
3. Na caixa de diálogo Create new topic (Criar novo tópico), em Topic name (Nome do tópico), digite um 

nome para o tópico (por exemplo, PipelineNotificationTopic).

4. Escolha Create topic.

Para obter mais informações, consulteCriar um tópiconoGuia do desenvolvedor do Amazon SNS.

Faça a assinatura de um ou mais destinatários para o tópico para que recebam notificações por e-mail. 
Para fazer a assinatura de um destinatário para um tópico:

1. No console do Amazon SNS, a partir doTópicos, marque a caixa de seleção ao lado do novo tópico. 
Escolha Actions, Subscribe to topic.

2. Na caixa de diálogo Create subscription, verifique se é exibido um ARN em Topic ARN.
3. Em Protocol (Protocolo), escolha Email.
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4. Em Endpoint, digite o endereço de e-mail completo do destinatário.
5. Escolha Create Subscription (Criar assinatura).
6. O Amazon SNS envia um e-mail de confirmação de assinatura ao destinatário. Para receber 

notificações de e-mail, o destinatário deve escolher o link Confirm subscription nesse e-mail. Assim 
que o destinatário clicar no link, se registrado com êxito, o Amazon SNS exibirá uma mensagem de 
confirmação no navegador web do destinatário.

Para obter mais informações, consulteInscrever-se em um tópiconoGuia do desenvolvedor do Amazon 
SNS.

Etapa 2: Crie uma regra e adicione o tópico do SNS 
como destino
Crie uma regra de notificação do CloudWatch Events com o CodePipeline como fonte de eventos.

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, selecione Events.
3. Selecione Create rule (Criar regra). Em Event source (Origem do evento), escolha AWS CodePipeline. 

Em Event Type, escolha Pipeline Execution State Change.
4. Escolha Specific state(s) (Estado[s] específico[s]) e FAILED.
5. Escolha Edit para abrir o editor de JSON no painel Event Pattern Preview. Adicione o parâmetro

pipeline com o nome de seu pipeline, como mostrado no exemplo a seguir para um pipeline 
chamado "myPipeline".

É possível copiar o padrão de evento aqui e colá-lo no console:

{ 
  "source": [ 
    "aws.codepipeline" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "CodePipeline Pipeline Execution State Change" 
  ], 
  "detail": { 
    "state": [ 
      "FAILED" 
    ], 
    "pipeline": [ 
      "myPipeline" 
    ] 
  }
}

6. Em Targets, escolha Add target.
7. Na lista de destinos, escolha SNS topic. Em Topic, insira o tópico que você criou.
8. Expanda Configure input e escolha Input Transformer.
9. Na caixa Input Path, digite os pares de chave/valor a seguir.

{ "pipeline" : "$.detail.pipeline" }

Na caixa Input Template, digite o seguinte:

"The Pipeline <pipeline> has failed."
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10. Escolha Configure details (Configurar detalhes).
11. Na página Configure rule details, digite um nome e, opcionalmente, uma descrição. Em State, deixe a 

caixa Enabled marcada.
12. Selecione Create rule (Criar regra).
13. Confirme se agora o CodePipeline está enviando notificações de build. Por exemplo, verifique se 

agora os e-mails de notificação de compilação estão em sua caixa de entrada.
14. Para alterar o comportamento de uma regra, no console do CloudWatch, escolha a regra e, em 

seguida,Ações,Edite. Edite a regra e escolha Configure details e, em seguida, Update rule.

Para deixar de usar uma regra a fim de enviar notificações de compilação, no console do CloudWatch, 
escolha a regra e, em seguida, oAções,Desabilitar o.

Para excluir a regra, no console do CloudWatch, escolha a regra e, em seguida, escolha a regra e, em 
seguida,Ações,Excluir.

Etapa 3: Limpar os recursos
Após concluir este tutorial, você deverá excluir o pipeline e os recursos usados para não ser cobrado pelo 
uso contínuo desses recursos.

Para obter informações sobre como limpar a notificação do SNS e excluir a regra do Amazon 
CloudWatch Events, consulteLimpar (cancelar a assinatura de um tópico do Amazon SNS)e 
referênciaDeleteRulenoReferência da API do Amazon CloudWatch Events.

Tutorial: crie um pipeline que crie e teste seu 
aplicativo Android comAWS Device Farm

Você pode usarAWS CodePipeline para configurar um fluxo de integração contínua no qual seu aplicativo 
é criado e testado sempre que um commit é enviado. Este tutorial mostra como criar e configurar um 
pipeline para criar e testar seu aplicativo Android com código-fonte em um GitHub repositório. O pipeline 
detecta a chegada de um novo GitHub commit e depois o usa CodeBuildpara criar o aplicativo e o Device 
Farm para testá-lo.

Important

Muitas das ações que você adiciona ao seu pipeline nesse procedimento envolvemAWS recursos 
que você precisa criar antes de criar o pipeline. AWSos recursos para suas ações de origem 
sempre devem ser criados na mesmaAWS região em que você cria seu pipeline. Por exemplo, se 
você criar o pipeline na região Leste dos EUA (Ohio), o CodeCommit repositório deverá estar na 
região Leste dos EUA (Ohio), o repositório na mesma região.
Você pode adicionar ações entre regiões ao criar seu funil. AWSos recursos para ações entre 
regiões devem estar na mesmaAWS região em que você planeja executar a ação. Para obter 
mais informações, consulteAdicionar uma ação entre regiões no CodePipeline (p. 366)

Você pode testar isso usando seu aplicativo Android existente e testar as definições, ou pode usar o
aplicativo de amostra e as definições de teste fornecidos pelo Device Farm.

Note

Antes de começar

1. Faça login no console do AWS Device Farm e escolha Create a new project (Criar novo projeto).
2. Selecione o projeto. No navegador, copie o URL do novo projeto. O URL contém o ID do projeto.
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3. Copie e retenha esse ID de projeto. Você pode usá-lo ao criar o pipeline no CodePipeline.

Este é um exemplo de URL para um projeto. Para extrair o ID do projeto, copie o valor depois de
projects/. Neste exemplo, o ID do produto é eec4905f-98f8-40aa-9afc-4c1cfexample.

https://<region-URL>/devicefarm/home?region=us-west-2#/projects/
eec4905f-98f8-40aa-9afc-4c1cfexample/runs

Configure CodePipeline para usar seus testes do 
Device Farm
1.

Adicione e confirme um arquivo chamado buildspec.ymlna raiz do código do seu aplicativo e 
envie-o para o seu repositório. CodeBuild usa esse arquivo para executar comandos e acessar 
artefatos necessários para criar seu aplicativo.

version: 0.2

phases: 
  build: 
    commands: 
      - chmod +x ./gradlew 
      - ./gradlew assembleDebug
artifacts: 
  files: 
     - './android/app/build/outputs/**/*.apk' 
  discard-paths: yes

2. (Opcional) Se você usa o Calabash ou o Appium para testar seu aplicativo, adicione o arquivo de 
definição de teste ao seu repositório. Em uma etapa posterior, você pode configurar o Device Farm 
para usar as definições para realizar sua suíte de testes.

Se você usar testes integrados ao Device Farm, poderá ignorar esta etapa.
3. Para criar seu pipeline e adicionar um estágio de origem, faça o seguinte:

a. Faça login noAWS Management Console e abra o CodePipeline console em https:// 
console.aws.amazon.com/codepipeline/.

b. Selecione Create pipeline (Criar pipeline). Na página Step 1: Choose pipeline settings (Etapa 1: 
selecionar configurações do pipeline), em Pipeline name (Nome do pipeline), insira o nome do seu 
pipeline.

c. Em Service role (Função de serviço), deixe New service role (Nova função de serviço) 
selecionado e não altere Role name (Nome da função). Você também pode optar por usar uma 
função de serviço existente se tiver criado uma.

Note

Se você usar uma função CodePipeline de serviço criada antes de julho de 2018, 
precisará adicionar permissões para o Device Farm. Para fazer isso, abra o console 
do IAM, encontre a função e adicione as permissões a seguir à política da função. 
Para obter mais informações, consulteAdicionar permissões à função de serviço do 
CodePipeline (p. 460)
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        "devicefarm:ListDevicePools", 
        "devicefarm:GetRun", 
        "devicefarm:GetUpload", 
        "devicefarm:CreateUpload", 
        "devicefarm:ScheduleRun" 
     ], 
     "Resource": "*"
}

d. Deixe as configurações em Advanced settings (Configurações avançadas) como padrão e 
escolha Next (Próximo).

e. Na página Etapa 2: Adicionar estágio de origem, em Provedor de origem, escolha GitHub.
f. Em Conexão ao, escolha uma conexão existente ou crie uma nova. Para criar ou gerenciar uma 

conexão para sua ação GitHub de origem, consulteGitHub conexões (p. 195).
g. Em Repository (Repositório), selecione o repositório de origem.
h. Em Branch (Ramificação), selecione a ramificação que você deseja usar.
i. Deixe os padrões restantes para a ação de origem. Escolha Next (Próximo).

4. Em Add build stage (Adicionar estágio de compilação), adicione um estágio de compilação:

a. Em Build provider (Provedor de compilação), escolha AWS CodeBuild. Permita que Region 
(Região) seja definida para a região do pipeline.

b. Escolha Create project (Criar projeto).
c. Em Project name (Nome do projeto), insira um nome para esse projeto de compilação.
d. Em Environment image (Imagem do ambiente), escolha Managed image (Imagem gerenciada). 

Para Operating system, selecione Ubuntu.
e. Em Runtime (Tempo de execução), selecione Standard (Padrão). Em Image (Imagem), escolha

aws/codebuild/standard:1.0.

CodeBuild usa essa imagem do sistema operacional, que tem o Android Studio instalado, para 
criar seu aplicativo.

f. Em Função de serviço ao, escolha sua função CodeBuild de serviço existente ou crie uma nova.
g. Para Build specifications (Especificações da compilação), escolha Use a buildspec file (Usar um 

arquivo buildspec).
h. Escolha Continuar para CodePipeline. Isso retorna ao CodePipeline console e cria um CodeBuild 

projeto que usa obuildspec.yml em seu repositório para configuração. O projeto de 
compilação usa uma função de serviço para gerenciarAWS service (Serviço da AWS) permissões. 
Essa etapa pode levar alguns minutos.

i. Escolha Next (Próximo).
5. Na página Step 4: Add deploy stage (Etapa 4: adicionar estágio de implantação), escolha Skip deploy 

stage (Ignorar estágio de implantação) e aceite a mensagem de aviso ao clicar novamente em Skip 
(Ignorar). Escolha Next (Próximo).

6. Em Step 5: Review (Etapa 5: revisar), escolha Create pipeline (Criar pipeline). Você deve ver um 
diagrama que mostra a origem e os estágios de compilação.

7. Adicione uma ação de teste do Device Farm ao seu pipeline:

a. No canto superior direito, escolha Edit (Editar).
b. Na parte inferior do diagrama, escolha + Add stage (+ Adicionar estágio). Em Nome do estágio, 

insira um nome, como Test.
c. Escolha + Add action group (Adicionar grupo de ação).
d. Em Action name (Nome da ação), insira um nome.
e. No Provedor de ações, escolha AWSDevice Farm. Permita que Region (Região) seja definida 
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f. Em Input artifacts (Artefatos de entrada), selecione o artefato de entrada que corresponde ao 
artefato de saída do estágio que vem antes do estágio de teste, como BuildArtifact.

No console do AWS CodePipeline, você pode encontrar o nome do artefato de saída para cada 
estágio passando o mouse sobre o ícone de informações no diagrama do pipeline. Se seu 
pipeline testar seu aplicativo diretamente do estágio de origem, escolha SourceArtifact. Se o 
pipeline incluir um estágio de construção, escolha BuildArtifact.

g. Em ProjectId, insira seu ID do projeto Device Farm. Use as etapas no início deste tutorial para 
recuperar o ID do projeto.

h. Em DevicePoolArn, insira o ARN do grupo de dispositivos. Para obter os ARNs do pool de 
dispositivos disponíveis para o projeto, incluindo o ARN para os principais dispositivos, use aAWS 
CLI para inserir o seguinte comando:

aws devicefarm list-device-pools --arn arn:aws:devicefarm:us-
west-2:account_ID:project:project_ID

i. Em AppType, digite Android.

Veja a seguir uma lista de valores válidos para AppType:

• iOS
• Android
• Web

j. Em App (Aplicativo), insira o caminho do pacote do aplicativo compilado. O caminho é relativo à 
raiz do artefato de entrada do estágio de teste. Normalmente, esse caminho é semelhante a app-
release.apk.

k. Em TestType, insira seu tipo de teste e, em Teste, insira o caminho do arquivo de definição do 
teste. O caminho é relativo à raiz do artefato de entrada para o teste.

Veja a seguir uma lista de valores válidos para TestType:

• APPIUM_JAVA_JUNIT
• APPIUM_JAVA_TESTNG
• APPIUM_PYTHON
• APPIUM_WEB_JAVA_JUNIT
• APPIUM_WEB_JAVA_TESTNG
• APPIUM_WEB_PYTHON
• IN_EXPLORER INTEGRADO
• BUILTIN_FUZZ
• CALABASH
• INSTRUMENTATION
• UIAUTOMATION
• UIAUTOMATOR
• PERFIL DE DESEMPENHO DA WEB
• XCTEST
• XCTEST_UI

Note

Os nós de ambiente personalizados do não são compatíveis.
l. Nos campos restantes, forneça a configuração que seja apropriada para seu teste e tipo de 

aplicativo.
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m. (Opcional) Em Advanced (Avançado), forneça informações de configuração para a execução do 
teste.

n. Escolha Save (Salvar).
o. No estágio que está editando, escolha Done (Concluído). No painel do AWS CodePipeline, 

escolha Save (Salvar) e selecione Save (Salvar) na mensagem de aviso.
p. Para enviar suas alterações e iniciar uma compilação do pipeline, selecione Release change 

(Liberar alteração) e, depois, Release (Liberar).

Tutorial: Crie um pipeline que testa o aplicativo iOS 
comAWS Device Farm

Você pode usar AWS CodePipeline para configurar facilmente um fluxo de integração contínuo em que o 
aplicativo é testado sempre que o bucket de origem é alterado. Este tutorial mostra como criar e configurar 
um pipeline para testar seu aplicativo iOS criado a partir de um bucket do S3. O pipeline detecta a chegada 
de uma alteração salva por meio do Amazon CloudWatch Events e, em seguida, usaDevice Farmpara 
testar o aplicativo criado.

Important

Muitas das ações que você adiciona ao pipeline neste procedimento envolvemAWSOs recursos 
do que você precisa criar antes de criar o pipeline.AWSOs recursos das ações de origem devem 
sempre ser criados do mesmoAWSRegião onde você cria o pipeline. Por exemplo, se você criar 
o pipeline na região Leste dos EUA (Ohio), o repositório do CodeCommit deverá estar na região 
Leste dos EUA (Ohio).
É possível adicionar ações entre regiões ao criar o pipeline.AWSOs recursos para ações entre 
regiões devem estar no mesmoAWSRegião onde você planeja executar a ação. Para obter mais 
informações, consulte Adicionar uma ação entre regiões no CodePipeline (p. 366).

Você pode experimentar isso usando seu aplicativo iOS existente ou você pode usar o aplicativo iOS de 
exemplo.

Note

Antes de começar

1. Faça login no console do AWS Device Farm e escolha Create a new project (Criar novo projeto).
2. Selecione o projeto. No navegador, copie o URL do novo projeto. O URL contém o ID do projeto.
3. Copie e retenha esse ID de projeto. Você pode usá-lo ao criar o pipeline no CodePipeline.

Este é um exemplo de URL para um projeto. Para extrair o ID do projeto, copie o valor depois de
projects/. Neste exemplo, o ID do produto é eec4905f-98f8-40aa-9afc-4c1cfexample.

https://<region-URL>/devicefarm/home?region=us-west-2#/projects/
eec4905f-98f8-40aa-9afc-4c1cfexample/runs

Configure o CodePipeline para usar os testes do 
Device Farm (exemplo do Amazon S3)
1. Crie ou use um bucket do S3 com o versionamento habilitado. Você pode seguir as instruções em

Etapa 1: Criar um bucket do S3 para o aplicativo (p. 39) para criar um bucket do S3.
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2. No console do Amazon S3 do seu bucket, selecioneCarregare siga as instruções para fazer upload do 
arquivo .zip.

Seu aplicativo de amostra deve ser compactado em um arquivo .zip.
3. Para criar seu pipeline e adicionar um estágio de origem, faça o seguinte:

a. Faça login noAWS Management ConsoleE abra o console do CodePipeline emhttps:// 
console.aws.amazon.com/codepipeline/.

b. Selecione Create pipeline (Criar pipeline). NoEtapa 1: Escolha as configurações do pipeline, 
emPipeline name (Nome do pipeline), insira o nome do pipeline.

c. Em Service role (Função de serviço), deixe New service role (Nova função de serviço) 
selecionado e não altere Role name (Nome da função). Você também pode optar por usar uma 
função de serviço existente se tiver criado uma.

Note

Se você usar uma função de serviço do CodePipeline criada antes de julho de 2018, será 
necessário adicionar permissões para o Device Farm. Para fazer isso, abra o console 
do IAM, localize a função e, em seguida, adicione as seguintes permissões à política da 
função. Para obter mais informações, consulte Adicionar permissões à função de serviço 
do CodePipeline (p. 460).

{ 
     "Effect": "Allow", 
     "Action": [ 
        "devicefarm:ListProjects", 
        "devicefarm:ListDevicePools", 
        "devicefarm:GetRun", 
        "devicefarm:GetUpload", 
        "devicefarm:CreateUpload", 
        "devicefarm:ScheduleRun" 
     ], 
     "Resource": "*"
}

d. Deixe as configurações em Advanced settings (Configurações avançadas) como padrão e 
escolha Next (Próximo).

e. NoEtapa 2: Adicionar estágio de origem, emProvedor de origem, escolhaAmazon S3.
f. DentroLocalização do Amazon S3, insira o balde, comomy-storage-buckete chave de objeto, 

comos3-ios-test-1.zipPara o arquivo .zip.
g. Escolha Next (Próximo).

4. Em Build (Criar), crie um estágio de compilação de espaço reservado para o pipeline. Isso permite que 
você crie o pipeline no assistente. Depois de usar o assistente para criar seu pipeline de dois estágios, 
você não precisa mais desse estágio de compilação de espaço reservado. Depois que o pipeline é 
concluído, o segundo estágio é excluído e o novo estágio de teste é adicionado na etapa 5.

a. Em Build provider (Provedor de compilação), selecione Add Jenkins (Adicionar Jenkins). Essa 
seleção de compilação é um espaço reservado. Ele não é usado.

b. Em Provider name (Nome do provedor), insira um nome. O nome é um espaço reservado. Ele 
não é usado.

c. Em Server URL (URL do servidor), insira o texto. O texto é um espaço reservado. Ele não é 
usado.

d. Em Project name (Nome do projeto), insira um nome. O nome é um espaço reservado. Ele não é 
usado.

e. Escolha Next (Próximo). Versão da API 2015-07-09
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f. NoEtapa 4: Adicionar estágio de implantação, escolhaIgnorar estágio de implantaçãoE, em 
seguida, aceite a mensagem de aviso ao escolherIgnorarnovamente.

g. NoEtapa 5: Review (Revisar), escolhaCriar pipeline. Você deve ver um diagrama que mostra a 
origem e os estágios de compilação.

5. Adicione uma ação de teste do Device Farm ao pipeline da seguinte maneira:

a. No canto superior direito, escolha Edit (Editar).
b. Selecione Edit stage (Editar estágio). Escolha Delete (Excluir). Isso exclui o estágio de espaço 

reservado agora que ele não é mais necessário para a criação do pipeline.
c. Na parte inferior do diagrama, escolha + Add stage (+ Adicionar estágio).
d. Em Stage name (Nome do estágio), insira um nome para o estágio, como Teste, e escolha Add 

stage (Adicionar estágio).
e. Escolha + Add action group (Adicionar grupo de ação).
f. Em Action name (Nome da ação), insira um nome, como DeviceFarmTest.
g. DentroProvedor de ação, escolhaAWSDevice Farm. Permita que Region (Região) seja definida 

para a região do pipeline.
h. Em Input artifacts (Artefatos de entrada), selecione o artefato de entrada que corresponde ao 

artefato de saída do estágio que vem antes do estágio de teste, como SourceArtifact.

No console do AWS CodePipeline, você pode encontrar o nome do artefato de saída para cada 
estágio passando o mouse sobre o ícone de informações no diagrama do pipeline. Se o pipeline 
testa o aplicativo diretamente no estágio Source (Origem), selecione SourceArtifact. Se o pipeline 
inclui um estágio Build (Compilação), selecione BuildArtifact.

i. DentroProjectId, escolha o ID do projeto do Device Farm. Use as etapas no início deste tutorial 
para recuperar o ID do projeto.

j. Em DevicePoolArn, insira o ARN do grupo de dispositivos. Para obter os ARNs de pool de 
dispositivos disponíveis para o projeto, incluindo o ARN para dispositivos principais, use 
oAWSCLI para inserir o seguinte comando:
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aws devicefarm list-device-pools --arn arn:aws:devicefarm:us-
west-2:account_ID:project:project_ID

k. Em AppType, insira iOS.

A seguir está uma lista de valores válidos para AppType:

• iOS
• Android
• Web

l. Em App (Aplicativo), insira o caminho do pacote do aplicativo compilado. O caminho é relativo à 
raiz do artefato de entrada do estágio de teste. Normalmente, esse caminho é semelhante a ios-
test.ipa.

m. DentroTestType, insira seu tipo de teste e, em seguida, emTeste, insira o caminho do arquivo de 
definição do teste. O caminho é relativo à raiz do artefato de entrada para o teste.

Se estiver usando um dos testes integrados do device farm, insira o tipo de teste configurado 
no projeto Device Farm, como BUILTIN_FUZZ. Em FuzzEventCount, insira um tempo em 
milissegundos, como 6000. Em FuzzEventThrottle, insira um tempo em milissegundos, como 50.

Se você não estiver usando um dos testes integrados do Device Farm, insira o tipo de teste 
e, emTeste, insira o caminho do arquivo de definição do teste. O caminho é relativo à raiz do 
artefato de entrada para o teste.

A seguir está uma lista de valores válidos para TestType:

• APPIUM_JAVA_JUNIT
• APPIUM_JAVA_TESTNG
• APPIUM_PYTHON
• APPIUM_WEB_JAVA_JUNIT
• APPIUM_WEB_JAVA_TESTNG
• APPIUM_WEB_PYTHON
• BUILTIN_EXPLORER
• BUILTIN_FUZZ
• CALABASH
• INSTRUMENTATION
• UIAUTOMATION
• UIAUTOMATOR
• WEB_PERFORMANCE_PROFILE
• XCTEST
• XCTEST_UI

Note

Os nós de ambiente personalizados do não são compatíveis.
n. Nos campos restantes, forneça a configuração que seja apropriada para seu teste e tipo de 

aplicativo.
o. (Opcional) Em Advanced (Avançado), forneça informações de configuração para a execução do 

teste.
p. Escolha Save (Salvar). Versão da API 2015-07-09
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q. No estágio que está editando, escolha Done (Concluído). No painel do AWS CodePipeline, 
escolha Save (Salvar) e selecione Save (Salvar) na mensagem de aviso.

r. Para enviar as alterações e iniciar uma execução de pipeline, selecione Release change (Liberar 
alteração) e Release (Liberar).

Tutorial: Crie um pipeline que seja implantado no 
Service Catalog

O Service Catalog permite criar e provisionar produtos com base emAWS CloudFormation modelos. 
Este tutorial mostra como criar e configurar um pipeline para implantar seu modelo de produto no 
Service Catalog e entregar as alterações que você fez em seu repositório de origem (já criado no GitHub 
CodeCommit, ou no Amazon S3).

Note

Quando o Amazon S3 é o provedor de origem do seu pipeline, você deve carregar para seu 
bucket todos os arquivos de origem empacotados como um único arquivo.zip. Caso contrário, a 
ação da origem falhará.

Primeiro, você cria um produto no Service Catalog e, em seguida, cria um pipeline noAWS CodePipeline. 
Este tutorial fornece duas opções para definir a configuração de implantação:

• Crie um produto no Service Catalog e faça o upload de um arquivo de modelo para seu repositório de 
origem. Forneça a versão do produto e a configuração de implantação no CodePipeline console (sem 
um arquivo de configuração separado). Consulte Opção 1: implantar no Service Catalog sem um arquivo 
de configuração (p. 78).

Note

O arquivo de modelo pode ser criado no formato JSON ou YAML.
• Crie um produto no Service Catalog e faça o upload de um arquivo de modelo para seu repositório 

de origem. Forneça a versão do produto e a configuração de implantação em um arquivo de 
configuração separado. Consulte Opção 2: implantar no Service Catalog usando um arquivo de 
configuração (p. 82).

Opção 1: implantar no Service Catalog sem um 
arquivo de configuração
Neste exemplo, você carrega o arquivo deAWS CloudFormation modelo de amostra para um bucket do 
S3 e, em seguida, cria seu produto no Service Catalog. Em seguida, você cria seu pipeline e especifica a 
configuração de implantação no CodePipeline console.

Etapa 1: Fazer upload do arquivo do modelo de exemplo no 
repositório de origem
1. Abra um editor de texto. Crie um modelo de exemplo colando o seguinte no arquivo. Salve o arquivo 

como S3_template.json.

{ 
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09", 
  "Description": "CloudFormation Sample Template S3_Bucket: Sample template showing 
 how to create a privately accessible S3 bucket. **WARNING** This template creates an 
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 S3 bucket. You will be billed for the resources used if you create a stack from this 
 template.", 
  "Resources": { 
    "S3Bucket": { 
      "Type": "AWS::S3::Bucket", 
      "Properties": {} 
    } 
  }, 
  "Outputs": { 
    "BucketName": { 
      "Value": { 
        "Ref": "S3Bucket" 
      }, 
      "Description": "Name of Amazon S3 bucket to hold website content" 
    } 
  }
}

Esse modelo permiteAWS CloudFormation criar um bucket S3 que pode ser usado pelo Service 
Catalog.

2. Carregue o arquivo S3_template.json no repositório do AWS CodeCommit.

Etapa 2: Criar um produto no Service Catalog
1. Como administrador de TI, faça login no console do Service Catalog, acesse a página Produtos e 

escolha Carregar novo produto.
2. Na página Upload new product (Carregar novo produto), conclua o seguinte:

a. Em Product name (Nome do produto), insira o nome que você deseja usar para o seu novo 
produto.

b. Em Description (Descrição), insira a descrição do catálogo de produtos. Essa descrição é 
mostrada na lista de produtos para ajudar o usuário a escolher o produto correto.

c. Em Provided by (Oferecido por), digite o nome de seu departamento ou do administrador de TI.
d. Escolha Next (Próximo).

3. (Opcional) Em Enter support details (Inserir detalhes do suporte), insira as informações de contato 
para suporte ao produto e selecione Next (Próximo).

4. Em Version details (Detalhes da versão), conclua o seguinte:

a. Selecione Upload a template file (Carregar um arquivo de modelo). Procure o arquivo
S3_template.json e carregue-o.

b. Em Version title (Título da versão), insira o nome da versão do produto (por exemplo, devops S3 
v2).

c. Em Description (Descrição), insira os detalhes que distinguem essa versão em relação às outras.
d. Escolha Next (Próximo).

5. Na página Review (Revisar), verifique se as informações estão corretas e escolha Create (Criar).
6. Na página Products (Produtos), no navegador, copie o URL do seu novo produto. Ela contém o ID do 

produto. Copie e retenha esse ID de produto. Você pode usá-lo ao criar o pipeline no CodePipeline.

Veja a seguir o URL para um produto chamado my-product. Para extrair o ID do produto, copie 
o valor entre o sinal de igual (=) e o E comercial (&). Neste exemplo, o ID do produto é prod-
example123456.

https://<region-URL>/servicecatalog/home?region=<region>#/admin-products?
productCreated=prod-example123456&createdProductTitle=my-product
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Note

Copie o URL para o produto antes de sair da página. Depois de sair dessa página, você deve 
usar a CLI para obter o ID do produto.

Após alguns segundos, o produto será exibido na página Produtos. Talvez seja necessário atualizar o 
navegador para ver o produto na lista.

Etapa 3: Criar o pipeline
1. Para nomear o pipeline e selecionar os parâmetros para o pipeline, faça o seguinte:

a. Faça login noAWS Management Console e abra o CodePipeline console em https:// 
console.aws.amazon.com/codepipeline/.

b. Selecione Getting started (Começar a usar). Selecione Create pipeline (Criar pipeline) e insira um 
nome para seu pipeline.

c. Em Função de serviço, escolha Nova função de serviço para permitir CodePipeline a criação de 
uma função de serviço no IAM.

d. Deixe as configurações em Advanced settings (Configurações avançadas) como padrão e 
escolha Next (Próximo).

2. Para adicionar um estágio de origem, faça o seguinte:

a. Em Source provider (Provedor de código-fonte), selecione AWS CodeCommit.
b. Em Repository name (Nome do repositório) e Branch name (Nome da ramificação), insira o nome 

do repositório e a ramificação que deseja usar para sua ação de origem.
c. Escolha Next (Próximo).

3. Em Add build stage (Adicionar estágio de compilação), selecione Skip build stage (Ignorar estágio de 
compilação) e aceite a mensagem de aviso ao clicar novamente em Skip (Ignorar).

4. Em Add deploy stage (Adicionar estágio de implantação), conclua o seguinte:

a. Em Deploy provider (Fornecedor de implantação), escolha AWS Service Catalog.
b. Para a configuração de implantação, escolha Enter deployment configuration (Inserir configuração 

de implantação).
c. Em ID do produto, cole a ID do produto que você copiou do console do Service Catalog.
d. Em Template file path (Caminho do arquivo do modelo), insira o caminho relativo em que o 

arquivo do modelo é armazenado.
e. Em Tipo de produto, escolha AWS CloudFormationmodelo.
f. Em Nome da versão do produto, insira o nome da versão do produto que você especificou no 

Service Catalog. Se você deseja que a alteração do modelo seja implantada em uma nova versão 
do produto, insira um nome de versão do produto que não tenha sido usado em uma versão 
anterior do mesmo produto.

g. Em Input artifact (Artefato de entrada), selecione o artefato de entrada de origem.
h. Escolha Next (Próximo).

5. Em Review (Revisão), revise as configurações do pipeline e, em seguida, selecione Create (Criar).
6. Depois que o pipeline for executado com êxito, no estágio de implantação, selecione Details 

(Detalhes). Isso abre seu produto no Service Catalog.
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7. Nas informações do produto, escolha o nome da versão para abrir o modelo do produto. Visualize a 
implantação do modelo.

Etapa 4: faça uma alteração e verifique seu produto no Service 
Catalog
1. Visualize seu funil no CodePipeline console e, no palco de origem, escolha Detalhes. O seu repositório 

de origem do AWS CodeCommit abre no console. Selecione Edit (Editar) e faça uma alteração no 
arquivo (por exemplo, na descrição).

"Description": "Name of Amazon S3 bucket to hold and version website content"

2. Confirme e envie a alteração. O pipeline será iniciado depois que você enviar a alteração. Quando a 
execução do pipeline estiver concluída, no estágio de implantação, escolha Detalhes para abrir seu 
produto no Service Catalog.

3. Nas informações do produto, escolha o nome da nova versão para abrir o modelo do produto. 
Visualize a alteração do modelo implantada.
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Opção 2: implantar no Service Catalog usando um 
arquivo de configuração
Neste exemplo, você carrega o arquivo deAWS CloudFormation modelo de amostra para um bucket 
do S3 e, em seguida, cria seu produto no Service Catalog. Você também pode carregar um arquivo de 
configuração separado que especifica a configuração de implantação. Em seguida, crie o pipeline e 
especifique o local do seu arquivo de configuração.

Etapa 1: Fazer upload do arquivo do modelo de exemplo no 
repositório de origem
1. Abra um editor de texto. Crie um modelo de exemplo colando o seguinte no arquivo. Salve o arquivo 

como S3_template.json.

{ 
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09", 
  "Description": "CloudFormation Sample Template S3_Bucket: Sample template showing 
 how to create a privately accessible S3 bucket. **WARNING** This template creates an 
 S3 bucket. You will be billed for the resources used if you create a stack from this 
 template.", 
  "Resources": { 
    "S3Bucket": { 
      "Type": "AWS::S3::Bucket", 
      "Properties": {} 
    } 
  }, 
  "Outputs": { 
    "BucketName": { 
      "Value": { 
        "Ref": "S3Bucket" 
      }, 
      "Description": "Name of Amazon S3 bucket to hold website content" 
    } 
  }
}

Esse modelo permiteAWS CloudFormation criar um bucket S3 que pode ser usado pelo Service 
Catalog.

2. Carregue o arquivo S3_template.json no repositório do AWS CodeCommit.

Etapa 2: Criar o arquivo de configuração da implantação do 
produto
1. Abra um editor de texto. Crie o arquivo de configuração para o seu produto. O arquivo de configuração 

é usado para definir seus parâmetros/preferências de implantação do Service Catalog. Use esse 
arquivo ao criar o pipeline.

Este exemplo fornece um ProductVersionName de "devops S3 v2" e um
ProductVersionDescription de MyProductVersionDescription. Se você deseja que a 
alteração do modelo seja implantada em uma nova versão do produto, basta inserir um nome de 
versão do produto que não tenha sido usado em uma versão anterior do mesmo produto.

Salve o arquivo como sample_config.json.

{ 
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    "SchemaVersion": "1.0", 
    "ProductVersionName": "devops S3 v2", 
    "ProductVersionDescription": "MyProductVersionDescription", 
    "ProductType": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE", 
    "Properties": { 
        "TemplateFilePath": "/S3_template.json" 
    }
}

Esse arquivo criará as informações da versão do produto para você a cada vez que o pipeline for 
executado.

2. Carregue o arquivo sample_config.json no repositório do AWS CodeCommit. Certifique-se de que 
você carregue esse arquivo no repositório de origem.

Etapa 3: Criar um produto no Service Catalog
1. Como administrador de TI, faça login no console do Service Catalog, acesse a página Produtos e 

escolha Carregar novo produto.
2. Na página Upload new product (Carregar novo produto), conclua o seguinte:

a. Em Product name (Nome do produto), insira o nome que você deseja usar para o seu novo 
produto.

b. Em Description (Descrição), insira a descrição do catálogo de produtos. Essa descrição é 
mostrada na lista de produtos para ajudar o usuário a escolher o produto correto.

c. Em Provided by (Oferecido por), digite o nome de seu departamento ou do administrador de TI.
d. Escolha Next (Próximo).

3. (Opcional) Em Enter support details (Inserir detalhes do suporte), insira as informações de contato 
para suporte ao produto e, em seguida, selecione Next (Próximo).

4. Em Version details (Detalhes da versão), conclua o seguinte:

a. Selecione Upload a template file (Carregar um arquivo de modelo). Procure o arquivo
S3_template.json e carregue-o.

b. Em Version title (Título da versão), insira o nome da versão do produto (por exemplo, "devops S3 
v2").

c. Em Description (Descrição), insira os detalhes que distinguem essa versão em relação às outras.
d. Escolha Next (Próximo).

5. Na página Revisão, verifique se as informações estão corretas e, em seguida, selecione Confirmar e 
carregar.

6. Na página Products (Produtos), no navegador, copie o URL do seu novo produto. Ela contém o ID do 
produto. Copie e retenha esse ID de produto. Use-o ao criar o pipeline no CodePipeline.

Veja a seguir o URL para um produto chamado my-product. Para extrair o ID do produto, copie 
o valor entre o sinal de igual (=) e o E comercial (&). Neste exemplo, o ID do produto é prod-
example123456.

https://<region-URL>/servicecatalog/home?region=<region>#/admin-products?
productCreated=prod-example123456&createdProductTitle=my-product

Note

Copie o URL para o produto antes de sair da página. Depois de sair dessa página, você deve 
usar a CLI para obter o ID do produto.
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Após alguns segundos, o produto será exibido na página Produtos. Talvez seja necessário atualizar o 
navegador para ver o produto na lista.

Etapa 4: Criar o pipeline
1. Para nomear o pipeline e selecionar os parâmetros para o pipeline, faça o seguinte:

a. Faça login noAWS Management Console e abra o CodePipeline console em https:// 
console.aws.amazon.com/codepipeline/.

b. Selecione Getting started (Começar a usar). Selecione Create pipeline (Criar pipeline) e insira um 
nome para seu pipeline.

c. Em Função de serviço, escolha Nova função de serviço para permitir CodePipeline a criação de 
uma função de serviço no IAM.

d. Deixe as configurações em Advanced settings (Configurações avançadas) como padrão e 
escolha Next (Próximo).

2. Para adicionar um estágio de origem, faça o seguinte:

a. Em Source provider (Provedor de código-fonte), selecione AWS CodeCommit.
b. Em Repository name (Nome do repositório) e Branch name (Nome da ramificação), insira o nome 

do repositório e a ramificação que deseja usar para sua ação de origem.
c. Escolha Next (Próximo).

3. Em Add build stage (Adicionar estágio de compilação), selecione Skip build stage (Ignorar estágio de 
compilação) e aceite a mensagem de aviso ao clicar novamente em Skip (Ignorar).

4. Em Add deploy stage (Adicionar estágio de implantação), conclua o seguinte:

a. Em Deploy provider (Fornecedor de implantação), escolha AWS Service Catalog.
b. Selecione Use configuration file (Usar arquivo de configuração).
c. Em ID do produto, cole a ID do produto que você copiou do console do Service Catalog.
d. No arquivo de Configuration file path (Caminho do arquivo de configuração), insira o caminho do 

arquivo de configuração em seu repositório.
e. Escolha Next (Próximo).

5. Em Review (Revisão), revise as configurações do pipeline e, em seguida, selecione Create (Criar).
6. Depois que seu pipeline for executado com êxito, no estágio de implantação, escolha Detalhes para 

abrir seu produto no Service Catalog.
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7. Nas informações do produto, escolha o nome da versão para abrir o modelo do produto. Visualize a 
implantação do modelo.

Etapa 5: Enviar uma alteração e verificar o produto no Service 
Catalog
1. Visualize seu pipeline no CodePipeline console e, no palco de origem, escolha Detalhes. O seu 

repositório de origem do AWS CodeCommit abre no console. Selecione Edit (Editar) e, em seguida, 
faça uma alteração no arquivo (por exemplo, na descrição).

"Description": "Name of Amazon S3 bucket to hold and version website content"

2. Confirme e envie a alteração. O pipeline será iniciado depois que você enviar a alteração. Quando a 
execução do pipeline estiver concluída, no estágio de implantação, escolha Detalhes para abrir seu 
produto no Service Catalog.

3. Nas informações do produto, escolha o nome da nova versão para abrir o modelo do produto. 
Visualize a alteração do modelo implantada.
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Tutorial: Criar um pipeline com o AWS 
CloudFormation

Os exemplos fornecem modelos de amostra que permitem o uso do AWS CloudFormation para criar um 
pipeline que implanta o aplicativo em suas instâncias a cada vez que o código-fonte for alterado. O modelo 
de exemplo cria um pipeline que pode ser visualizado no AWS CodePipeline. O pipeline detecta a chegada 
de uma alteração salva por meio do Amazon CloudWatch Events.

Tópicos
• Exemplo 1: Criar um pipeline do AWS CodeCommit com o AWS CloudFormation (p. 86)
• Exemplo 2: Crie um pipeline do Amazon S3 comAWS CloudFormation (p. 87)

Exemplo 1: Criar um pipeline do AWS CodeCommit 
com o AWS CloudFormation
A demonstração explica como usar oAWS CloudFormation console do para criar uma infraestrutura que 
inclui um pipeline conectado a um repositório de CodeCommit origem. Neste tutorial, você usa o arquivo de 
modelo de amostra fornecido para criar sua pilha de recursos, que inclui seu armazenamento de artefatos, 
pipeline e recursos de detecção de alterações, como sua regra de CloudWatch eventos da Amazon. 
Depois de criar sua pilha de recursos no AWS CloudFormation, você pode visualizar seu pipeline no 
console do AWS CodePipeline. O pipeline é um pipeline de dois estágios com um estágio CodeCommit de 
origem e um estágio CodeDeploy de implantação.

Pré-requisitos:

Você deve ter criado os seguintes recursos para uso com o modelo do AWS CloudFormation de exemplo:

• Você deve ter criado um repositório de origem. Você pode usar o repositório do AWS CodeCommit que 
você criou em Tutorial: Criar um pipeline simples (repositório do CodeCommit) (p. 51).

• É necessário ter criado um CodeDeploy aplicativo e um grupo de implantação. Você pode usar 
os recursos do CodeDeploy que você criou em Tutorial: Criar um pipeline simples (repositório do 
CodeCommit) (p. 51).

• Escolha um desses links para fazer download do arquivo de exemplo do modelo do AWS 
CloudFormation para criar um pipeline: YAML | JSON

Descompacte o arquivo e coloque-o em seu computador local.
• Faça o download do arquivo de exemplo do aplicativo SampleApp_Linux.zip.

Criar o pipeline no AWS CloudFormation

1. Descompacte os arquivos do SampleApp_Linux.zip e faça o upload dos arquivos para o seuAWS 
CodeCommit repositório. Você deve carregar os arquivos descompactados no diretório raiz do 
seu repositório. Você pode seguir as instruções em Etapa 2: Adicionar código de exemplo ao seu 
CodeCommit repositório (p. 52) para enviar os arquivos para o repositório.

2. Abra o console do AWS CloudFormation e selecione Create Stack (Criar pilha). Escolha With new 
resources (standard) (Com novos recursos [padrão]).

3. Em Especificar modelo, escolha Carregar um modelo. Selecione Escolher file e, em seguida, escolha 
o arquivo de modelo do seu computador local. Escolha Next (Próximo).

4. Em Stack name (Nome da pilha), insira um nome para o pipeline. Os parâmetros especificados pelo 
modelo de exemplo são exibidos. Insira os seguintes parâmetros:
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a. Em ApplicationName, insira o nome do seu CodeDeploy aplicativo.
b. Em BetaFleet, insira o nome do seu grupo CodeDeploy de implantação.
c. Em BranchName, insira a ramificação do repositório que você deseja usar.
d. Em RepositoryName, insira o nome do seu repositório de CodeCommit origem.

5. Escolha Next (Próximo). Aceite os padrões na página a seguir e selecione Next (Próximo).
6. Em Capacidades, selecione Eu reconheço queAWS CloudFormation pode criar recursos do IAM e 

escolha Criar pilha.
7. Após a conclusão da criação da pilha, visualize a lista de eventos para verificar se há erros.

Solução de problemas

O usuário do IAM que está criando o pipeline no AWS CloudFormation pode exigir permissões 
adicionais a fim de criar recursos para o pipeline. As seguintes permissões são necessárias 
na políticaAWS CloudFormation para permitir a criação dos recursos necessários do Amazon 
CloudWatch Events para o CodeCommit pipeline:

{ 
     "Effect": "Allow", 
     "Action": [ 
        "events:PutRule", 
        "events:PutEvents", 
        "events:PutTargets", 
        "events:DeleteRule", 
        "events:RemoveTargets", 
        "events:DescribeRule" 
     ], 
     "Resource": "resource_ARN"
}

8. Faça login noAWS Management Console e abra o CodePipeline console em https:// 
console.aws.amazon.com/codepipeline/.

Em Pipelines, selecione o pipeline e clique em View (Visualizar). O diagrama mostra os estágios de 
implantação e a origem do pipeline.

Note

Para visualizar o pipeline que foi criado, localize a coluna ID lógica na guia Recursos para 
sua pilha emAWS CloudFormation. Anote o nome na coluna ID física do pipeline. Em 
CodePipeline, você pode visualizar o pipeline com a mesma ID física (nome do pipeline) na 
região em que criou sua pilha.

9. No seu repositório de origem, confirme e envie uma alteração. Seus recursos de detecção de 
alterações capturam a alteração, e o pipeline é iniciado.

Exemplo 2: Crie um pipeline do Amazon S3 comAWS 
CloudFormation
Este passo a passo mostra como usar oAWS CloudFormation console para criar uma infraestrutura que 
inclui um pipeline conectado a um bucket de origem do Amazon S3. Neste tutorial, você usa o arquivo 
de modelo de amostra fornecido para criar sua pilha de recursos, que inclui seu bucket de origem, 
armazenamento de artefatos, pipeline e recursos de detecção de alterações, como sua regra e CloudTrail 
trilha do Amazon CloudWatch Events. Depois de criar sua pilha de recursos no AWS CloudFormation, você 
pode visualizar seu pipeline no console do AWS CodePipeline. O pipeline é um pipeline de dois estágios 
com um estágio de origem do Amazon S3 e um estágio CodeDeploy de implantação.
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Amazon S3 comAWS CloudFormation

Pré-requisitos:

Você deve ter criado os seguintes recursos para uso com o modelo do AWS CloudFormation de exemplo:

• Você deve ter criado as instâncias do Amazon EC2, onde instalou o CodeDeploy agente nas instâncias. 
É necessário ter criado um CodeDeploy aplicativo e um grupo de implantação. Use o Amazon EC2 
e CodeDeploy os recursos que você criou emTutorial: Criar um pipeline simples (repositório do 
CodeCommit) (p. 51).

• Escolha os links a seguir para baixar os arquivosAWS CloudFormation de modelo de amostra para criar 
um pipeline com uma fonte do Amazon S3:
• Faça download do modelo de exemplo para o seu pipeline: YAML | JSON
• Baixe o modelo de amostra para seu CloudTrail bucket and trail: YAML | JSON
• Descompacte os arquivos e coloque-os em seu computador local.

• Baixe o aplicativo de exemplo do SampleApp_Linux.zip.

Salve o arquivo .zip em seu computador local. Você carregará o arquivo .zip após a criação da pilha.

Criar o pipeline no AWS CloudFormation

1. Abra o console do AWS CloudFormation e selecione Create Stack (Criar pilha). Escolha With new 
resources (standard) (Com novos recursos [padrão]).

2. Em Escolher um modelo, escolha Carregar um modelo. Selecione Escolher file e, em seguida, escolha 
o arquivo de modelo do seu computador local. Escolha Next (Próximo).

3. Em Stack name (Nome da pilha), insira um nome para o pipeline. Os parâmetros especificados pelo 
modelo de exemplo são exibidos. Insira os seguintes parâmetros:

a. Em ApplicationName, insira o nome do seu CodeDeploy aplicativo. É possível substituir o nome 
padrão do DemoApplication.

b. Em BetaFleet, insira o nome do seu grupo CodeDeploy de implantação. É possível substituir o 
nome padrão do DemoFleet.

c. Entre SourceObjectKey, entreSampleApp_Linux.zip. Você carrega esse arquivo para o bucket 
depois que o modelo cria o bucket e o pipeline.

4. Escolha Next (Próximo). Aceite os padrões na página a seguir e selecione Next (Próximo).
5. Em Capacidades, selecione Eu reconheço queAWS CloudFormation pode criar recursos do IAM e 

escolha Criar pilha.
6. Após a conclusão da criação da pilha, visualize a lista de eventos para verificar se há erros.

Solução de problemas

O usuário do IAM que está criando o pipelineAWS CloudFormation pode precisar de permissões 
adicionais para criar recursos para o pipeline. As seguintes permissões são necessárias na 
políticaAWS CloudFormation para permitir a criação dos recursos necessários do Amazon 
CloudWatch Events para o pipeline do Amazon S3:

{ 
     "Effect": "Allow", 
     "Action": [ 
        "events:PutRule", 
        "events:PutEvents", 
        "events:PutTargets", 
        "events:DeleteRule", 
        "events:RemoveTargets", 
        "events:DescribeRule" 
     ], 
     "Resource": "resource_ARN"
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}

7. No AWS CloudFormation, na guia Resources (Recursos) para a pilha, visualize os recursos que foram 
criados para a pilha.

Note

Para visualizar o pipeline que foi criado, localize a coluna ID lógica na guia Recursos para 
sua pilha emAWS CloudFormation. Anote o nome na coluna ID física do pipeline. Em 
CodePipeline, você pode visualizar o pipeline com a mesma ID física (nome do pipeline) na 
região em que criou sua pilha.

Escolha o bucket do S3 com um rótulo sourcebucket no nome, como s3-cfn-codepipeline-
sourcebucket-y04EXAMPLE.. Não escolha o bucket de artefato do pipeline.

O bucket de origem está vazio porque o recurso foi criado recentemente pelo AWS CloudFormation. 
Abra o console do Amazon S3 e localize seusourcebucket bucket. Escolha Upload (Fazer upload) e 
siga as instruções para carregar seu arquivo.zip SampleApp_Linux.zip.

Note

Quando o Amazon S3 é o provedor de origem do seu pipeline, você deve carregar para seu 
bucket todos os arquivos de origem empacotados como um único arquivo.zip. Caso contrário, 
a ação da origem falhará.

8. Faça login noAWS Management Console e abra o CodePipeline console em https:// 
console.aws.amazon.com/codepipeline/.

Em Pipelines, selecione o pipeline e clique em View (Visualizar). O diagrama mostra os estágios de 
implantação e a origem do pipeline.

9. Conclua as etapas dos procedimentos a seguir para criar seus recursos do AWS CloudTrail.

Criar recursos do AWS CloudTrail no AWS CloudFormation

1. Abra o console do AWS CloudFormation e selecione Create Stack (Criar pilha).
2. Em Choose a template (Selecionar um modelo), selecione Upload a template to Amazon S3 (Carregar 

um modelo no Amazon S3). Selecione Browse (Procurar) e selecione o arquivo de modelo para os 
recursos do AWS CloudTrail em seu computador local. Escolha Next (Próximo).

3. Em Stack name (Nome da pilha), informe um nome para sua pilha de recursos. Os parâmetros 
especificados pelo modelo de exemplo são exibidos. Insira os seguintes parâmetros:

• Em SourceObjectKey, aceite o padrão para o arquivo zip do aplicativo de amostra.
4. Escolha Next (Próximo). Aceite os padrões na página a seguir e selecione Next (Próximo).
5. Em Capacidades, selecione Eu reconheço queAWS CloudFormation pode criar recursos do IAM e 

escolha Criar.
6. Após a conclusão da criação da pilha, visualize a lista de eventos para verificar se há erros.

As seguintes permissões são necessárias na políticaAWS CloudFormation para permitir a criação dos 
CloudTrail recursos necessários para o pipeline do Amazon S3:

{ 
     "Effect": "Allow", 
     "Action": [ 
        "cloudtrail:CreateTrail", 
        "cloudtrail:DeleteTrail", 
        "cloudtrail:StartLogging", 
        "cloudtrail:StopLogging", 
        "cloudtrail:PutEventSelectors" 
     ], 
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     "Resource": "resource_ARN"
}

7. Faça login noAWS Management Console e abra o CodePipeline console em https:// 
console.aws.amazon.com/codepipeline/.

Em Pipelines, selecione o pipeline e clique em View (Visualizar). O diagrama mostra os estágios de 
implantação e a origem do pipeline.

8. No seu bucket de origem, confirme e envie uma alteração. Seus recursos de detecção de alterações 
capturam a alteração e o pipeline é iniciado.

Tutorial: Criar um pipeline que usa variáveis de 
ações de implantação do AWS CloudFormation

Neste tutorial, o console do AWS CodePipeline será usado para criar um pipeline com uma ação de 
implantação. Quando o pipeline é executado, o modelo cria uma pilha e também cria um arquivo outputs. 
Saídas geradas pelo modelo de pilha são as variáveis geradas pela ação do AWS CloudFormation no 
CodePipeline.

Na ação em que é criada a pilha a partir do modelo, um namespace variável é designado. As variáveis 
produzidas pelo arquivo outputs podem então ser consumidas por ações subsequentes. Neste exemplo, 
um conjunto de alterações é criado com base na variável StackName produzida pela ação do AWS 
CloudFormation. Após uma aprovação manual, execute o conjunto de alterações e, depois, crie uma ação 
de pilha de exclusão que exclui a pilha com base na variável StackName.

Tópicos
• Pré-requisitos: criar uma funçãoAWS CloudFormation de serviço e um CodeCommit 

repositório (p. 90)
• Etapa 1: Fazer download, editar e fazer upload do modelo de exemplo do AWS 

CloudFormation (p. 91)
• Etapa 2: Criar o pipeline (p. 91)
• Etapa 3: Adicionar uma ação de implantação do AWS CloudFormation para criar o conjunto de 

alterações (p. 93)
• Etapa 4: Adicionar uma ação de aprovação manual (p. 94)
• Etapa 5: Adicionar uma ação CloudFormation de implantação para executar o conjunto de 

alterações (p. 94)
• Etapa 6: adicionar uma ação CloudFormation de implantação para excluir a pilha (p. 95)

Pré-requisitos: criar uma funçãoAWS CloudFormation 
de serviço e um CodeCommit repositório
Você já deve ter o seguinte:

• Um CodeCommit repositório. Você pode usar o repositório do AWS CodeCommit que você criou em
Tutorial: Criar um pipeline simples (repositório do CodeCommit) (p. 51).

• Este exemplo cria uma pilha do Amazon DocumentDB do a partir de um modelo. Você deve usarAWS 
Identity and Access Management (IAM) para criar uma funçãoAWS CloudFormation de serviço com as 
seguintes permissões para o Amazon DocumentDB.

"rds:DescribeDBClusters",
"rds:CreateDBCluster",

Versão da API 2015-07-09
90

https://console.aws.amazon.com/codepipeline/
https://console.aws.amazon.com/codepipeline/


AWS CodePipeline Guia do usuário
Etapa 1: Fazer download, editar e fazer upload 

do modelo de exemplo do AWS CloudFormation

"rds:DeleteDBCluster",
"rds:CreateDBInstance"

Etapa 1: Fazer download, editar e fazer upload do 
modelo de exemplo do AWS CloudFormation
Faça o download do arquivoAWS CloudFormation de modelo de amostra e faça o upload para o seu 
CodeCommit repositório.

1. Navegue até a página de modelo de exemplo da sua região. Por exemplo, a página para us-west-2 
está em https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/sample-templates-
services-us-west-2.html. Em Amazon DocumentDB, baixe o modelo para um cluster do Amazon 
DocumentDB. O nome do arquivo é documentdb_full_stack.yaml.

2. Descompacte o arquivo documentdb_full_stack.yaml e abra-o em um editor de texto. Faça as 
alterações a seguir.

a. Para este exemplo, adicione o parâmetro Purpose: a seguir à seção Parameters no modelo.

  Purpose: 
    Type: String 
    Default: testing 
    AllowedValues: 
      - testing 
      - production 
    Description: The purpose of this instance.

b. Para este exemplo, adicione a saída StackName a seguir à seção Outputs: no modelo.

  StackName: 
    Value: !Ref AWS::StackName

3. Faça upload do arquivo de modelo para o repositório do AWS CodeCommit. É necessário fazer upload 
do arquivo de modelo descompactado e editado para o diretório raiz do repositório.

Para usar o CodeCommit console para fazer upload de seus arquivos:

a. Abra o CodeCommit console e escolha seu repositório na lista de repositórios.
b. Selecione Add file (Adicionar arquivo) e clique em Upload file (Carregar arquivo).
c. Selecione Choose file (Escolher arquivo) e procure o arquivo. Informe seu nome de usuário e 

endereço de e-mail para confirmar a alteração. Escolha Commit changes (Confirmar alterações).

Seu arquivo deve ser parecido com isto no nível raiz do repositório:

documentdb_full_stack.yaml

Etapa 2: Criar o pipeline
Nesta seção, você criará um pipeline com as seguintes ações:

• Um estágio de origem com uma CodeCommit ação em que o artefato de origem é seu arquivo de 
modelo.

• Um estágio de implantação com uma ação de implantação do AWS CloudFormation.
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Cada ação nos estágios de origem e implantação criada pelo assistente recebe um namespace variável,
SourceVariables e DeployVariables, respectivamente. Como as ações têm um namespace 
atribuído, as variáveis configuradas neste exemplo estão disponíveis para ações downstream. Para obter 
mais informações, consulteVariáveis (p. 575)

Criar um pipeline com o assistente

1. Faça login noAWS Management Console e abra o CodePipeline console em http://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

2. Na página Welcome (Bem-vindo), Getting started (Conceitos básicos) ou Pipelines, selecione Create 
pipeline (Criar pipeline).

3. Em Step 1: Choose pipeline settings (Etapa 1: selecionar as configurações do pipeline), em Pipeline 
name (Nome do pipeline), insira MyCFNDeployPipeline.

4. Em Service role (Função de serviço), faça um dos seguintes procedimentos:

• Escolha Nova função de serviço para permitir CodePipeline a criação de uma função de serviço no 
IAM.

• Escolha Existing service role (Função de serviço existente). Em Role name (Nome da função), 
selecione a função de serviço na lista.

5. Em Artifact store (Armazenamento de artefatos):

a. Escolha Default location (Local padrão) para usar o armazenamento de artefatos padrão, como o 
bucket de artefatos do Amazon S3 designado como padrão, para o pipeline na região que você 
selecionou.

b. Escolha Local personalizado se você já tiver um armazenamento de artefatos, como um bucket 
de artefatos do Amazon S3, na mesma região do seu pipeline.

Note

Este não é o bucket de origem para seu código-fonte. Este é o armazenamento de artefatos 
para o pipeline. Um armazenamento de artefatos separado, como um bucket do S3, é 
necessário para cada pipeline. Ao criar ou editar um pipeline, você deve ter um bucket 
de artefatos na região do pipeline e um bucket de artefatos porAWS região em que está 
executando uma ação.
Para obter mais informações, consulte Artefatos de entrada e saída (p. 14) e CodePipeline 
referência de estrutura de tubulação (p. 470).

Escolha Next (Próximo).
6. Em Etapa 2: Adicionar um estágio de origem:

a. Em Source provider (Provedor de código-fonte), selecione AWS CodeCommit.
b. Em Nome do repositório, escolha o nome do CodeCommit repositório no qual você criouEtapa 1: 

criar um CodeCommit repositório (p. 51).
c. Em Nome do ramo, selecione o nome do ramo que contém a última atualização do código.

Depois de selecionar o nome do repositório e a ramificação, a regra Amazon CloudWatch Events a ser 
criada para esse pipeline é exibida.

Escolha Next (Próximo).
7. Em Step 3: Add build stage (Etapa 3: Adicionar estágio de construção), selecione Skip build stage 

(Pular estágio de compilação) e aceite a mensagem de aviso ao clicar novamente em Skip (Pular).

Escolha Next (Próximo).
8. Em Step 4: Add deploy stage (Etapa 4: Adicionar estágio de implantação):
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a. Em Nome da ação, escolha Implantar. Em Deploy provider (Fornecedor de implantação), escolha
CloudFormation.

b. No Modo de ação, escolha Criar ou atualizar uma pilha.
c. Em Nome da pilha, insira um nome para a pilha. Esse é o nome da pilha que será criada pelo 

modelo.
d. Em Nome do arquivo de saída, insira um nome para o arquivo de saída, como outputs. Esse é o 

nome do arquivo que será criado pela ação após a criação da pilha.
e. Expanda Advanced. Em Substituições de parâmetros, insira suas substituições de modelo como 

pares de chave/valor. Por exemplo, este modelo requer as substituições a seguir.

{
"DBClusterName": "MyDBCluster",
"DBInstanceName": "MyDBInstance",
"MasterUser": "UserName",
"MasterPassword": "Password",
"DBInstanceClass": "db.r4.large",
"Purpose": "testing"}

Se você não inserir substituições, o modelo criará uma pilha com valores padrão.
f. Escolha Next (Próximo).
g. Selecione Create pipeline (Criar pipeline). Deixe que o pipeline seja executado. O pipeline de dois 

estágios está completo e pronto para os estágios adicionais a serem incluídos.

Etapa 3: Adicionar uma ação de implantação do AWS 
CloudFormation para criar o conjunto de alterações
Crie uma próxima ação no pipeline que permitirá ao AWS CloudFormation criar o conjunto de alterações 
antes da ação de aprovação manual.

1. Abra o CodePipeline console em https://console.aws.amazon.com/codepipeline/.

Em Pipelines, selecione o pipeline e clique em View (Visualizar). O diagrama mostra os estágios de 
implantação e a origem do pipeline.

2. Escolha editar o pipeline ou continue exibindo o pipeline no modo Editar.
3. Escolha editar o estágio de implantação.
4. Adicione uma ação de implantação que criará um conjunto de alterações para a pilha criada na ação 

anterior. Você adiciona essa ação após a ação existente no estágio.

a. Em Nome da ação, insira Change_Set. Em Provedor de ações, escolha AWS CloudFormation.
b. Em Artefato de entrada, escolha SourceArtifact.
c. Em Action mode (Modo de ação), escolha Create or replace a change set (Criar ou substitui um 

conjunto de alterações).
d. Em Nome da pilha, insira a sintaxe da variável como mostrado. Esse é o nome da pilha para a 

qual o conjunto de alterações foi criado, em que o namespace padrão DeployVariables é 
atribuído à ação.

#{DeployVariables.StackName}

e. Em Alterar nome do conjunto, insira o nome do conjunto de alterações.
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my-changeset

f. Em Substituições de parâmetros, altere o parâmetro Purpose de testing para production.

{
"DBClusterName": "MyDBCluster",
"DBInstanceName": "MyDBInstance",
"MasterUser": "UserName",
"MasterPassword": "Password",
"DBInstanceClass": "db.r4.large",
"Purpose": "production"}

g. Escolha Concluído para salvar a ação.

Etapa 4: Adicionar uma ação de aprovação manual
Crie uma ação de aprovação manual no pipeline.

1. Escolha editar o pipeline ou continue exibindo o pipeline no modo Editar.
2. Escolha editar o estágio de implantação.
3. Adicione uma ação de aprovação manual após a ação de implantação que cria o conjunto de 

alterações. Essa ação permite verificar o conjunto de alterações de recurso criado no AWS 
CloudFormation antes que o pipeline execute o conjunto de alterações.

Etapa 5: Adicionar uma ação CloudFormation de 
implantação para executar o conjunto de alterações
Crie uma próxima ação no pipeline que permita ao AWS CloudFormation executar o conjunto de alterações 
após a ação de aprovação manual.

1. Abra o CodePipeline console em https://console.aws.amazon.com/codepipeline/.

Em Pipelines, selecione o pipeline e clique em View (Visualizar). O diagrama mostra os estágios de 
implantação e a origem do pipeline.

2. Escolha editar o pipeline ou continue exibindo o pipeline no modo Editar.
3. Escolha editar o estágio de implantação.
4. Adicione uma ação de implantação que executará o conjunto de alterações aprovado na ação manual 

anterior:

a. Em Nome da ação, insira Execute_Change_Set. Em Provedor de ações, escolha AWS 
CloudFormation.

b. Em Artefato de entrada, escolha SourceArtifact.
c. Em Action mode (Modo de ação), escolha Execute a change set (Executar um conjunto de 

alterações).
d. Em Nome da pilha, insira a sintaxe da variável como mostrado. Esse é o nome da pilha para a 

qual o conjunto de alterações é criado.

#{DeployVariables.StackName}
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de implantação para excluir a pilha

e. Em Nome do conjunto de alterações, insira o nome do conjunto de alterações criado na ação 
anterior.

my-changeset

f. Escolha Concluído para salvar a ação.
g. Continue a execução do pipeline.

Etapa 6: adicionar uma ação CloudFormation de 
implantação para excluir a pilha
Crie uma ação final no pipeline que permita ao AWS CloudFormation obter o nome da pilha da variável no 
arquivo de saídas e excluir a pilha.

1. Abra o CodePipeline console em https://console.aws.amazon.com/codepipeline/.

Em Pipelines, selecione o pipeline e clique em View (Visualizar). O diagrama mostra os estágios de 
implantação e a origem do pipeline.

2. Escolha editar o pipeline.
3. Escolha editar o estágio de implantação.
4. Adicione uma ação de implantação que excluirá a pilha:

a. Em Nome da ação, escolha DeleteStack. Em Deploy provider (Fornecedor de implantação), 
escolha CloudFormation.

b. Em Modo de ação, escolha Excluir uma pilha.
c. Em Nome da pilha, insira a sintaxe da variável como mostrado. Esse é o nome da pilha que será 

excluída pela ação.
d. Escolha Concluído para salvar a ação.
e. Escolha Salvar para salvar o pipeline.

O pipeline é executado quando ele é salvo.

Tutorial: Implantação padrão do Amazon ECS com 
CodePipeline

Este tutorial ajuda você a criar um completo, end-to-end pipeline de implantação contínua (CD) com o 
Amazon ECS com CodePipeline.

Note

Este tutorial é para a ação de implantação padrão do Amazon ECS para CodePipeline. Para 
um tutorial que usa o Amazon ECS para CodeDeploy ação de implantação azul/verde em 
CodePipeline, consulteTutorial: Crie um pipeline com uma fonte do Amazon ECR e aCodeDeploy 
implantação do ECS-to (p. 101).

Pré-requisitos
Para você usar este tutorial para criar seu pipeline de CD, alguns recursos precisam estar em operação. 
Veja aqui estão os itens que você precisa para começar:
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Note

Todos esses recursos devem ser criados na mesma região da AWS.

• Um repositório de controle de origem (este tutorial usa CodeCommit) com seu arquivo Docker e a 
fonte do aplicativo. Para obter mais informações, consulte:Criar uma CodeCommitRepositórionaAWS 
CodeCommitGuia do usuário do.

• Um repositório de imagens do Docker (este tutorial usa o Amazon ECR) que contém uma imagem 
que você criou a partir do seu arquivo Docker e da fonte do aplicativo. Para obter mais informações, 
consulte:Criação de um repositórioeEmpurrando uma imagemnaGuia do usuário do Amazon Elastic 
Contain.

• Uma definição de tarefa do Amazon ECS que faz referência à imagem do Docker hospedada em 
seu repositório de imagens. Para obter mais informações, consulte:Criação de uma definição de 
tarefanaGuia do Amazon Elastic Container Service.

Important

A ação de implantação padrão do Amazon ECS para CodePipeline cria sua própria revisão 
da definição da tarefa com base na revisão usada pelo serviço Amazon ECS. Se você criar 
novas revisões para a definição da tarefa sem atualizar o serviço Amazon ECS, a ação de 
implantação ignorará essas revisões.

Abaixo está um exemplo de definição de tarefa usada neste tutorial. O valor que você usa 
paranameefamilyserá usado na próxima etapa do para o arquivo de especificação de compilação.

{ 
  "ipcMode": null, 
  "executionRoleArn": "role_ARN", 
  "containerDefinitions": [ 
    { 
      "dnsSearchDomains": null, 
      "environmentFiles": null, 
      "logConfiguration": { 
        "logDriver": "awslogs", 
        "secretOptions": null, 
        "options": { 
          "awslogs-group": "/ecs/hello-world", 
          "awslogs-region": "us-west-2", 
          "awslogs-stream-prefix": "ecs" 
        } 
      }, 
      "entryPoint": null, 
      "portMappings": [ 
        { 
          "hostPort": 80, 
          "protocol": "tcp", 
          "containerPort": 80 
        } 
      ], 
      "command": null, 
      "linuxParameters": null, 
      "cpu": 0, 
      "environment": [], 
      "resourceRequirements": null, 
      "ulimits": null, 
      "dnsServers": null, 
      "mountPoints": [], 
      "workingDirectory": null, 
      "secrets": null, 
      "dockerSecurityOptions": null, 
      "memory": null, 
      "memoryReservation": 128, 
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      "volumesFrom": [], 
      "stopTimeout": null, 
      "image": "image_name", 
      "startTimeout": null, 
      "firelensConfiguration": null, 
      "dependsOn": null, 
      "disableNetworking": null, 
      "interactive": null, 
      "healthCheck": null, 
      "essential": true, 
      "links": null, 
      "hostname": null, 
      "extraHosts": null, 
      "pseudoTerminal": null, 
      "user": null, 
      "readonlyRootFilesystem": null, 
      "dockerLabels": null, 
      "systemControls": null, 
      "privileged": null, 
      "name": "hello-world" 
    } 
  ], 
  "placementConstraints": [], 
  "memory": "2048", 
  "taskRoleArn": null, 
  "compatibilities": [ 
    "EC2", 
    "FARGATE" 
  ], 
  "taskDefinitionArn": "ARN", 
  "family": "hello-world", 
  "requiresAttributes": [], 
  "pidMode": null, 
  "requiresCompatibilities": [ 
    "FARGATE" 
  ], 
  "networkMode": "awsvpc", 
  "cpu": "1024", 
  "revision": 1, 
  "status": "ACTIVE", 
  "inferenceAccelerators": null, 
  "proxyConfiguration": null, 
  "volumes": []
}

• Um cluster do Amazon ECS que está executando um serviço que usa sua definição de tarefa 
mencionada anteriormente. Para obter mais informações, consulte:Como criar um clustereCriação de um 
serviçonaGuia do Amazon Elastic Container Service.

Assim que você atender a esses pré-requisitos, poderá continuar com o tutorial e criar seu pipeline de CD.

Etapa 1: Adicionar um arquivo de especificação de 
construção ao seu repositório de origem
Este tutorial usa CodeBuild para criar sua imagem do Docker e enviar a imagem para o Amazon ECR. 
Adicione um arquivo buildspec.yml ao repositório de código-fonte para informar ao CodeBuild como 
fazer isso. O exemplo de especificação de compilação abaixo faz o seguinte:

• Estágio pré-compilação:
• Faça login no Amazon ECR.
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• Defina a URI de repositório de sua imagem ECR e adicione uma tag de imagem com os primeiros sete 
caracteres do ID de confirmação do Git da origem.

• Estágio de compilação:
• Crie a imagem de docker e marque-a como latest e com o ID de confirmação do Git.

• Estágio pós-compilação:
• Envie por push a imagem para o repositório do ECR com ambas as tags.
• Escreva um arquivo chamadoimagedefinitions.jsonna raiz de compilação que tem o nome do 

contêiner do seu serviço Amazon ECS, a imagem e a tag. O estágio de implantação do pipeline de CD 
usa essas informações para criar uma nova revisão da definição de tarefa do serviço e, em seguida, 
atualiza o serviço para usar a nova definição de tarefa. O arquivo imagedefinitions.json é 
necessário para o operador de trabalho do ECS.

Cole este texto de amostra para criar seubuildspec.ymlarquivo e substitua os valores da sua imagem e 
definição de tarefa.

version: 0.2

phases: 
  pre_build: 
    commands: 
      - echo Logging in to Amazon ECR... 
      - aws --version 
      - aws ecr get-login-password --region $AWS_DEFAULT_REGION | docker login --username 
 AWS --password-stdin 012345678910.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com 
      - REPOSITORY_URI=012345678910.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/hello-world 
      - COMMIT_HASH=$(echo $CODEBUILD_RESOLVED_SOURCE_VERSION | cut -c 1-7) 
      - IMAGE_TAG=${COMMIT_HASH:=latest} 
  build: 
    commands: 
      - echo Build started on `date` 
      - echo Building the Docker image... 
      - docker build -t $REPOSITORY_URI:latest . 
      - docker tag $REPOSITORY_URI:latest $REPOSITORY_URI:$IMAGE_TAG 
  post_build: 
    commands: 
      - echo Build completed on `date` 
      - echo Pushing the Docker images... 
      - docker push $REPOSITORY_URI:latest 
      - docker push $REPOSITORY_URI:$IMAGE_TAG 
      - echo Writing image definitions file... 
      - printf '[{"name":"hello-world","imageUri":"%s"}]' $REPOSITORY_URI:$IMAGE_TAG > 
 imagedefinitions.json
artifacts: 
    files: imagedefinitions.json

A especificação de construção foi escrita para a definição de tarefa de amostra fornecida emPré-
requisitos (p. 95), usado pelo serviço Amazon ECS neste tutorial. O valor REPOSITORY_URI
corresponde ao repositório image (sem nenhuma tag de imagem) e o valor hello-world próximo do 
final do arquivo corresponde ao nome do contêiner na definição de tarefa do serviço.

Para adicionar um arquivo buildspec.yml ao repositório de origem

1. Abra um editor de texto e, em seguida, copie e cole a especificação de compilação acima em um novo 
arquivo.

2. Substitua oREPOSITORY_URIvalor (012345678910.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/
hello-world) com o URI do seu repositório Amazon ECR (sem nenhuma tag de imagem) para sua 
imagem do Docker. Substitua hello-world pelo nome do contêiner na definição de tarefa do serviço 
que se refere à imagem de docker.
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3. Confirme e envie o arquivo buildspec.yml para o repositório de origem.

a. Adicione o arquivo.

git add .

b. Confirme a alteração.

git commit -m "Adding build specification."

c. Envie a confirmação.

git push

Etapa 2: Criando seu pipeline de implantação contínua
Usar o CodePipeline assistente para criar seus estágios de pipeline e conectar seu repositório de origem 
ao seu serviço ECS.

Para criar o pipeline

1. Abra o CodePipeline Console dohttps://console.aws.amazon.com/codepipeline/.
2. Na página Bem-vindo, escolha Criar pipeline.

Se esta é sua primeira vez usando CodePipeline, uma página introdutória aparece em vez deBem-
vindo. Escolha Get Started Now (Começar agora).

3. NoEtapa 1: Name (Nome)página, paraNome do pipeline, digite o nome do seu funil e escolhaPróximo. 
Para este tutorial, o nome do pipeline é hello-world.

4. NoEtapa 2: Adicionar estágio de origempágina, paraProvedor de origem, escolha AWS CodeCommit.

a. Em Repository name (Nome do repositório), escolha o nome do repositório do CodeCommit para 
usar como o local de origem do pipeline.

b. Em Branch name (Nome da ramificação), escolha a ramificação a ser usada e selecione Next 
(Próximo).

5. NoEtapa 3: Adicionar estágio de construçãopágina, paraCompilar provedorescolherAWS CodeBuilde, 
em seguida, escolhaCriar projeto.

a. Em Project name, escolha um nome exclusivo para seu projeto de compilação. Para este tutorial, 
o nome do projeto é hello-world.

b. Em Environment image (Imagem do ambiente), escolha Managed image (Imagem gerenciada).
c. Em Operating system (Sistema operacional), escolha Amazon Linux 2.
d. Em Runtime(s) (Tempos de execução), selecione Standard (Padrão).
e. ParaImagem, escolhaaws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:3.0.
f. Em Image version (Versão da imagem) e Environment type (Tipo de ambiente), use os valores 

padrão.
g. Selecione Enable this flag if you want to build Docker images or want your builds to get elevated 

privileges (Ativar este sinalizador se quiser criar imagens do Docker ou desejar que suas 
compilações obtenham privilégios elevados).

h. DesmarcarCloudWatch troncos. Talvez seja necessário expandirAvançado.
i. EscolhaContinue até CodePipeline.
j. Escolha Next (Próximo). Versão da API 2015-07-09
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Note

O assistente cria um CodeBuild função de serviço para seu projeto de construção, 
chamadacompilação de código -build-project-name-Função do serviço. Observe 
esse nome de função, à medida que você adiciona permissões do Amazon ECR a ela 
posteriormente.

6. NoEtapa 4: Adicionar estágio de implantaçãopágina, paraProvedor de implantação, escolhaAmazon 
ECS.

a. ParaNome do cluster, escolha o cluster Amazon ECS no qual seu serviço está sendo executado. 
Para este tutorial, o cluster é default.

b. Em Service name (Nome do serviço), escolha o serviço a ser atualizado e selecione Next 
(Próximo). Para este tutorial, o nome do serviço é hello-world.

7. NoEtapa 5: Analisarpágina, revise a configuração do pipeline e escolhaCriar pipelinepara criar o 
pipeline.

Note

Agora que o pipeline foi criado, ele tentará passar pelos diferentes estágios de pipeline. 
No entanto, o padrão CodeBuild a função criada pelo assistente não tem permissões para 
executar todos os comandos contidos nobuildspec.ymlarquivo, então o estágio de 
construção falha. A próxima seção adiciona as permissões para o estágio de compilação.

Etapa 3: Adicione permissões do Amazon ECR ao 
CodeBuildFunção
O CodePipeline O assistente criou uma função do IAM para CodeBuild projeto de compilação, 
chamadocompilação de código -build-project-name-Função do serviço. Para este tutorial, o nome 
écodebuild-hello-world-service-Função do. Porque obuildspec.ymlO arquivo faz chamadas para 
as operações da API do Amazon ECR, a função deve ter uma política que permita permissões para 
fazer essas chamadas do Amazon ECR. O procedimento a seguir ajuda você a anexar as permissões 
adequadas à função.

Para adicionar permissões do Amazon ECR ao CodeBuild função

1. Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Roles.
3. Na caixa de pesquisa, digitecompilação de código -e escolha a função que foi criada pelo 

CodePipeline assistente. Para este tutorial, o nome da função écodebuild-hello-world-service-Função 
do.

4. Na página Summary (Resumo), escolha Attach policies (Associar políticas).
5. Selecione a caixa à esquerda doAmazon EC2ContainerRegistryPowerUserpolítica e escolhaAnexar 

política.

Etapa 4: Testar o pipeline
Seu pipeline deve ter tudo para executar um end-to-end nativoAWSimplantação contínua. Agora, teste a 
funcionalidade enviando uma alteração de código ao repositório de origem.

Para testar o pipeline

1. Faça uma alteração no código no repositório de origem configurado, confirme e envie a alteração.
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2. Abra o CodePipeline Console dohttps://console.aws.amazon.com/codepipeline/.
3. Escolha o pipeline na lista.
4. Observe a evolução do pipeline pelos respectivos estágios. Seu pipeline deve ser concluído e seu 

serviço Amazon ECS executa a imagem do Docker que foi criada a partir de sua alteração de código.

Tutorial: Crie um pipeline com uma fonte do 
Amazon ECR e aCodeDeploy implantação do ECS-
to

Neste tutorial, você configura um pipeline no AWS CodePipeline que implanta aplicativos de contêiner 
usando uma implantação azul/verde que oferece suporte a imagens do Docker. Em uma implantação 
azul/verde, você pode executar a nova versão do seu aplicativo junto com a versão antiga e testar a nova 
versão antes de redirecionar o tráfego. Você também pode monitorar o processo de implantação e reverter 
rapidamente se houver algum problema.

Note

Este tutorial é para a ação de implantação do Amazon ECS para CodeDeploy azul/verde 
CodePipeline. Para obter um tutorial que usa a ação de implantação padrão do Amazon 
ECS em CodePipeline, consulteTutorial: Implantação padrão do Amazon ECS com 
CodePipeline (p. 95).

O pipeline completo detecta alterações em sua imagem, que é armazenada em um repositório de imagens, 
como o Amazon ECR, e é usada CodeDeploy para rotear e implantar tráfego em um cluster e balanceador 
de carga do Amazon ECS. CodeDeploy usa um ouvinte para redirecionar o tráfego para a porta do 
contêiner atualizado especificado no AppSpec arquivo. Para obter informações sobre como o balanceador 
de carga, o ouvinte de produção, os grupos-alvo e seu aplicativo Amazon ECS são usados em uma 
implantação azul/verde, consulte Tutorial: Implantar um serviço Amazon ECS.

O pipeline também é configurado para usar um local de origem, como, por exemplo CodeCommit, 
onde sua definição de tarefa do Amazon ECS está armazenada. Neste tutorial, você configura cada um 
dessesAWS recursos e, em seguida, cria seu pipeline com estágios que contêm ações para cada recurso.

Seu pipeline de entrega contínua criará e implantará automaticamente imagens de contêiner sempre que o 
código-fonte for alterado ou uma nova imagem base for enviada para o Amazon ECR.

Esse fluxo usa os seguintes artefatos:

• Um arquivo de imagem do Docker que especifica o nome do contêiner e o URI do repositório de 
imagens do Amazon ECR.

• Uma definição de tarefa do Amazon ECS que lista o nome da imagem do Docker, o nome do contêiner, 
o nome do serviço do Amazon ECS e a configuração do balanceador de carga.

• Um CodeDeploy AppSpec arquivo que especifica o nome do arquivo de definição de tarefas do Amazon 
ECS, o nome do contêiner do aplicativo atualizado e a porta do contêiner para a qual CodeDeploy 
redireciona o tráfego de produção. Também é capaz de especificar a configuração de rede opcional 
e as funções Lambda que podem ser executadas durante os ganchos do evento de ciclo de vida da 
implantação.

Note

Quando você confirma uma alteração em seu repositório de imagens do Amazon ECR, a ação 
de origem do pipeline cria umimageDetail.json arquivo para essa confirmação. Para mais 
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informações sobre o arquivo imageDetail.json, consulte Arquivo ImageDetail.json para ações 
azuis/verdes de implantação azuis/verdes do Amazon ECS (p. 571).

Ao criar ou editar seu pipeline e atualizar ou especificar artefatos de origem para o estágio de implantação, 
certifique-se de apontar para os artefatos de origem com o nome e a versão mais recente que deseja 
utilizar. Depois de configurar seu pipeline, à medida que forem feitas alterações em sua imagem ou 
definição de tarefa, pode ser necessário atualizar os arquivos do artefato de origem em seus repositórios e 
editar o estágio de implantação em seu pipeline.

Tópicos
• Pré-requisitos (p. 102)
• Etapa 1: Criar imagem e enviar para um repositório do Amazon ECR (p. 102)
• Etapa 2: criar arquivos de definição de tarefas e de AppSpec origem e enviar para um CodeCommit 

repositório (p. 103)
• Etapa 3: Criar o Application Load Balancer e os grupos de destino  (p. 106)
• Etapa 4: Criar o cluster e serviço do Amazon ECS (p. 108)
• Etapa 5: Criar o aplicativo e o grupo de implantação do CodeDeploy (plataforma de computação do 

ECS) (p. 109)
• Etapa 6: Criar o pipeline  (p. 110)
• Etapa 7: Realizar uma alteração no pipeline e verificar a implantação (p. 113)

Pré-requisitos
É necessário que já tenham sido criados os recursos a seguir:

• Um CodeCommit repositório. Você pode usar o repositório do AWS CodeCommit que você criou em
Tutorial: Criar um pipeline simples (repositório do CodeCommit) (p. 51).

• Inicie uma instância Linux do Amazon EC2 e instale o Docker para criar uma imagem, conforme 
mostrado neste tutorial. Caso já exista uma imagem que deseja usar, ignore esse pré-requisito.

Etapa 1: Criar imagem e enviar para um repositório do 
Amazon ECR
Nesta seção, você usa o Docker para criar uma imagem e, em seguida, usa oAWS CLI para criar um 
repositório do Amazon ECR e enviar a imagem para o repositório.

Note

Caso já exista uma imagem que deseja usar, pule esta etapa.

Como criar uma imagem

1. Conecte-se à sua instância do Linux na qual o Docker esteja instalado.

Expanda uma imagem para nginx. Esse comando fornece anginx:latest imagem:

docker pull nginx

2. Execute docker images. A imagem deve estar presente na lista.

docker images
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Para criar um repositório do Amazon ECR e enviar a imagem

1. Crie um repositório do Amazon ECR para armazenar sua imagem . Anote o repositoryUri
apresentado na saída.

aws ecr create-repository --repository-name nginx

Resultado:

{ 
    "repository": { 
        "registryId": "aws_account_id", 
        "repositoryName": "nginx", 
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-east-1:aws_account_id:repository/nginx", 
        "createdAt": 1505337806.0, 
        "repositoryUri": "aws_account_id.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/nginx" 
    }
}

2. Marque a imagem com o valor repositoryUri da etapa anterior.

docker tag nginx:latest aws_account_id.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/nginx:latest

3. Execute o comando aws ecr get-login-password, como mostrado neste exemplo para a região us-
west-2.

aws ecr get-login-password --region us-west-2 | docker login --username AWS --password-
stdin ACCOUNT_ID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/nginx

4. Envie a imagem para o Amazon ECR usando arepositoryUri da etapa anterior.

docker push aws_account_id.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/nginx:latest

Etapa 2: criar arquivos de definição de tarefas e de 
AppSpec origem e enviar para um CodeCommit 
repositório
Nesta seção, você cria um arquivo JSON de definição de tarefa e o registra no Amazon ECS. Em seguida, 
você cria um AppSpec arquivo CodeDeploy e usa seu cliente Git para enviar os arquivos para seu 
CodeCommit repositório.

Criar uma definição de tarefa para sua imagem

1. Crie um arquivo denominado taskdef.json com o seguinte conteúdo: Para image, insira o nome 
da imagem, como nginx. Esse valor é atualizado quando o pipeline é executado.

Note

Certifique-se de que a função de execução especificada na definição de tarefas contenha a
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy. Para obter mais informações, consulte Função 
do IAM de execução do Amazon ECS no Guia do desenvolvedor do Amazon ECS.

{ 
    "executionRoleArn": "arn:aws:iam::account_ID:role/ecsTaskExecutionRole", 
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    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "name": "sample-website", 
            "image": "nginx", 
            "essential": true, 
            "portMappings": [ 
                { 
                    "hostPort": 80, 
                    "protocol": "tcp", 
                    "containerPort": 80 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "requiresCompatibilities": [ 
        "FARGATE" 
    ], 
    "networkMode": "awsvpc", 
    "cpu": "256", 
    "memory": "512", 
    "family": "ecs-demo"
}

2. Registre sua definição de tarefas com o arquivo taskdef.json.

aws ecs register-task-definition --cli-input-json file://taskdef.json

3. Após o registro da definição de tarefas, edite o arquivo para remover o nome da imagem e incluir o 
texto do espaço reservado <IMAGE1_NAME> no campo de imagem.

{ 
    "executionRoleArn": "arn:aws:iam::account_ID:role/ecsTaskExecutionRole", 
    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "name": "sample-website", 
            "image": "<IMAGE1_NAME>", 
            "essential": true, 
            "portMappings": [ 
                { 
                    "hostPort": 80, 
                    "protocol": "tcp", 
                    "containerPort": 80 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "requiresCompatibilities": [ 
        "FARGATE" 
    ], 
    "networkMode": "awsvpc", 
    "cpu": "256", 
    "memory": "512", 
    "family": "ecs-demo"
}

Para criar um AppSpec arquivo

• O AppSpec arquivo é usado para CodeDeploy implantações. O arquivo, que inclui campos opcionais, 
usa o seguinte formato:

version: 0.0
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Resources: 
  - TargetService: 
      Type: AWS::ECS::Service 
      Properties: 
        TaskDefinition: "task-definition-ARN" 
        LoadBalancerInfo: 
          ContainerName: "container-name" 
          ContainerPort: container-port-number
# Optional properties 
        PlatformVersion: "LATEST" 
        NetworkConfiguration: 
            AwsvpcConfiguration: 
              Subnets: ["subnet-name-1", "subnet-name-2"] 
              SecurityGroups: ["security-group"] 
              AssignPublicIp: "ENABLED"
Hooks:
- BeforeInstall: "BeforeInstallHookFunctionName"
- AfterInstall: "AfterInstallHookFunctionName"
- AfterAllowTestTraffic: "AfterAllowTestTrafficHookFunctionName"
- BeforeAllowTraffic: "BeforeAllowTrafficHookFunctionName"
- AfterAllowTraffic: "AfterAllowTrafficHookFunctionName"

Para obter mais informações sobre o AppSpec arquivo, incluindo exemplos, consulte Referência 
deCodeDeploy AppSpec arquivo.

Crie um arquivo denominado appspec.yaml com o seguinte conteúdo: Para TaskDefinition, não 
altere o texto do espaço reservado <TASK_DEFINITION>. Esse valor é atualizado quando o pipeline 
é executado.

version: 0.0
Resources: 
  - TargetService: 
      Type: AWS::ECS::Service 
      Properties: 
        TaskDefinition: <TASK_DEFINITION> 
        LoadBalancerInfo: 
          ContainerName: "sample-website" 
          ContainerPort: 80

Para enviar arquivos para seu CodeCommit repositório

1. Envie ou envie os arquivos para o seu CodeCommit repositório. Esses arquivos são o artefato 
de origem gerado pelo assistente Create pipeline (Criar pipeline) para a ação de implantação no 
CodePipeline. Os arquivos devem ter a seguinte aparência em seu diretório local:

/tmp 
  |my-demo-repo 
    |-- appspec.yaml 
    |-- taskdef.json

2. Selecione o método que deseja utilizar para carregar seus arquivos:

a. Usar a linha de comando git a partir de um repositório clonado no computador local:

i. Altere diretórios para o repositório local:

(For Linux, macOS, or Unix) cd /tmp/my-demo-repo
(For Windows) cd c:\temp\my-demo-repo

ii. Execute o seguinte comando para organizar todos os seus arquivos de uma só vez:
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git add -A

iii. Execute o seguinte comando para confirmar os arquivos com uma mensagem de 
confirmação:

git commit -m "Added task definition files"

iv. Execute o comando a seguir para enviar os arquivos do repositório local para o CodeCommit 
repositório:

git push

b. Para usar o CodeCommit console para fazer upload de seus arquivos:

i. Abra o CodeCommit console e escolha seu repositório na lista de repositórios.
ii. Selecione Add file (Adicionar arquivo) e clique em Upload file (Carregar arquivo).
iii. Clique em Choose file (Selecionar arquivo) e localize o arquivo. Informe seu nome de usuário 

e endereço de e-mail para confirmar a alteração. Escolha Commit changes (Confirmar 
alterações).

iv. Repita essa etapa para cada arquivo que deseja carregar.

Etapa 3: Criar o Application Load Balancer e os 
grupos de destino
Nesta seção, você cria um Amazon EC2 Application Load Balancer. Você usa os nomes de sub-rede e os 
valores do grupo-alvo que você cria com seu balanceador de carga posteriormente, ao criar seu serviço 
Amazon ECS. É possível utilizar um Application Load Balancer ou Network Load Balancer. O load balancer 
deve usar uma VPC com duas sub-redes públicas em diferentes zonas de disponibilidade. Nessas etapas, 
confirme sua VPC padrão, crie um load balancer e crie dois grupos de destino para seu load balancer. 
Para obter mais informações, consulte Grupos de destino para seus load balancers de rede.

Verificar sua VPC padrão e sub-redes públicas

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console da Amazon VPC em https:// 
console.aws.amazon.com/vpc/.

2. Verifique a VPC padrão a ser usada. No painel de navegação, escolha Your VPCs (Suas VPCs). 
Observe qual VPC exibe Yes (Sim) na coluna de Default VPC (VPC padrão). Essa é a VPC padrão. 
Contém sub-redes padrão a serem selecionadas.

3. Selecione Subnets (Sub-redes). Selecione duas sub-redes que exibam Yes (Sim) na coluna de Default 
subnet (Sub-rede padrão).

Note

Anote seus IDs de sub-rede. Você precisará deles posteriormente neste tutorial.
4. Selecione as sub-redes e escolha a guia Description (Descrição). Verifique se as sub-redes que você 

deseja utilizar se encontram em diferentes zonas de disponibilidade.
5. Selecione as sub-redes e escolha a guia Route Table (Tabela de rotas). Para verificar se cada sub-

rede que deseja utilizar é uma sub-rede pública, confirme se uma linha de gateway está presente na 
tabela de rotas.
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Para criar um Application Load Balancer do Amazon EC2

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do Amazon EC2 em https:// 
console.aws.amazon.com/ec2/.

2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione Criar load balancer.
4. Selecione Application Load Balancer e clique em Create (Criar).
5. Em Name (Nome), informe o nome do load balancer.
6. Em Scheme (Esquema), selecione  Internet-facing (Voltado para a Internet).
7. Em IP address type (Tipo de endereço IP), selecione ipv4.
8. Configure duas portas do listener para seu load balancer:

a. Em Load Balancer Protocol (Protocolo do load balancer), selecione HTTP. Em Load Balancer Port 
(Porta do load balancer), insira 80.

b. Escolha Add listener.
c. Em Load Balancer Protocol (Protocolo do load balancer) para o segundo listener, selecione

HTTP. Em Load Balancer Port (Porta do load balancer), insira 8080.
9. Em Availability Zones (Zonas de disponibilidade), em VPC, selecione a VPC padrão. A seguir, escolha 

as duas sub-redes padrão que deseja utilizar.
10. Selecione Next: Configure Security Settings (Próximo: Definir configurações de segurança).
11. Selecione Next: Configure Security Groups (Próximo: Configurar grupos de segurança).
12. Clique em Select an existing security group (Selecionar um grupo de segurança existente) e anote o 

ID do grupo de segurança.
13. Selecione Next: Configure Routing (Próximo: Configurar roteamento).
14. Em Target group (Grupo de destino), selecione New target group (Novo grupo de destino) e configure 

o primeiro grupo de destino:

a. Em Name (Nome), informe o nome do grupo de destino (por exemplo, target-group-1).
b. Em Target type (Tipo de destino), selecione IP.
c. Em Protocol (Protocolo): Selecione HTTP. Em Port (Porta), insira 80.
d. Selecione Next: Register Targets (Próximo: Registrar destinos).

15. Selecione Next: Review (Próximo: Análise) e Create (Criar).

Criar um grupo de destino para seu load balancer.

1. Depois que o balanceador de carga for provisionado, abra o console do Amazon EC2. No painel de 
navegação, selecione Grupos de destino.

2. Selecione Criar grupo de destino.
3. Em Name (Nome), informe o nome do grupo de destino (por exemplo, target-group-2).
4. Em Target type (Tipo de destino), selecione IP.
5. Em Protocol (Protocolo): Selecione HTTP. Em Port (Porta), insira 8080.
6. Em VPC, escolha a VPC padrão.
7. Escolha Create (Criar).

Note

Para que sua implantação seja executada, é necessário ter dois grupos de destino criados 
para seu load balancer. Somente é necessário anotar o ARN do seu primeiro grupo de 
destino. O ARN é usado no arquivo JSON create-service na próxima etapa.
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Atualizar o load balancer para incluir o segundo grupo de destino

1. Abra o console do Amazon EC2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
2. Selecione seu load balancer e clique na guia Listeners. Escolha o listener com a porta 8080 e 

selecione Edit (Editar).
3. Selecione o ícone de lápis próximo a Forward to (Avançar para) Escolha o segundo grupo de destino e 

selecione a marca de verificação. Selecione Update (Atualizar) para salvar as atualizações.

Etapa 4: Criar o cluster e serviço do Amazon ECS
Nesta seção, você cria um cluster e um serviço do Amazon ECS que CodeDeploy direcionam o tráfego 
durante a implantação (para um cluster do Amazon ECS em vez de instâncias do EC2). Para criar seu 
serviço Amazon ECS, você deve usar os nomes de sub-rede, o grupo de segurança e o valor do grupo-
alvo que você criou com seu balanceador de carga para criar seu serviço.

Note

Ao usar essas etapas para criar seu cluster do Amazon ECS, você usa o modelo de cluster
somente para redes, que provisiona contêineresAWS Fargate. AWS O Fargate é uma tecnologia 
que gerencia sua infraestrutura de instância de contêiner para você. Você não precisa escolher ou 
criar manualmente instâncias do Amazon EC2 para o cluster do Amazon ECS.

Para criar um cluster do Amazon ECS

1. Abra o console clássico do Amazon ECS em https://console.aws.amazon.com/ecs/.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.
3. Selecione Create cluster (Criar cluster).
4. Escolha o modelo de cluster somente para rede que usa oAWS Fargate e escolha Próxima etapa.
5. Insira um nome de cluster na página Configure cluster (Configurar cluster). Você pode adicionar uma 

tag opcional para o seu recurso. Escolha Create (Criar).

Para criar um serviço do Amazon ECS

Use oAWS CLI para criar seu serviço no Amazon ECS.

1. Crie um arquivo JSON e o nomeie como create-service.json. Cole a seguinte informação no 
arquivo JSON.

Para otaskDefinition campo, ao registrar uma definição de tarefa no Amazon ECS, você 
atribui a ela uma família. Isso é semelhante a um nome para várias versões da definição da tarefa, 
especificado com um número de revisão. Neste exemplo, use “ecs-demo:1” para a família e o 
número de revisão no seu arquivo. Use os nomes de sub-rede, o grupo de segurança e valor do grupo 
de destino que você criou com seu load balancer em Etapa 3: Criar o Application Load Balancer e os 
grupos de destino  (p. 106).

Note

É necessário incluir o ARN do grupo de destino nesse arquivo. Abra o console do Amazon 
EC2 e, no painel de navegação, selecione grupos de destino, selecione grupos do Amazon 
EC2. Escolha o primeiro grupo de destino. Copie o ARN da guia Description (Descrição).

{ 
    "taskDefinition": "family:revision-number", 
    "cluster": "my-cluster", 
    "loadBalancers": [ 
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        { 
            "targetGroupArn": "target-group-arn", 
            "containerName": "sample-website", 
            "containerPort": 80 
        } 
    ], 
    "desiredCount": 1, 
    "launchType": "FARGATE", 
    "schedulingStrategy": "REPLICA", 
    "deploymentController": { 
        "type": "CODE_DEPLOY" 
    }, 
    "networkConfiguration": { 
        "awsvpcConfiguration": { 
            "subnets": [ 
                "subnet-1", 
                "subnet-2" 
            ], 
            "securityGroups": [ 
                "security-group" 
            ], 
            "assignPublicIp": "ENABLED" 
        } 
    }
}

2. Execute o comando create-service especificando o arquivo JSON:

Important

Não se esqueça de incluir file:// antes do nome de arquivo. Ele é obrigatório nesse 
comando.

Este exemplo cria um serviço denominado my-service.

Note

Este comando de exemplo cria um serviço denominado my-service. Se você já tem um 
serviço com esse nome, o comando retornará um erro.

aws ecs create-service --service-name my-service --cli-input-json file://create-
service.json

A saída retorna os campos de descrição para seu serviço.
3. Execute o comando describe-services para verificar se o serviço foi criado corretamente.

aws ecs describe-services --cluster cluster-name --services service-name

Etapa 5: Criar o aplicativo e o grupo de implantação 
do CodeDeploy (plataforma de computação do ECS)
Quando você cria um CodeDeploy aplicativo e um grupo de implantação para a plataforma computacional 
Amazon ECS, o aplicativo é usado durante uma implantação para referenciar o grupo de implantação 
correto, grupos-alvo, ouvintes e comportamento de redirecionamento de tráfego.

Para criar um CodeDeploy aplicativo

1. Abra o CodeDeploy console e escolha Criar aplicativo.
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2. Em Application name (Nome do aplicativo), informe o nome que deseja utilizar.
3. Em Compute platform (Plataforma de computação), selecione Amazon ECS.
4. Escolha Create application (Criar aplicativo).

Para criar um grupo CodeDeploy de implantação

1. Na guia da página do aplicativo Deployment groups (Grupos de implantação), selecione Create 
deployment group (Criar grupo de implantação).

2. Em Deployment group name (Nome do grupo de implantação) digite um nome que descreva o grupo 
de implantação.

3. Em Função de serviço, escolha uma função de serviço que conceda CodeDeploy acesso ao Amazon 
ECS. Para criar uma nova função de serviço, siga estas etapas:

a. Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/).
b. No painel do console, escolha Roles (Funções).
c. Selecione Create role (Criar função).
d. Em Selecionar tipo de entidade confiável, selecione AWS service (Serviço da AWS). Em

Escolher um caso de uso, selecione CodeDeploy. Em Selecionar seu caso de uso, selecione
CodeDeploy - ECS. Escolha Next: Permissions (Próximo: permissões). A política gerenciada
AWSCodeDeployRoleForECS já está anexada à função.

e. Selecione Next: Tags (Próximo: tags) e Next: Review (Próximo: revisar).
f. Insira um nome para a função (por exemplo, CodeDeployECSRole) e escolha Create role (Criar 

função).
4. Em Configuração do ambiente, escolha o nome do cluster e o nome do serviço do Amazon ECS.
5. Em Balanceadores de carga, escolha o nome do balanceador de carga que serve tráfego para seu 

serviço Amazon ECS.
6. Em Production listener port (Porta do listener de produção), escolha a porta e o protocolo para o 

listener que fornece o tráfego de produção para seu serviço do Amazon ECS. Em Test listener port 
(Porta do listener de teste), escolha a porta e o protocolo para o listener de teste.

7. Em Target group 1 nome (Nome do grupo de destino 1) e Target group 2 name (Nome do grupo 
de destino 2), escolha os grupos de destino utilizados para rotear o tráfego durante a implantação. 
Certifique-se de que esses são os grupos de destino criados para o load balancer.

8. Escolha Redirecionar tráfego imediatamente para determinar quanto tempo depois de uma 
implantação bem-sucedida redirecionará o tráfego para sua tarefa atualizada do Amazon ECS.

9. Selecione Create deployment group (Criar grupo de implantação).

Etapa 6: Criar o pipeline
Nesta seção, você criará um pipeline com as seguintes ações:

• Uma CodeCommit ação em que os artefatos de origem são a definição da tarefa e o AppSpec arquivo.
• Um estágio de origem com uma ação de origem do Amazon ECR em que o artefato de origem é o 

arquivo de imagem.
• Um estágio de implantação com uma ação de implantação do Amazon ECS em que a implantação é 

executada com um CodeDeploy aplicativo e um grupo de implantação.

Criar um pipeline de dois estágios com o assistente

1. Faça login noAWS Management Console e abra o CodePipeline console em http://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.
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2. Na página Welcome (Bem-vindo), Getting started (Conceitos básicos) ou Pipelines, selecione Create 
pipeline (Criar pipeline).

3. Em Step 1: Choose pipeline settings (Etapa 1: selecionar as configurações do pipeline), em Pipeline 
name (Nome do pipeline), insira MyImagePipeline.

4. Em Service role (Função de serviço), escolha New service role (Nova função de serviço) para permitir 
que o CodePipeline crie uma função de serviço no IAM.

5. Deixe as configurações em Advanced settings (Configurações avançadas) como padrão e escolha
Next (Próximo).

6. Em Step 2: Add source stage (Etapa 2: Adicionar estágio de origem), em Source provider 
(Fornecedor de origem), escolha AWS CodeCommit. Em Repository name (Nome do repositório), 
selecione o nome do repositório do CodeCommit que você criou em Etapa 1: criar um CodeCommit 
repositório (p. 51). Em Nome do ramo, selecione o nome do ramo que contém a última atualização 
do código.

Escolha Next (Próximo).
7. Em Step 3: Add build stage (Etapa 3: Adicionar estágio de construção), selecione Skip build stage 

(Pular estágio de compilação) e aceite a mensagem de aviso ao clicar novamente em Skip (Pular). 
Escolha Next (Próximo).

8. Em Step 4: Add deploy stage (Etapa 4: Adicionar estágio de implantação):

a. Em Deploy provider (Fornecedor de implantação), selecione Amazon ECS (Blue/Green) 
(Amazon ECS [Azul/Verde]). Em Application name (Nome do aplicativo), informe ou selecione 
o nome de um aplicativo da lista, como codedeployapp. Em Deployment group (Grupo 
de implantação), informe ou selecione o nome de um grupo de implantação da lista, como
codedeploydeplgroup.

Note

O nome "Deploy" é o nome padrão dado ao estágio criado em Step 4: Deploy (Etapa 
4: implantar), assim como "Source" ("Origem) é o nome dado ao primeiro estágio do 
pipeline.

b. Em Definição de tarefa do Amazon ECS, escolha SourceArtifact. No campo, insira
taskdef.json.

c. Em AWS CodeDeploy AppSpec Arquivo, escolha SourceArtifact. No campo, insira
appspec.yaml.

Note

Nesse momento, não forneça informações em Dynamically update task definition image 
(Atualização dinâmica da imagem de definição de tarefas).

d. Escolha Next (Próximo).
9. Em Etapa 5: Revisar, revise as informações e, então selecione Criar pipeline.

Para adicionar uma ação de origem do Amazon ECR ao seu pipeline

Visualize seu pipeline e adicione uma ação de origem do Amazon ECR ao seu pipeline.

1. Selecione seu pipeline. No canto superior esquerdo, selecione Edit (Editar).
2. No estágio de origem, clique em Edit stage (Editar estágio).
3. Adicione uma ação parallel escolhendo + Adicionar ação ao lado da ação CodeCommit de origem.
4. Em Action name (Nome da ação), informe um nome (por exemplo, Image).
5. Em Action provider (Provedor de ação), selecione Amazon ECR.Versão da API 2015-07-09
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6. Em Nome do repositório, escolha o nome do seu repositório Amazon ECR.
7. Em Image tag (Tag da imagem), especifique o nome da imagem e a versão, caso seja diferente da 

última.
8. Em Output artifacts (Artefatos de saída), escolha o artefato de saída padrão (por exemplo, MyImage) 

que contém o nome da imagem e as informações de URI do repositório que o próximo estágio deve 
utilizar.

9. Escolha Save (Salvar) na tela de ação. Escolha Done (Concluído) na tela de estágio. Escolha Save 
(Salvar) no pipeline. Uma mensagem mostra a regra Amazon CloudWatch Events a ser criada para a 
ação de origem do Amazon ECR.

Como conectar os artefatos de origem à ação de implantação

1. Escolha Editar em seu estágio de implantação e escolha o ícone para editar a ação do Amazon ECS 
(azul/verde).

2. Role até a parte inferior do painel. Em Input artifacts (Artefatos de entrada), selecione Add (Adicionar). 
Adicione o artefato de origem do seu novo repositório Amazon ECR (por exemplo,MyImage).

3. Em Definição de Tarefas, escolha e SourceArtifact, em seguida, verifiquetaskdef.json se foi 
inserido.
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4. Em AWS CodeDeploy AppSpec Arquivo, escolha e SourceArtifact, em seguida, 
verifiqueappspec.yaml se foi inserido.

5. Em Atualizar dinamicamente a imagem de definição da tarefa, em Inserir Artifact com URI de imagem
MyImage, escolha e, em seguida, insira o texto do espaço reservado usado notaskdef.json
arquivo: IMAGE1_NAME. Escolha Save (Salvar).

6. No painel do AWS CodePipeline, selecione Save pipeline change (Salvar alteração do pipeline) e, em 
seguida, Save change (Salvar alteração). Visualize seu pipeline atualizado.

Depois que esse pipeline de exemplo é criado, a configuração da ação para as entradas do console é 
exibida na estrutura do pipeline da seguinte forma:

"configuration": { 
  "AppSpecTemplateArtifact": "SourceArtifact", 
  "AppSpecTemplatePath": "appspec.yaml", 
  "TaskDefinitionTemplateArtifact": "SourceArtifact", 
  "TaskDefinitionTemplatePath": "taskdef.json", 
  "ApplicationName": "codedeployapp", 
  "DeploymentGroupName": "codedeploydeplgroup", 
  "Image1ArtifactName": "MyImage", 
  "Image1ContainerName": "IMAGE1_NAME"
},

7. Para enviar suas alterações e iniciar uma compilação do pipeline, selecione Release change (Liberar 
alteração) e, depois, Release (Liberar).

8. Escolha a ação de implantação para visualizá-la CodeDeploy e ver o progresso da mudança de 
tráfego.

Note

Você pode ver uma etapa de implantação que mostra um tempo de espera opcional. 
Por padrão, CodeDeploy espera uma hora após uma implantação bem-sucedida antes 
de encerrar o conjunto de tarefas original. Você pode usar esse tempo para reverter ou 
encerrar a tarefa, mas a sua implantação só será concluída quando o conjunto de tarefas for 
encerrado.

Etapa 7: Realizar uma alteração no pipeline e verificar 
a implantação
Faça uma alteração em sua imagem e, em seguida, envie a alteração para seu repositório Amazon ECR. 
Deste modo, a execução de seu pipeline é acionada. Verifique se a alteração da imagem de origem foi 
implantada.

Tutorial: Criar um pipeline que implanta uma skill do 
Amazon Alexa

Nesse tutorial, você configura um pipeline que fornece continuamente sua skill da Alexa usando o Alexa 
Skills Kit como o provedor de implantação em seu estágio de implantação. O pipeline concluído detecta 
alterações em sua skill quando você faz uma alteração nos arquivos de origem em seu repositório de 
origem. O pipeline usa o Alexa Skills Kit para implantar no estágio de desenvolvimento de skills da Alexa.
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Note

Esse recurso não está disponível na região Ásia-Pacífico (Hong Kong) ou Europa (Milão). Para 
usar outras ações de implantação disponíveis nessa região, consulteImplantar integrações de 
ações (p. 27).

Para criar sua skill personalizada como uma função Lambda, consulteHospede uma habilidade 
personalizada como umAWSFunção do Lambda. Você também pode criar um pipeline que use arquivos 
de origem do Lambda e um projeto CodeBuild para implantar alterações no Lambda para sua skill. Por 
exemplo, para criar uma nova skill e uma função Lambda relacionada, você pode criar um projeto do AWS 
CodeStar. ConsulteCriar um projeto de skill da Alexa no AWS CodeStar. Para essa opção, o pipeline 
inclui um terceiro estágio de compilação com uma ação CodeBuild e uma ação no estágio de implantação 
doAWS CloudFormation.

Pré-requisitos
Você já deve ter o seguinte:

• Um repositório CodeCommit. Você pode usar o repositório do AWS CodeCommit que você criou em
Tutorial: Criar um pipeline simples (repositório do CodeCommit) (p. 51).

• Uma conta de desenvolvedor da Amazon. Essa é a conta que possui suas skills na Alexa. Você pode 
criar uma conta gratuitamente no Alexa Skills Kit.

• Uma skill da Alexa. Você pode criar um exemplo de skill usando o tutorial Obter código de exemplo da 
skill personalizada.

• Instale a CLI do ASK e configure-a usandoask initcom seuAWSCredenciais da . Consulte Instalar e 
inicializar a CLI do ASK.

Etapa 1: Criar um perfil de segurança do LWA dos 
serviços de desenvolvedor da Alexa
Nessa seção, crie um perfil de segurança para usar com o Login with Amazon (LWA). Se você já tiver um 
perfil, ignore esta etapa.

• Use as etapas em generate-lwa-tokens para criar um perfil de segurança.
• Depois de criar o perfil, anote o Client ID (ID do cliente) e o Client Secret (Segredo do cliente).
• Certifique-se de inserir os Allowed Return URLs (URLs de devolução permitidos), conforme fornecido 

nas instruções. Os URLs permitem que o comando da CLI do ASK redirecione as solicitações de token 
de atualização.

Etapa 2: Criar arquivos de origem de skill da Alexa e 
enviar ao repositório CodeCommit
Nessa seção, você cria e envia seus arquivos de origem de skills da Alexa para o repositório que o pipeline 
usa para o estágio de origem. Para a skill que você criou no console do desenvolvedor da Amazon, você 
produz e envia o seguinte:

• Um arquivo skill.json.
• Uma pasta interactionModel/custom.
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Note

Essa estrutura de diretório está em conformidade com os requisitos de formato do pacote de 
skills do Alexa Skills Kit, conforme descrito em Formato do pacote de skills. Se a estrutura do 
diretório não usar o formato correto do pacote de skills, as alterações não serão implantadas 
com êxito no console do Alexa Skills Kit.

Como criar arquivos de origem para sua skill

1. Recupere o ID da skill do console do desenvolvedor do Alexa Skills Kit. Use este comando:

ask api list-skills

Localize a skill por nome e copie o ID associado no campo skillId.
2. Gere um arquivo skill.json que contém os detalhes da skill. Use este comando:

ask api get-skill -s skill-ID > skill.json

3. (Opcional) Crie uma pasta interactionModel/custom.

Use esse comando para gerar o arquivo de modelo de interação dentro da pasta. Para localidade, 
esse tutorial usa en-US como a localidade no nome do arquivo.

ask api get-model --skill-id skill-ID --locale locale > 
    ./interactionModel/custom/locale.json

Enviar arquivos ao repositório CodeCommit

1. Enviar ou carregar os arquivos para seu repositório CodeCommit. Esses arquivos são o artefato de 
origem gerado pelo assistente Create Pipeline (Criar pipeline) para a ação de implantação no AWS 
CodePipeline. Os arquivos devem ter a seguinte aparência em seu diretório local:

skill.json
/interactionModel 
  /custom 
    |en-US.json

2. Selecione o método que deseja utilizar para carregar seus arquivos:

a. Para usar a linha de comando Git a partir de um repositório clonado no computador local:

i. Execute o seguinte comando para organizar todos os seus arquivos de uma só vez:

git add -A

ii. Execute o seguinte comando para confirmar os arquivos com uma mensagem de 
confirmação:

git commit -m "Added Alexa skill files"

iii. Execute o seguinte comando para enviar os arquivos do repositório local para seu repositório 
do CodeCommit:

git push
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ASK para criar um token de atualização

b. Para usar o console CodeCommit para carregar seus arquivos:

i. Abra o console CodeCommit e escolha seu repositório noRepositóriosLista.
ii. Selecione Add file (Adicionar arquivo) e clique em Upload file (Carregar arquivo).
iii. Clique em Choose file (Selecionar arquivo) e localize o arquivo. Informe seu nome de usuário 

e endereço de e-mail para confirmar a alteração. Escolha Commit changes (Confirmar 
alterações).

iv. Repita essa etapa para cada arquivo que deseja carregar.

Etapa 3: Usar os comandos da CLI do ASK para criar 
um token de atualização
O CodePipeline usa um token de atualização com base no ID do cliente e no segredo em sua conta de 
desenvolvedor da Amazon para autorizar as ações que ele realiza em seu nome. Nessa seção, você usa a 
CLI do ASK para criar o token. Você pode usar essas credenciais quando usar o assistente Create Pipeline 
(Criar pipeline).

Para criar um token de atualização com as credenciais da conta de desenvolvedor da Amazon

1. Use o seguinte comando :

ask util generate-lwa-tokens

2. Quando solicitado, insira o ID de cliente e o segredo, conforme mostrado neste exemplo:

? Please type in the client ID: 
amzn1.application-client.example112233445566
? Please type in the client secret:
example112233445566

3. A página de login do navegador será exibida. Faça login com as credenciais da conta de 
desenvolvedor da Amazon.

4. Volte para a tela de linha de comando. O token de acesso e o token de atualização serão gerados na 
saída. Copie o token de atualização retornado na saída.

Etapa 4: Crie seu pipeline
Nesta seção, você criará um pipeline com as seguintes ações:

• Um estágio de origem com uma ação CodeCommit em que os artefatos de origem são os arquivos de 
skill da Alexa que oferecem suporte à skill.

• Um estágio de implantação com uma ação de implantação do Alexa Skills Kit.

Criar um pipeline com o assistente

1. Faça login noAWS Management ConsoleAbra o console CodePipeline emhttp://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

2. Escolha a região da AWS onde você deseja criar o projeto e seus recursos. O tempo de execução da 
skill da Alexa está disponível somente nas seguintes regiões:

• Ásia-Pacífico (Tóquio)
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• Europa (Irlanda)
• Leste dos EUA (Norte da Virgínia)
• Oeste dos EUA (Oregon)

3. Na página Welcome (Bem-vindo), Getting started (Conceitos básicos) ou Pipelines, selecione Create 
pipeline (Criar pipeline).

4. DentroEtapa 1: Escolha as configurações do pipeline, emPipeline name (Nome do pipeline), 
insiraMyAlexaPipeline.

5. DentroFunção de serviço, escolhaNova função de serviçoPara permitir que o CodePipeline crie uma 
função de serviço no IAM.

6. Deixe as configurações em Advanced settings (Configurações avançadas) como padrão e escolha
Next (Próximo).

7. DentroEtapa 2: Adicionar estágio de origem, emProvedor de origem, escolhaAWS CodeCommit. 
DentroNome do repositório, escolha o nome do repositório CodeCommit que você criou noEtapa 
1: criar um CodeCommit repositório (p. 51). Em Nome do ramo, selecione o nome do ramo que 
contém a última atualização do código.

Depois de selecionar o nome do repositório e a ramificação, uma mensagem mostra a regra do 
Amazon CloudWatch Events do que será criada para esse pipeline.

Escolha Next (Próximo).
8. DentroEtapa 3: Adicionar estágio de compilação, escolhaSkip build stageEm seguida, aceite a 

mensagem de aviso ao clicar noIgnorarnovamente.

Escolha Next (Próximo).
9. DentroEtapa 4: Adicionar estágio de implantação:

a. Em Deploy provider (Provedor de implantação), escolha Alexa Skills Kit.
b. Em Alexa skill ID (ID da skill da Alexa), insira o ID da skill atribuído à sua skill no console do 

desenvolvedor do Alexa Skills Kit.
c. Em Client ID (ID do cliente), insira o ID do aplicativo que você registrou.
d. Em Client secret (Segredo do cliente), insira o segredo que você escolheu quando se registrou.
e. Em Refresh token (Token de atualização), insira o token que você gerou na etapa 3.

Versão da API 2015-07-09
117



AWS CodePipeline Guia do usuário
Etapa 5: Faça uma alteração em qualquer 

arquivo de origem e verifique a implantação

f. Escolha Next (Próximo).
10. DentroEtapa 5: Review (Revisar)Revise as informações e escolhaCriar pipeline.

Etapa 5: Faça uma alteração em qualquer arquivo de 
origem e verifique a implantação
Inclua uma alteração em sua skill e envie-a ao repositório. Deste modo, a execução de seu pipeline é 
acionada. Verifique se sua skill está atualizada no console do desenvolvedor do Alexa Skills Kit.

Tutorial: Criar um pipeline que usa o Amazon S3 
como provedor de implantação

Neste tutorial, você configurará um pipeline que fornece continuamente arquivos usando o Amazon S3 
como o provedor de ação de implantação no estágio de implantação do. O pipeline concluído detecta 
alterações quando você faz uma alteração nos arquivos de origem em seu repositório de origem. Em 
seguida, o pipeline usa o Amazon S3 para implantar os arquivos no bucket. Cada vez que você modifica 

Versão da API 2015-07-09
118

https://developer.amazon.com/alexa/console/ask


AWS CodePipeline Guia do usuário
Opção 1: Implantar arquivos estáticos do site no Amazon S3

ou adiciona os arquivos do site no local de origem, a implantação cria o site com os arquivos mais 
recentes.

Note

Mesmo se você excluir arquivos do repositório de origem, a ação de implantação do S3 não exclui 
objetos do S3 correspondentes a arquivos excluídos.

Esse tutorial fornece duas opções:

• Crie um pipeline que implante um site estático no bucket público do S3. Este exemplo cria um pipeline 
com umAWS CodeCommitação de origem e uma ação de implantação do Amazon S3. Consulte Opção 
1: Implantar arquivos estáticos do site no Amazon S3 (p. 119).

• Crie um pipeline que compila o código de exemplo do TypeScript no JavaScript e implanta o artefato 
de saída do CodeBuild no bucket do S3 para arquivamento. Este exemplo cria um pipeline com uma 
ação de origem do Amazon S3, uma ação de compilação do CodeBuild e uma ação de implantação 
do Amazon S3. Consulte Opção 2: Implantar arquivos de arquivamento no Amazon S3 a partir de um 
bucket de origem do S3 (p. 123).

Important

Muitas das ações que você adiciona ao pipeline neste procedimento envolvemAWSRecursos 
que você precisa criar antes de criar o pipeline.AWSOs recursos para as ações de origem devem 
sempre ser criados no mesmoAWSRegião onde você cria o pipeline. Por exemplo, se você criar 
seu pipeline na região Leste dos EUA (Ohio), seu repositório do CodeCommit deverá estar na 
região Leste dos EUA (Ohio).
Você pode adicionar ações entre regiões ao criar o pipeline.AWSOs recursos para ações entre 
regiões devem estar no mesmoAWSRegião onde você planeja executar a ação. Para obter mais 
informações, consulte Adicionar uma ação entre regiões no CodePipeline (p. 366).

Opção 1: Implantar arquivos estáticos do site no 
Amazon S3
Neste exemplo, você faz download do arquivo do modelo de exemplo do site estático, carrega os arquivos 
no repositório do AWS CodeCommit, cria seu bucket e o configura para hospedagem. Em seguida, use 
oAWS CodePipelineConsole para criar o pipeline e especificar uma configuração de implantação do 
Amazon S3.

Pré-requisitos
Você já deve ter o seguinte:

• Um repositório CodeCommit. Você pode usar o repositório do AWS CodeCommit que você criou em
Tutorial: Criar um pipeline simples (repositório do CodeCommit) (p. 51).

• Os arquivos de origem para o site estático. Use este link para fazer download de um exemplo de site 
estático. O download do sample-website.zip apresenta os seguintes arquivos:
• Um arquivo index.html;
• Um arquivo main.css
• Um arquivo graphic.jpg

• Um bucket do S3 configurado para hospedagem de site. Consulte Hospedagem de um site estático no 
Amazon S3. Crie o bucket na mesma região do pipeline.
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Note

Para hospedar um site, seu bucket deve ter acesso público de leitura, o que dá acesso de 
leitura a todos. Com exceção da hospedagem de sites, é necessário manter as configurações 
de acesso padrão que bloqueiam o acesso público aos buckets do S3.

Etapa 1: Enviar os arquivos de origem para o repositório do 
CodeCommit
Nessa seção, envie seus arquivos de origem para o repositório que o pipeline usa para o estágio de 
origem.

Para enviar arquivos ao repositório do CodeCommit

1. Extraia os exemplos de arquivos obtidos por download. Não faça upload do arquivo ZIP para o 
repositório.

2. Enviar ou carregar os arquivos no repositório do CodeCommit. Esses arquivos são o artefato de 
origem gerado peloCriar pipelineassistente para sua ação de implantação no CodePipeline. Os 
arquivos devem ter a seguinte aparência em seu diretório local:

index.html
main.css
graphic.jpg

3. Você pode usar o Git ou o console CodeCommit para fazer upload dos arquivos:

a. Para usar a linha de comando Git a partir de um repositório clonado no computador local:

i. Execute o seguinte comando para organizar todos os seus arquivos de uma só vez:

git add -A

ii. Execute o seguinte comando para confirmar os arquivos com uma mensagem de 
confirmação:

git commit -m "Added static website files"

iii. Execute o seguinte comando para enviar os arquivos do repositório local para seu repositório 
do CodeCommit:

git push

b. Para usar o console CodeCommit para fazer upload dos arquivos:

i. Abra o console CodeCommit e escolha o repositório doRepositóriosLista.
ii. Selecione Add file (Adicionar arquivo) e clique em Upload file (Carregar arquivo).
iii. Selecione Choose file (Escolher arquivo) e procure o arquivo. Informe seu nome de usuário 

e endereço de e-mail para confirmar a alteração. Escolha Commit changes (Confirmar 
alterações).

iv. Repita essa etapa para cada arquivo que deseja carregar.

Etapa 2: Crie o pipeline
Nesta seção, você criará um pipeline com as seguintes ações:
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• Um estágio de origem com uma ação do CodeCommit em que os artefatos de origem são os arquivos do 
site.

• Um estágio de implantação com uma ação de implantação do Amazon S3.

Criar um pipeline com o assistente

1. Faça login noAWS Management Consolee abra o console do CodePipeline emhttp://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

2. Na página Welcome (Bem-vindo), Getting started (Conceitos básicos) ou Pipelines, selecione Create 
pipeline (Criar pipeline).

3. DentroEtapa 1: Escolha as configurações do pipeline, emPipeline name (Nome do pipeline), 
insiraMyS3DeployPipeline.

4. DentroFunção de serviço, escolhaNova função de serviçopara permitir que o CodePipeline crie uma 
função de serviço no IAM.

5. Deixe as configurações em Advanced settings (Configurações avançadas) como padrão e escolha
Next (Próximo).

6. DentroEtapa 2: Adicionar estágio de origem, emProvedor de origem, escolhaAWS CodeCommit. 
DentroNome do repositório, escolha o nome do repositório CodeCommit que você criou noEtapa 
1: criar um CodeCommit repositório (p. 51). Em Nome do ramo, selecione o nome do ramo que 
contém a última atualização do código. A não ser que você tenha criado outro ramo, apenas main
esta disponível.

Assim que selecionar o nome do repositório e a ramificação, a regra do Amazon CloudWatch Events a 
ser criada para esse pipeline será exibida.

Escolha Next (Próximo).
7. DentroEtapa 3: Adicionar estágio de compilação, escolhaSkip build stagee aceite a mensagem de 

aviso ao escolherIgnorarnovamente.

Escolha Next (Próximo).
8. DentroEtapa 4: Adicionar estágio de implantação:

a. Em Deploy provider (Provedor de implantação), escolha Amazon S3.
b. Em Bucket, insira o nome do seu bucket público.
c. Selecione Extract file before deploy (Extrair arquivo antes de implantar).

Note

A implantação falhará se você não selecionar Extrair arquivo antes da implantação. Isso 
ocorre porque a ação do AWS CodeCommit no pipeline compacta os artefatos de origem 
e o arquivo é um arquivo ZIP.

Quando Extract file before deploy (Extrair arquivo antes de implantar) for selecionado, o
Deployment path (Caminho de implantação) será exibido. Insira no nome do caminho que você 
deseja usar. Isso cria uma estrutura de pastas no Amazon S3 para a qual os arquivos são 
extraídos. Para esse tutorial, deixe esse campo em branco.
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d. (Opcional) Em Canned ACL (ACL pré-configurada), você pode aplicar um conjunto de concessões 
predefinidas, conhecido como ACL pré-configurada, aos artefatos carregados.

e. (Opcional) Em Cache control (Controle de cache), insira os parâmetros de armazenamento em 
cache. Você pode definir isso para controlar o comportamento do armazenamento em cache para 
solicitações/respostas. Para obter os valores válidos, consulte o campo de cabeçalho Cache-
Control para operações HTTP.

f. Escolha Next (Próximo).
9. DentroEtapa 5: Review (Revisar)Revise as informações e escolha as informações e escolhaCriar 

pipeline.
10. Depois que seu pipeline for executado com sucesso, abra o console do Amazon S3 e verifique se 

seus arquivos aparecem no bucket público, conforme mostrado:

index.html
main.css
graphic.jpg

11. Acesse o endpoint para testar o site. O endpoint segue este formato: http://bucket-name.s3-
website-region.amazonaws.com/.

Exemplo do endpoint: http://my-bucket.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/.

A página da Web de amostra é exibida.

Etapa 3: Faça uma alteração em qualquer arquivo de origem e 
verifique a implantação
Inclua uma alteração nos arquivos de origem e envie-a ao repositório. Deste modo, a execução de seu 
pipeline é acionada. Verifique se o site está atualizado.
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Opção 2: Implantar arquivos de arquivamento no 
Amazon S3 a partir de um bucket de origem do S3
Nesta opção, os comandos de compilação no estágio de compilação compilam o código do TypeScript 
no código JavaScript e implantam a saída no bucket de destino do S3 em uma pasta separada com 
timestamp. Primeiro, você cria o código do TypeScript e um arquivo buildspec.yml. Depois de combinar os 
arquivos de origem em um arquivo ZIP, faça upload do arquivo ZIP de origem para o bucket de origem do 
S3 e use um estágio do CodeBuild para implantar um arquivo ZIP do aplicativo criado no bucket de destino 
do S3. O código compilado é mantido como um arquivo no bucket de destino.

Pré-requisitos
Você já deve ter o seguinte:

• Um bucket de origem do S3. Você pode usar o bucket que criou em Tutorial: Criar um pipeline simples 
(bucket do S3) (p. 39).

• Um bucket de destino do S3. Consulte Hospedagem de um site estático no Amazon S3. Certifique-se de 
criar o bucket no mesmoRegião da AWSComo o pipeline que você deseja criar.

Note

Este exemplo demonstra a implantação de arquivos em um bucket privado. Não ative o bucket 
de destino para hospedagem de sites nem anexe políticas que tornem o bucket público.

Etapa 1: Criar e fazer upload de arquivos de origem no bucket de 
origem do S3
Nessa seção, você cria e faz upload dos arquivos de origem para o bucket que o pipeline usa para seu 
estágio de origem. Essa seção fornece instruções para criar os seguintes arquivos de origem:

• UMAbuildspec.yml, que é usado para projetos de compilação do CodeBuild.
• Um arquivo index.ts.

criar um arquivo buildspec.yml

• Crie um arquivo denominado buildspec.yml com o seguinte conteúdo. Esses comandos de 
compilação instalam o TypeScript e usam o compilador do TypeScript para reescrever o código no
index.ts para o código JavaScript.

version: 0.2

phases: 
  install: 
    commands: 
      - npm install -g typescript 
  build: 
    commands: 
      - tsc index.ts
artifacts: 
  files: 
    - index.js
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Criar um arquivo index.ts

• Crie um arquivo denominado index.ts com o seguinte conteúdo.

interface Greeting { 
    message: string;
}

class HelloGreeting implements Greeting { 
    message = "Hello!";
}

function greet(greeting: Greeting) { 
    console.log(greeting.message);
}

let greeting = new HelloGreeting();

greet(greeting);

Como fazer upload de arquivos para o bucket de origem do S3

1. Os arquivos devem ter a seguinte aparência em seu diretório local:

buildspec.yml
index.ts

Compacte os arquivos e nomeie o arquivo source.zip.
2. No console do Amazon S3, para o bucket de origem, selecione o bucket de origemCarregar. Escolha

Add files (Adicionar arquivos) e procure o arquivo ZIP que você criou.
3. Escolha Upload (Carregar). Esses arquivos são o artefato de origem gerado peloCriar 

pipelineassistente para sua ação de implantação no CodePipeline. O arquivo deve ter a seguinte 
aparência no bucket:

source.zip

Etapa 2: Crie o pipeline
Nesta seção, você criará um pipeline com as seguintes ações:

• Um estágio de origem com uma ação do Amazon S3 em que os artefatos de origem são os arquivos do 
aplicativo para download.

• Um estágio de implantação com uma ação de implantação do Amazon S3.

Criar um pipeline com o assistente

1. Faça login noAWS Management Consolee abra o console do CodePipeline emhttp://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

2. Na página Welcome (Bem-vindo), Getting started (Conceitos básicos) ou Pipelines, selecione Create 
pipeline (Criar pipeline).

3. DentroEtapa 1: Escolha as configurações do pipeline, emPipeline name (Nome do pipeline), 
insiraMyS3DeployPipeline.

Versão da API 2015-07-09
124

https://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home
https://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home


AWS CodePipeline Guia do usuário
Opção 2: Implantar arquivos de arquivamento no 

Amazon S3 a partir de um bucket de origem do S3

4. DentroFunção de serviço, escolhaNova função de serviçopara permitir que o CodePipeline crie uma 
função de serviço no IAM.

5. Deixe as configurações em Advanced settings (Configurações avançadas) como padrão e escolha
Next (Próximo).

6. DentroEtapa 2: Adicionar estágio de origem, emProvedor de origem, escolhaAmazon S3. Em Bucket, 
escolha o nome do bucket de origem. Na chave de objeto do S3, insira o nome do arquivo ZIP de 
origem. Certifique-se de incluir a extensão de arquivo .zip.

Escolha Next (Próximo).
7. DentroEtapa 3: Adicionar estágio de compilação:

a. DentroProvedor de construção, escolhaCodeBuild.
b. Selecione Create build project (Criar projeto de compilação). Na página Create project (Criar 

projeto):
c. Em Project name (Nome do projeto), insira um nome para esse projeto de compilação.
d. Em Environment (Ambiente), escolha Managed image (Imagem gerenciada). Para Operating 

system, selecione Ubuntu.
e. Em Runtime (Tempo de execução), selecione Standard (Padrão). Em Runtime version (Versão do 

tempo de execução), escolha aws/codebuild/standard:1.0.
f. Na Image version (Versão da imagem), escolha Always use the latest image for this runtime 

version (Sempre usar a imagem mais recente para esta versão de tempo de execução).
g. para oFunção de serviço, escolha a função de serviço CodeBuild ou crie uma.
h. Para Build specifications (Especificações da compilação), escolha Use a buildspec file (Usar um 

arquivo buildspec).
i. Escolha Continue to CodePipeline (Continuar para CodePipeline). Uma mensagem será exibida 

se o projeto foi criado com sucesso.
j. Escolha Next (Próximo).

8. DentroEtapa 4: Adicionar estágio de implantação:

a. Em Deploy provider (Provedor de implantação), escolha Amazon S3.
b. Em Bucket, insira o nome do bucket de destino do S3.
c. Certifique-se de que Extract file before deploy (Extrair arquivo antes de implantar) esteja 

desmarcada.

Quando Extract file before deploy (Extrair arquivo antes de implantar) estiver desmarcado, a S3 
object key (chave de objeto do S3) será exibida. Insira no nome do caminho que você deseja 
usar: js-application/{datetime}.zip.

Isso cria umjs-applicationpasta no Amazon S3 para a qual os arquivos são extraídos. Nessa 
pasta, a variável {datetime} cria um timestamp em cada arquivo de saída quando o pipeline é 
executado.
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Amazon S3 a partir de um bucket de origem do S3

d. (Opcional) Em Canned ACL (ACL pré-configurada), você pode aplicar um conjunto de concessões 
predefinidas, conhecido como ACL pré-configurada, aos artefatos carregados.

e. (Opcional) Em Cache control (Controle de cache), insira os parâmetros de armazenamento em 
cache. Você pode definir isso para controlar o comportamento do armazenamento em cache para 
solicitações/respostas. Para obter os valores válidos, consulte o campo de cabeçalho Cache-
Control para operações HTTP.

f. Escolha Next (Próximo).
9. DentroEtapa 5: Review (Revisar)Revise as informações e escolha as informações e escolhaCriar 

pipeline.
10. Depois que seu pipeline for executado com sucesso, visualize seu bucket no console do Amazon S3. 

Verifique se o arquivo ZIP implantado é exibido no seu bucket de destino na pasta js-application. 
O arquivo JavaScript contido no arquivo ZIP deve ser index.js. O arquivo index.js contém a 
seguinte saída:

var HelloGreeting = /** @class */ (function () { 
    function HelloGreeting() { 
        this.message = "Hello!"; 
    } 
    return HelloGreeting;
}());
function greet(greeting) { 
    console.log(greeting.message);
}
var greeting = new HelloGreeting();
greet(greeting);
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Etapa 3: Faça uma alteração em qualquer arquivo de origem e 
verifique a implantação
Faça uma alteração nos seus arquivos de origem e faça upload deles para o bucket de origem. Deste 
modo, a execução de seu pipeline é acionada. Visualize seu bucket de destino e verifique se os arquivos 
de saída implantados estão disponíveis na pasta js-application, conforme mostrado:

Tutorial: Criar um pipeline que publica o aplicativo 
sem servidor no AWS Serverless Application 
Repository

Use o AWS CodePipeline para entregar continuamente seu aplicativo sem servidor do AWS SAM ao AWS 
Serverless Application Repository.

Este tutorial mostra como criar e configurar um pipeline para criar seu aplicativo sem servidor hospedado 
GitHub e publicá-loAWS Serverless Application Repository automaticamente no. O pipeline é usado 
GitHub como provedor de origem e CodeBuild como provedor de compilação. Para publicar seu aplicativo 
sem servidor noAWS Serverless Application Repository, você implanta um aplicativo (a partir doAWS 
Serverless Application Repository) e associa a função Lambda criada por esse aplicativo como um 
provedor de ação Invoke em seu pipeline. Depois, será possível entregar continuamente atualizações do 
aplicativo ao AWS Serverless Application Repository sem a necessidade de escrever código.

Important

Muitas das ações que você adiciona ao seu pipeline nesse procedimento envolvemAWS recursos 
que você precisa criar antes de criar o pipeline. AWSos recursos para suas ações de origem 
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sempre devem ser criados na mesmaAWS região em que você cria seu pipeline. Por exemplo, se 
você criar o pipeline na região Leste dos EUA (Ohio), o CodeCommit repositório deverá estar na 
região Leste dos EUA (Ohio).
Você pode adicionar ações entre regiões ao criar seu funil. AWSos recursos para ações entre 
regiões devem estar na mesmaAWS região em que você planeja executar a ação. Para obter 
mais informações, consulteAdicionar uma ação entre regiões no CodePipeline (p. 366)

Antes de começar
Neste tutorial, assumimos o seguinte.

• Você está familiarizado com o AWS Serverless Application Model (AWS SAM) e o AWS Serverless 
Application Repository.

• Você tem um aplicativo sem servidor hospedado no GitHub que você publicouAWS Serverless 
Application Repository usando aAWS SAM CLI. Para publicar um aplicativo de exemplo noAWS 
Serverless Application Repository, consulte Início rápido: publicação de aplicativos no Guia doAWS 
Serverless Application Repository desenvolvedor. Para publicar seu próprio aplicativo noAWS Serverless 
Application Repository, consulte Publicando aplicativos usando aAWS SAM CLI no Guia doAWS 
Serverless Application Model desenvolvedor.

Etapa 1: Criar um arquivo buildspec.yml
Crie umbuildspec.yml arquivo com o conteúdo a seguir e adicione-o ao GitHub repositório do seu 
aplicativo sem servidor. Substitua template.yml pelo modelo do AWS SAM de seu aplicativo e
bucketname pelo bucket do S3 em que o aplicativo no pacote está armazenado.

version: 0.2
phases: 
  install: 
    runtime-versions: 
        python: 3.8 
  build: 
    commands: 
      - sam package --template-file template.yml --s3-bucket bucketname --output-template-
file packaged-template.yml
artifacts: 
  files: 
    - packaged-template.yml

Etapa 2: Criar e configurar o pipeline
Siga estas etapas para criar seu pipeline noRegião da AWS local em que você deseja publicar seu 
aplicativo sem servidor.

1. Faça login noAWS Management Console e abra o CodePipeline console em https:// 
console.aws.amazon.com/codepipeline/.

2. Se necessário, mude para oRegião da AWS local em que você deseja publicar seu aplicativo sem 
servidor.

3. Selecione Create pipeline (Criar pipeline). Na página Choose pipeline settings (Selecionar 
configurações do pipeline), em Pipeline name (Nome do pipeline), insira o nome do seu pipeline.

4. Em Função de serviço, escolha Nova função de serviço para permitir CodePipeline a criação de uma 
função de serviço no IAM.

5. Deixe as configurações em Advanced settings (Configurações avançadas) como padrão e escolha
Next (Próximo).
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6. Na página Adicionar estágio de origem, em Provedor de origem, escolha GitHub.
7. Em Conexão, escolha uma conexão existente ou crie uma nova. Para criar ou gerenciar uma conexão 

para sua ação GitHub de origem, consulteGitHub conexões (p. 195).
8. No Repositório, escolha seu repositório de GitHub origem.
9. Em Filial, escolha sua GitHub filial.
10. Deixe os padrões restantes para a ação de origem. Escolha Next (Próximo).
11. Na página Add build stage (Adicionar estágio de compilação), adicione um estágio de compilação:

a. Em Build provider (Provedor de compilação), escolha AWS CodeBuild. Em Region (Região), use 
a região do pipeline.

b. Escolha Create project (Criar projeto).
c. Em Project name (Nome do projeto), insira um nome para esse projeto de compilação.
d. Em Environment image (Imagem do ambiente), escolha Managed image (Imagem gerenciada). 

Para Operating system, selecione Ubuntu.
e. Em Runtime (Tempo de execução) e Runtime version (Versão do tempo de execução), escolha o 

tempo de execução e a versão necessários para o seu aplicativo sem servidor.
f. Em Service role (Função de serviço), selecione New service role (Nova função de serviço).
g. Para Build specifications (Especificações da compilação), escolha Use a buildspec file (Usar um 

arquivo buildspec).
h. Escolha Continuar para CodePipeline. Isso abre o CodePipeline console e cria um CodeBuild 

projeto que usa obuildspec.yml em seu repositório para configuração. O projeto de 
compilação usa uma função de serviço para gerenciarAWS service (Serviço da AWS) permissões 
da. Essa etapa pode levar alguns minutos.

i. Escolha Next (Próximo).
12. Na página Add deploy stage (Adicionar estágio de implantação), escolha Skip deploy stage (Ignorar 

estágio de implantação) e aceite a mensagem de aviso ao clicar novamente em Skip (Ignorar). 
Escolha Next (Próximo).

13. Selecione Create pipeline (Criar pipeline). Você deve ver um diagrama que mostra a origem e os 
estágios de compilação.

14. Conceda permissão à função CodeBuild de serviço para acessar o bucket do S3 em que seu 
aplicativo empacotado está armazenado.

a. No estágio Build (Compilação) de seu novo pipeline, escolha CodeBuild.
b. Selecione a guia Build details (Detalhes de compilação).
c. Em Ambiente, escolha a função CodeBuild de serviço para abrir o console do IAM.
d. Expanda a seleção para CodeBuildBasePolicy e escolha Edit policy (Editar política).
e. Selecione JSON.
f. Adicione uma nova declaração de política com o seguinte conteúdo. A instrução permite 

CodeBuild colocar objetos no bucket do S3 onde seu aplicativo empacotado é armazenado. 
Substitua bucketname pelo nome do seu bucket do S3.

        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucketname/*" 
            ], 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject" 
            ] 
        }

g. Escolha Review policy (Revisar política).
h. Escolha Save changes (Salvar alterações).
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Etapa 3: Implantar o aplicativo de publicação
Siga estas etapas para implantar o aplicativo que contém a função Lambda que executa a publicação 
noAWS Serverless Application Repository. Este aplicativo é aws-serverless-codepipeline-serverlessrepo-
publish.

Note

Você deve implantar o aplicativo daRegião da AWS mesma forma que seu pipeline.

1. Vá até a página do aplicativo e escolha Deploy (Implantar).
2. Selecione I acknowledge that this app creates custom IAM roles (Eu reconheço que este aplicativo cria 

funções personalizadas do IAM).
3. Escolha Implantar.
4. Escolha ExibirAWS CloudFormation pilha para abrir oAWS CloudFormation console.
5. Expanda a seção Resources (Recursos). Veja ServerlessRepoPublish, qual é do tipo

AWS::Lambda::Function. Anote o ID físico desse recurso para a próxima etapa. Esse ID físico será 
usado ao criar a nova ação de publicação no CodePipeline.

Etapa 4: Criar a ação de publicação
Siga essas etapas para criar a ação de publicação em seu pipeline.

1. Abra o CodePipeline console em https://console.aws.amazon.com/codepipeline/.
2. Na seção de navegação à esquerda, escolha o pipeline que deseja editar.
3. Escolha Edit (Editar).
4. Após o último estágio do pipeline atual, escolha + Add stage (+ Adicionar estágio). Em Stage name 

(Nome do estágio) insira um nome, como Publish, e escolha Add stage (Adicionar estágio).
5. No novo estágio, escolha + Add action group (+ Adicionar grupo de ação).
6. Insira um nome de ação. Em Action provider (Provedor de ação), em Invoke (Invocação), escolha

AWS Lambda.
7. Em Artefatos de entrada, escolha BuildArtifact.
8. Em Nome da função, escolha a ID física da função Lambda que você anotou na etapa anterior.
9. Escolha Save (Salvar) para a ação.
10. Escolha Done (Concluído) para o estágio.
11. No canto superior direito, escolha Save (Salvar).
12. Para verificar seu pipeline, faça uma alteração em seu aplicativo em GitHub. Por exemplo, altere 

a descrição do aplicativo na seção Metadata do arquivo de modelo do AWS SAM. Confirme a 
mudança e envie-a para sua GitHub filial. Deste modo, a execução de seu pipeline é acionada. 
Quando o pipeline estiver concluído, verifique se o aplicativo foi atualizado com a alteração no AWS 
Serverless Application Repository.

Tutorial: Usar variáveis com ações de invocação do 
Lambda

Uma ação de invocação do Lambda pode usar variáveis de outra ação como parte de sua entrada e 
retornar novas variáveis juntamente com sua saída. Para obter informações sobre variáveis para ações no 
CodePipeline, consulte Variáveis (p. 575).

No final deste tutorial, você terá:
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• Uma ação de invocação do Lambda que:
• Consome oCommitIdVariável de uma ação de origem do CodeCommit
• Produz três novas variáveis: dateTime, testRunId e region

• Uma ação de aprovação manual que consome as novas variáveis da ação de invocação do Lambda 
para fornecer um URL de teste e um ID de execução de teste

• Um pipeline atualizado com as novas ações

Tópicos
• Pré-requisitos  (p. 131)
• Etapa 1: Criar uma função do Lambda  (p. 131)
• Etapa 2: Adicione uma ação de invocação do Lambda e uma ação de aprovação manual ao 

pipeline (p. 133)

Pré-requisitos
Antes de começar, você deve ter o seguinte:

• Você pode criar ou usar o pipeline com a origem do CodeCommit emTutorial: Criar um pipeline simples 
(repositório do CodeCommit) (p. 51).

• Edite o pipeline existente para que a ação de origem do CodeCommit do tenha um namespace. Atribua 
o namespace SourceVariables à ação.

Etapa 1: Criar uma função do Lambda
Use as etapas a seguir para criar uma função do Lambda e uma função de execução do Lambda. Adicione 
a ação do Lambda ao pipeline depois de criar a função do Lambda.

Para criar uma função do Lambda e uma função de execução do

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console AWS Lambda em https:// 
console.aws.amazon.com/lambda/.

2. Escolha Create function (Criar função). Deixe Author from scratch (Criar do zero) selecionado.
3. Em Function Name (Nome da função), insira o nome da função, como myInvokeFunction. Em

Runtime (Tempo de Execução), deixe a opção padrão marcada.
4. Expanda Choose or create an execution role (Escolher ou criar uma função de execução). Escolha

Create a new role with basic Lambda permissions (Criar uma nova função com permissões básicas do 
Lambda).

5. Escolha Create function (Criar função).
6. Para usar uma variável de outra ação, ela precisará ser passada para UserParameters na 

configuração de ação de invocação do Lambda. A ação em nosso pipeline será configurada mais 
adiante no tutorial, mas será adicionado o código assumindo que a variável será transmitida.

const commitId =
event["CodePipeline.job"].data.actionConfiguration.configuration.UserParameters;

Para produzir novas variáveis, defina uma propriedade chamada outputVariables na 
entrada como putJobSuccessResult. Não é possível produzir variáveis como parte de um
putJobFailureResult.

const successInput = { 
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  jobId: jobId, 
  outputVariables: { 
    testRunId: Math.floor(Math.random() * 1000).toString(), 
    dateTime: Date(Date.now()).toString(), 
    region: lambdaRegion 
  }
};

Na nova função, deixe Edit code inline (Editar código inline) selecionado e cole o código de exemplo a 
seguir em index.js.

var AWS = require('aws-sdk');

exports.handler = function(event, context) { 
    var codepipeline = new AWS.CodePipeline(); 
     
    // Retrieve the Job ID from the Lambda action 
    var jobId = event["CodePipeline.job"].id; 
     
    // Retrieve the value of UserParameters from the Lambda action configuration in 
 CodePipeline, 
    // in this case it is the Commit ID of the latest change of the pipeline. 
    var params = 
 event["CodePipeline.job"].data.actionConfiguration.configuration.UserParameters;  
     
    // The region from where the lambda function is being executed. 
    var lambdaRegion = process.env.AWS_REGION; 
     
    // Notify CodePipeline of a successful job 
    var putJobSuccess = function(message) { 
        var params = { 
            jobId: jobId, 
            outputVariables: { 
                testRunId: Math.floor(Math.random() * 1000).toString(), 
                dateTime: Date(Date.now()).toString(), 
                region: lambdaRegion 
            } 
        }; 
        codepipeline.putJobSuccessResult(params, function(err, data) { 
            if(err) { 
                context.fail(err);       
            } else { 
                context.succeed(message);       
            } 
        }); 
    }; 
     
    // Notify CodePipeline of a failed job 
    var putJobFailure = function(message) { 
        var params = { 
            jobId: jobId, 
            failureDetails: { 
                message: JSON.stringify(message), 
                type: 'JobFailed', 
                externalExecutionId: context.invokeid 
            } 
        }; 
        codepipeline.putJobFailureResult(params, function(err, data) { 
            context.fail(message);       
        }); 
    }; 
     
    var sendResult = function() { 
        try { 
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e uma ação de aprovação manual ao pipeline

            console.log("Testing commit - " + params); 
             
            // Your tests here 
             
            // Succeed the job 
            putJobSuccess("Tests passed."); 
        } catch (ex) { 
            // If any of the assertions failed then fail the job 
            putJobFailure(ex);     
        } 
    }; 
     
    sendResult();
}; 

7. Escolha Save (Salvar).
8. Copie o nome de recurso da Amazon (ARN) na parte superior da tela.
9. Como última etapa, abra oAWS Identity and Access ManagementConsole (IAM) emhttps:// 

console.aws.amazon.com/iam/. Modifique a função de execução do Lambda para adicionar a 
seguinte política: AWSCOdePipelineCustomactionAccess. Para ver as etapas para criar uma função 
de execução do Lambda ou modificar a política de função, consulte Etapa 2: criar a função do 
Lambda (p. 338).

Etapa 2: Adicione uma ação de invocação do Lambda 
e uma ação de aprovação manual ao pipeline
Nesta etapa, você adiciona uma ação de invocação do Lambda ao pipeline. Você adiciona a ação como 
parte de um estágio chamado Test (Teste). O tipo de ação é uma ação de chamada. Em seguida, você 
adiciona uma ação de aprovação manual após a ação de chamada.

Para adicionar uma ação do Lambda e uma ação de aprovação manual ao pipeline

1. Abra o console do CodePipeline em https://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline.

Os nomes de todos os pipelines que são associados à sua conta da AWS são exibidos. Escolha o 
pipeline onde deseja adicionar a ação.

2. Adicione a ação de teste do Lambda ao pipeline.

a. Para editar o pipeline, escolha Edit (Editar). Adicione um estágio após a ação de origem no 
pipeline existente. Insira um nome para o estágio, como Test.

b. No novo estágio, escolha o ícone para adicionar uma ação. Em Action Name (Nome da ação), 
insira o nome da ação de chamada, como Test_Commit.

c. DentroProvedor de ação, escolhaAWS Lambda.
d. Em Input artifacts (Artefatos de entrada), escolha o nome do artefato de saída da ação de origem, 

como SourceArtifact.
e. DentroNome da função, Escolha o nome da função do Lambda que você criou.
f. DentroOs parâmetros do usuário, insira a sintaxe da variável para o ID de confirmação do 

CodeCommit. Isto cria a variável de saída que resolve a confirmação a ser revisada e aprovada 
cada vez que o pipeline é executado.

#{SourceVariables.CommitId}

g. Em Variable namespace (Namespace de variável), adicione o nome do namespace, como
TestVariables.

h. Escolha Done (Concluído).
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3. Adicionar a ação de aprovação manual ao pipeline.

a. Com o pipeline ainda no modo de edição, adicione um estágio após a ação de chamada. Insira 
um nome para o estágio, como Approval.

b. No novo estágio, escolha o ícone para adicionar uma ação. Em Action name (Nome da ação), 
insira o nome da ação de aprovação, como Change_Approval.

c. Em Action provider (Provedor de ação), escolha Manual approval (Aprovação manual).
d. No URL for review (URL para revisão), construa o URL adicionando a sintaxe da variável para 

a variável region e a variável CommitId. Certifique-se de usar os namespaces atribuídos às 
ações que fornecem as variáveis de saída.

Para este exemplo, o URL com a sintaxe de variável para uma ação CodeCommit tem o 
namespace padrãoSourceVariables. A variável de saída da Região do Lambda tem o 
namespace TestVariables. O URL se parece ao seguinte:

https://#{TestVariables.region}.console.aws.amazon.com/codesuite/codecommit/
repositories/MyDemoRepo/commit/#{SourceVariables.CommitId}

Em Comments (Comentários), construa o texto da mensagem de aprovação adicionando a 
sintaxe da variável para a variável testRunId. Para este exemplo, o URL com a sintaxe variável 
para a variável de saída do Lambda testRunId tem o namespace TestVariables. Insira a 
mensagem a seguir.

Make sure to review the code before approving this action. Test Run ID: 
 #{TestVariables.testRunId}

4. Escolha Done (Concluído) para fechar a tela de edição da ação e Done (Concluído) para fechar a 
tela de edição para o estágio. Para salvar o pipeline, escolha Done (Concluído). O pipeline concluído 
contém agora uma estrutura com estágios de origem, teste, aprovação e implantação.

Escolha Relase Change (Alteração de versão), para executar a alteração mais recente através da 
estrutura do pipeline.

5. Quando o pipeline atingir o estágio de aprovação manual, selecione Review (Revisar). As variáveis 
resolvidas aparecem como o URL para o ID de confirmação. O aprovador pode escolher o URL para 
exibir a confirmação.

6. Depois que o pipeline for executado com êxito, você também poderá visualizar os valores das 
variáveis na página do histórico de execução da ação.

Tutorial: Usar umaAWS Step FunctionsInvocar 
ação do em um pipeline

É possível usar o AWS Step Functions para criar e configurar máquinas de estado. Este tutorial mostra 
como adicionar uma ação de invocação a um pipeline que ativa execuções de máquina de estado do 
pipeline.

Neste tutorial, você executará as seguintes tarefas:

• Crie uma máquina de estado padrão no AWS Step Functions.
• Insira o JSON de entrada da máquina de estado diretamente. Você também pode fazer upload do 

arquivo de entrada da máquina de estado para um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon 
S3)

• Atualize o pipeline adicionando a ação da máquina de estado.
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Note

Este recurso não está disponível nas regiões Ásia-Pacífico (Hong Kong) e Europa (Milão) Para 
fazer referência a outras ações disponíveis, consulteIntegrações de produtos e serviços ao 
CodePipeline (p. 20).

Tópicos
• Pré-requisito: Crie ou escolha um pipeline simples (p. 135)
• Etapa 1: Criar a máquina de estado de amostra (p. 135)
• Etapa 2: Adicione uma ação de invocação do Step Functions ao pipeline (p. 135)

Pré-requisito: Crie ou escolha um pipeline simples
Neste tutorial, você adicionará uma ação de invocação a um pipeline existente. É possível usar o pipeline 
criado em Tutorial: Criar um pipeline simples (bucket do S3) (p. 39) ou em Tutorial: Criar um pipeline 
simples (repositório do CodeCommit) (p. 51).

Use um pipeline existente com uma ação de origem e pelo menos uma estrutura de duas etapas, mas não 
use artefatos de origem para este exemplo.

Note

Talvez seja necessário atualizar a função de serviço usada pelo pipeline com permissões 
adicionais necessárias para executar essa ação. Para fazer isso, abra aAWS Identity and Access 
ManagementConsole do (IAM), localize a função e, em seguida, adicione as permissões à política 
da função. Para obter mais informações, consulte Adicionar permissões à função de serviço do 
CodePipeline (p. 460).

Etapa 1: Criar a máquina de estado de amostra
No console do Step Functions, crie uma máquina de estado usando oHelloWorldModelo de 
amostra. Para obter instruções, consulteCriar uma máquina de estadonoAWS Step FunctionsGuia do 
desenvolvedor.

Etapa 2: Adicione uma ação de invocação do Step 
Functions ao pipeline
Adicione uma ação de invocação do Step Functions ao pipeline da seguinte maneira:

1. Faça login noAWS Management ConsoleE abra o console do CodePipeline emhttp://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

Os nomes de todos os pipelines associados à sua conta da AWS são exibidos.
2. Em Nome, selecione o nome do pipeline que você deseja editar. Isso abrirá um visão detalhada do 

pipeline, incluindo o estado de cada uma das ações em cada estágio do pipeline.
3. Na página de detalhes do pipeline, selecione Editar.
4. Na segunda etapa do pipeline simples, escolha Editar etapa. Escolha Delete (Excluir). Isso exclui a 

segunda etapa agora que você não precisa mais dela.
5. Na parte inferior do diagrama, escolha + Add stage (+ Adicionar estágio).
6. Em Nome da etapa, insira um nome para a etapa, como Invoke, e escolha Adicionar etapa.
7. Escolha + Add action group (Adicionar grupo de ação).
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AppConfig como um provedor de implantação

8. Em Nome da ação, insira um nome, como Invoke.
9. DentroProvedor de ação, escolhaAWSStep Functions. Permita que Region (Região) seja definida para 

a região do pipeline.
10. Em Artefatos de entrada, selecione SourceArtifact.
11. No ARN da máquina de estado, escolha o Nome de recurso da Amazon (ARN) para a máquina de 

estado criada anteriormente.
12. (Opcional) Em Prefixo de nome de execução, insira um prefixo a ser adicionado ao ID de execução da 

máquina de estado.
13. Em Tipo de entrada, escolha Literal.
14. Em Entrada, insira o JSON de entrada que é esperado pela máquina de estado de exemplo

HelloWorld.

Note

A entrada para a execução da máquina de estado é diferente do termo usado no 
CodePipeline para descrever artefatos de entrada para ações.

Neste exemplo, insira o seguinte JSON:

{"IsHelloWorldExample": true}

15. Escolha Done (Concluído).
16. Na etapa que está sendo editada, escolha Concluído. No painel do AWS CodePipeline, escolha Save 

(Salvar) e selecione Save (Salvar) na mensagem de aviso.
17. Para enviar as alterações e iniciar uma execução de pipeline, selecione Release change (Liberar 

alteração) e Release (Liberar).
18. No pipeline concluído, escolhaAWSStep Functionsem sua ação de invocação. No console do AWS 

Step Functions, visualize o ID de execução da máquina de estado. O ID mostra o nome da máquina 
de estado HelloWorld e o ID de execução da máquina de estado com o prefixo my-prefix.

arn:aws:states:us-west-2:account-ID:execution:HelloWorld:my-
prefix-0d9a0900-3609-4ebc-925e-83d9618fcca1

Tutorial: Criar um pipeline que useAWSAppConfig 
como um provedor de implantação

Neste tutorial, será configurado um pipeline que fornece continuamente arquivos de configuração 
usandoAWSEm AppConfig como o provedor de ação de implantação em seu estágio de implantação.

Tópicos
• Pré-requisitos (p. 136)
• Etapa 1: Crie oAWSRecursos do AppConfig (p. 137)
• Etapa 2: Fazer upload de arquivos para o bucket de origem do S3 (p. 137)
• Etapa 3: Criar o pipeline  (p. 138)
• Etapa 4: Realizar uma alteração em qualquer arquivo de origem e verificar a implantação (p. 139)

Pré-requisitos
Antes de começar, conclua o seguinte:
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• Esse exemplo usa uma origem do S3 para o pipeline. Criar ou usar um bucket do Amazon S3 com o 
versionamento habilitado. Você pode seguir as instruções em Etapa 1: Criar um bucket do S3 para o 
aplicativo (p. 39) para criar um bucket do S3.

Etapa 1: Crie oAWSRecursos do AppConfig
Nessa seção, você cria os seguintes recursos:

• UmaaplicativoemAWSAppConfig é uma unidade lógica de código que fornece recursos para seus 
clientes.

• Umameio AmbienteemAWSO AppConfig é um grupo de implantação lógica de destinos do AppConfig, 
como aplicativos em um ambiente beta ou de produção.

• UMAPerfil de configuraçãoÉ um conjunto de configurações que influenciam o comportamento do 
aplicativo. O perfil de configuração habilitaAWSAppConfig para acessar sua configuração em seu local 
armazenado.

• (Opcional) AEstratégia de implantaçãoemAWSO AppConfig define o comportamento de uma 
implantação de configuração, como qual porcentagem de clientes deve receber a nova configuração 
implantada a qualquer momento durante uma implantação.

Para criar um aplicativo, ambiente, perfil de configuração e estratégia de implantação

1. Faça login no AWS Management Console.
2. Use as etapas dos tópicos a seguir para criar seus recursos noAWSAppConfig.

• Crie uma aplicação.
• Crie um ambiente.
• Criar umAWS CodePipelinePerfil de configuração.
• (Optional)Escolha uma estratégia de implantação predefinida ou crie sua própria.

Etapa 2: Fazer upload de arquivos para o bucket de 
origem do S3
Nesta seção, crie seu arquivo ou arquivos de configuração. Em seguida, compacte e envie seus arquivos 
de origem para o bucket que o pipeline usa para o estágio de origem.

Para criar arquivos de configuração

1. Criar umconfiguration.jsonarquivo para cada configuração em cada região. Inclua o seguinte 
conteúdo:

Hello World!

2. Use as etapas a seguir para compactar e carregar seus arquivos de configuração.

Para compactar e carregar arquivos de origem

1. Crie um arquivo.zip com seus arquivos e nomeie o arquivo.zipconfiguration-files.zip. Por 
exemplo, seu arquivo.zip pode usar a seguinte estrutura:

.
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### appconfig-configurations 
    ### MyConfigurations 
        ### us-east-1 
        #   ### configuration.json 
        ### us-west-2 
            ### configuration.json

2. No console do Amazon S3 para o seu bucket, selecioneCarregare siga as instruções para fazer 
upload do arquivo .zip.

Etapa 3: Criar o pipeline
Nesta seção, você criará um pipeline com as seguintes ações:

• Um estágio de origem com uma ação do Amazon S3 em que os artefatos de origem são os arquivos 
para sua configuração.

• Um estágio de implantação com uma ação de implantação do AppConfig.

Criar um pipeline com o assistente

1. Faça login noAWS Management Consolee abra o console do CodePipeline emhttp://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

2. Na página Welcome (Bem-vindo), Getting started (Conceitos básicos) ou Pipelines, selecione Create 
pipeline (Criar pipeline).

3. DentroEtapa 1: Escolha as configurações do pipeline, emPipeline name (Nome do pipeline), 
insiraMyAppConfigPipeline.

4. DentroFunção de serviço, escolhaNova função de serviçoPara permitir que o CodePipeline crie uma 
função de serviço no IAM.

5. Deixe as configurações em Advanced settings (Configurações avançadas) como padrão e escolha
Next (Próximo).

6. DentroEtapa 2: Adicionar estágio de origem, emProvedor de origem, escolhaAmazon S3. 
DentroBucket, selecione o nome do bucket de origem do S3.

DentroChave de objeto S3, insira o nome do arquivo .zip:configuration-files.zip.

Escolha Next (Próximo).
7. DentroEtapa 3: Adicionar estágio de compilação, escolhaIgnorar estágio de compilaçãoEm seguida, 

aceite a mensagem de aviso ao clicarIgnorarnovamente.

Escolha Next (Próximo).
8. DentroEtapa 4: Adicionar estágio de implantação:

a. DentroProvedor de implantação, escolhaAWSAppConfig.
b. DentroAplicativo, escolha o nome do aplicativo que você criou noAWSAppConfig. O campo 

mostra o ID do aplicativo.
c. DentroAmbiente, escolha o nome do ambiente que você criou noAWSAppConfig. O campo 

mostra o ID do ambiente.
d. DentroPerfil de configuração, escolha o nome do perfil de configuração criado noAWSAppConfig. 

O campo mostra o ID do seu perfil de configuração.
e. DentroEstratégia de implantação, escolha o nome de sua estratégia de implantação. Isso 

pode ser uma estratégia de implantação criada no AppConfig ou uma que você escolheu entre 
estratégias de implantação predefinidas no AppConfig. O campo mostra o ID da sua estratégia de 
implantação.
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arquivo de origem e verificar a implantação

f. DentroCaminho de configuração de artefato de entrada, insira o caminho do arquivo. 
Certifique-se de que o caminho de configuração do artefato de entrada corresponda à 
estrutura de diretórios no arquivo.zip do bucket do S3. Para este exemplo, insira o seguinte 
caminho de arquivo:appconfig-configurations/MyConfigurations/us-west-2/
configuration.json.

g. Escolha Next (Próximo).
9. DentroEtapa 5: Review (Revisar)Revise as informações e escolhaCriar pipeline.

Etapa 4: Realizar uma alteração em qualquer arquivo 
de origem e verificar a implantação
Faça uma alteração nos arquivos de origem e faça upload da alteração para o seu bucket. Deste modo, a 
execução de seu pipeline é acionada. Verifique se sua configuração está disponível visualizando a versão.

Tutorial: Use o clone completo com uma fonte de 
GitHub pipeline

Você pode escolher a opção de clonagem completa para sua ação GitHub de origem em CodePipeline. 
Use essa opção para executar CodeBuild comandos para metadados do Git em sua ação de construção 
de pipeline.

Neste tutorial, você criará um pipeline que se conectará ao seu GitHub repositório, usará a opção de 
clonagem completa para os dados de origem e executará uma CodeBuild compilação que clona seu 
repositório e executa comandos Git para o repositório.

Note

Esse recurso não está disponível nas regiões Ásia-Pacífico (Hong Kong) e Europa (Milão). Para 
fazer referência a outras ações disponíveis, consulteIntegrações de produtos e serviços ao 
CodePipeline (p. 20).

Tópicos
• Pré-requisitos (p. 139)
• Etapa 1: criar um arquivo do Readme (p. 139)
• Etapa 2: criar seu pipeline e criar um projeto (p. 140)
• Etapa 3: Atualizar a política CodeBuild de serviço da função de serviço para usar conexões (p. 142)
• Etapa 4: visualizar comandos do repositório na saída de compilação (p. 142)

Pré-requisitos
Antes de começar, é necessário fazer o seguinte:

• Crie um GitHub repositório com sua GitHub conta.
• Tenha suas GitHub credenciais em mãos. Ao usar oAWS Management Console para configurar uma 

conexão, você é avisado para entrar com suas GitHub credenciais.

Etapa 1: criar um arquivo do Readme
Depois de criar seu GitHub repositório, use essas etapas para adicionar um arquivo README.
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1. Faça login no seu GitHub repositório e escolha seu repositório.
2. Para criar um novo arquivo, escolha Adicionar arquivo > Criar novo arquivo. Nomeie o 

arquivoREADME.md. arquivo e adicione o texto a seguir.

This is a GitHub repository!

3. Escolha Commit changes (Confirmar alterações).

Certifique-se de que o arquivo README.md esteja no nível raiz do repositório.

Etapa 2: criar seu pipeline e criar um projeto
Nesta seção, você criará um pipeline com as seguintes ações:

• Um estágio de origem com uma conexão com seu GitHub repositório e ação.
• Um estágio de compilação com uma ação de compilação AWS CodeBuild.

Criar um pipeline com o assistente

1. Faça login no CodePipeline console em https://console.aws.amazon.com/codepipeline/.
2. Na página Welcome (Bem-vindo), Getting started (Conceitos básicos) ou Pipelines, selecione Create 

pipeline (Criar pipeline).
3. Em Step 1: Choose pipeline settings (Etapa 1: selecionar as configurações do pipeline), em Pipeline 

name (Nome do pipeline), insira MyGitHubPipeline.
4. Em Service role (Função de serviço), selecione Create service role (Criar função de serviço).

Note

Se você optar por usar sua função CodePipeline de serviço, certifique-se de ter adicionado a 
permissãocodestar-connections:UseConnection do serviço da sua política de serviço. 
Para obter instruções sobre a função CodePipeline de serviço da função de serviço, consulte
Adicionar permissões à função CodePipeline de serviço da função de serviço.

5. No Armazenamento Artifact, escolha Local padrão para usar o armazenamento de artefatos padrão

Note

Este não é o bucket de origem para seu código-fonte. Este é o armazenamento de artefatos 
para o pipeline. Um armazenamento de artefatos separado, como um bucket do S3, é 
necessário para cada pipeline.

Escolha Next (Próximo).
6. Na página Step 2: Add source stage (Etapa 2: Adicionar um estágio de origem), adicione um estágio 

de origem:

a. Em Source provider (Provedor de código-fonte), selecione GitHub.
b. Em Conexão, escolha uma conexão existente ou crie uma nova. Para criar ou gerenciar uma 

conexão para sua ação GitHub de origem, consulteGitHub conexões (p. 195).
c. Em Repository name (Nome do repositório), selecione o nome do seu repositório do GitHub.
d. Em Nome da ramificação, escolha a ramificação do repositório que você deseja usar.
e. Escolha Clone completo para ativar a opção git clone para o repositório de origem. Somente 

ações fornecidas pelo CodeBuild podem usar a opção git clone. Você usaráEtapa 3: Atualizar a 
política CodeBuild de serviço da função de serviço para usar conexões (p. 142) neste tutorial 
para atualizar as permissões de sua função de serviço de CodeBuild projeto para usar essa 
opção.
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Escolha Next (Próximo).
7. Em Add build stage (Adicionar estágio de compilação), adicione um estágio de compilação:

a. Em Build provider (Provedor de compilação), escolha AWS CodeBuild. Permita que Region 
(Região) seja definida para a região do pipeline.

b. Escolha Create project (Criar projeto).
c. Em Project name (Nome do projeto), insira um nome para esse projeto de compilação.
d. Em Environment image (Imagem do ambiente), escolha Managed image (Imagem gerenciada). 

Para Operating system, selecione Ubuntu.
e. Em Runtime (Tempo de execução), selecione Standard (Padrão). Em Imagem, escolha aws/

codebuild/standard:4.0.
f. Em Service role (Função de serviço), selecione New service role (Nova função de serviço).

Note

Anote o nome da sua função CodeBuild de serviço. Você precisará do nome da função 
para a etapa final deste tutorial.

g. Em Buildspec, para Build specifications (Especificações da compilação), escolha Insert build 
commands (Inserir comandos de compilação). Selecione Switch to editor (Alternar para o editor) e 
cole o seguinte em Build commands (Comandos de compilação)

Note

Naenv seção da especificação de construção, certifique-se de que o auxiliar de 
credenciais para comandos git esteja habilitado conforme mostrado neste exemplo.

version: 0.2

env: 
  git-credential-helper: yes
phases: 
  install: 
    #If you use the Ubuntu standard image 2.0 or later, you must specify runtime-
versions. 
    #If you specify runtime-versions and use an image other than Ubuntu standard 
 image 2.0, the build fails. 
    runtime-versions: 
      nodejs: 10 
      # name: version 
    #commands: 
      # - command 
      # - command 
  pre_build: 
    commands: 
      - ls -lt 
      - cat README.md 
  build: 
    commands: 
      - git log | head -100 
      - git status 
      - ls 
      - git archive --format=zip HEAD > application.zip 
  #post_build: 
    #commands: 
      # - command 
      # - command
artifacts: 
  files: 
    - application.zip 
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serviço da função de serviço para usar conexões

    # - location 
  #name: $(date +%Y-%m-%d) 
  #discard-paths: yes 
  #base-directory: location
#cache: 
  #paths: 
    # - paths

h. Escolha Continuar para CodePipeline. Isso retornará para o CodePipeline console e criará um 
CodeBuild projeto que usa seus comandos de compilação para configuração. O projeto de 
compilação usa uma função de serviço para gerenciarAWS service (Serviço da AWS) permissões. 
Essa etapa pode levar alguns minutos.

i. Escolha Next (Próximo).
8. Na página Step 4: Add deploy stage (Etapa 4: adicionar estágio de implantação), escolha Skip deploy 

stage (Ignorar estágio de implantação) e aceite a mensagem de aviso ao clicar novamente em Skip 
(Ignorar). Escolha Next (Próximo).

9. Em Step 5: Review (Etapa 5: revisar), escolha Create pipeline (Criar pipeline).

Etapa 3: Atualizar a política CodeBuild de serviço da 
função de serviço para usar conexões
A execução inicial do pipeline falhará porque a função CodeBuild de serviço deve ser atualizada com 
permissões para usar conexões. Adicione a permissãocodestar-connections:UseConnection do 
IAM à sua política de função de serviço. Para obter instruções sobre como atualizar a política no console 
do IAM, consulteAdicione CodeBuild GitClone permissões para conexões com o Bitbucket ou GitHub o 
GitHub Enterprise Server (p. 409).

Etapa 4: visualizar comandos do repositório na saída 
de compilação
1. Quando sua função de serviço for atualizada com êxito, escolha Tentar novamente no CodeBuild 

estágio de falha.
2. Depois que o pipeline for executado com êxito, em seu estágio de construção bem-sucedido, escolha

Detalhes.

Em Detalhes da execução, veja a saída da CodeBuild compilação. Os comandos geram o conteúdo 
doREADME.md arquivo, listam os arquivos no diretório, clonam o repositório, visualizam o log e 
arquivam o repositório como um arquivo ZIP.

Tutorial: Use o clone completo com uma fonte de 
CodeCommit pipeline

Você pode escolher a opção de clonagem completa para sua ação CodeCommit de origem em 
CodePipeline. Use essa opção para permitir o acesso CodeBuild aos metadados do Git em sua ação de 
construção de pipeline.

Neste tutorial, você cria um pipeline que acessa seu CodeCommit repositório, usa a opção de clonagem 
completa para dados de origem e executa uma CodeBuild compilação que clona seu repositório e executa 
comandos Git para o repositório.
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Note

CodeBuild as ações são as únicas ações posteriores que oferecem suporte ao uso de metadados 
do Git disponíveis com a opção de clone do Git. Além disso, embora seu pipeline possa conter 
ações entre contas, a CodeCommit ação e a CodeBuild ação devem estar na mesma conta para 
que a opção de clone completo seja bem-sucedida.

Tópicos
• Pré-requisitos (p. 143)
• Etapa 1: criar um arquivo README (p. 143)
• Etapa 2: criar seu pipeline e criar um projeto (p. 143)
• Etapa 3: atualizar a política CodeBuild de função de serviço para clonar o repositório (p. 145)
• Etapa 4: visualizar comandos do repositório na saída de compilação (p. 145)

Pré-requisitos
Antes de começar, é necessário criar um CodeCommit repositório na mesmaAWS conta e região do seu 
pipeline.

Etapa 1: criar um arquivo README
Use essas etapas para adicionar um arquivo README ao seu repositório de origem. O arquivo README 
fornece um exemplo de arquivo de origem para leitura da ação CodeBuild posterior.

Para adicionar um arquivo README

1. Faça login no seu repositório e escolha seu repositório.
2. Para criar um novo arquivo, escolha Add arquivo > criar um novo arquivo. Add o nome do arquivo e 

adicione o texto a seguir.README.md

This is a CodeCommit repository!

3. Escolha Commit changes (Confirmar alterações).

Certifique-se de que o arquivo README.md esteja no nível raiz do repositório.

Etapa 2: criar seu pipeline e criar um projeto
Nesta seção, você criará um pipeline com as seguintes ações:

• Um estágio de origem com uma ação CodeCommit de origem.
• Um estágio de compilação com uma ação de compilação AWS CodeBuild.

Criar um pipeline com o assistente

1. Faça login no CodePipeline console em https://console.aws.amazon.com/codepipeline/.
2. Na página Welcome (Bem-vindo), Getting started (Conceitos básicos) ou Pipelines, selecione Create 

pipeline (Criar pipeline).
3. Em Step 1: Choose pipeline settings (Etapa 1: selecionar as configurações do pipeline), em Pipeline 

name (Nome do pipeline), insira MyCodeCommitPipeline.
4. Em Service role (Função de serviço), faça um dos seguintes procedimentos:

• Escolha Criar função de serviço.

Versão da API 2015-07-09
143

https://console.aws.amazon.com/codepipeline/


AWS CodePipeline Guia do usuário
Etapa 2: criar seu pipeline e criar um projeto

• Escolha sua função CodePipeline de serviço existente. Essa função deve ter a permissão 
docodecommit:GetRepository IAM para sua política de função de serviço. Consulte
Adicionar permissões à função CodePipeline de serviço.

5. Em Avançado, deixe os padrões. Escolha Next (Próximo).
6. Na página Step 2: Add um estágio de origem), faça o seguinte: Add o seguinte: Add um estágio de 

origem

a. Em Source provider (Provedor de código-fonte), selecione CodeCommit.
b. Em Repository nome (Nome do repositório), escolha o nome do seu repositório.
c. Em Nome da filial, escolha o nome da filial.
d. Escolha Clone completo para ativar a opção de clonagem do Git para o repositório de origem.

Escolha Next (Próximo).
7. No estágio Add compilação (Adicionar um estágio de compilação), faça o seguinte:

a. Em Build provider (Provedor de compilação), escolha AWS CodeBuild. Permita que Region 
(Região) seja definida para a região do pipeline.

b. Escolha Create project (Criar projeto).
c. Em Project name (Nome do projeto), insira um nome para esse projeto de compilação.
d. Em Environment image (Imagem do ambiente), escolha Managed image (Imagem gerenciada). 

Para Operating system, selecione Ubuntu.
e. Em Runtime (Tempo de execução), selecione Standard (Padrão). Em Imagem, escolha aws/

codebuild/standard:4.0.
f. Em Service role (Função de serviço), selecione New service role (Nova função de serviço).

Note

Anote o nome da sua função CodeBuild de serviço. Você precisará do nome da função 
para a etapa final deste tutorial.

g. Em Buildspec, para Build specifications (Especificações da compilação), escolha Insert build 
commands (Inserir comandos de compilação). Escolha Alternar para editor e, em Comandos de 
construção, cole o código a seguir.

version: 0.2

env: 
  git-credential-helper: yes
phases: 
  install: 
    #If you use the Ubuntu standard image 2.0 or later, you must specify runtime-
versions. 
    #If you specify runtime-versions and use an image other than Ubuntu standard 
 image 2.0, the build fails. 
    runtime-versions: 
      nodejs: 10 
      # name: version 
    #commands: 
      # - command 
      # - command 
  pre_build: 
    commands: 
      - ls -lt 
      - cat README.md 
  build: 
    commands: 
      - git log | head -100 
      - git status 
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      - ls 
      - git describe --all 
  #post_build: 
    #commands: 
      # - command 
      # - command
#artifacts: 
  #files: 
    # - location 
  #name: $(date +%Y-%m-%d) 
  #discard-paths: yes 
  #base-directory: location
#cache: 
  #paths: 
    # - paths

h. Escolha Continuar para CodePipeline. Isso retornará para o CodePipeline console e criará um 
CodeBuild projeto que usa seus comandos de compilação para configuração. O projeto de 
compilação usa uma função de serviço para gerenciarAWS service (Serviço da AWS) permissões. 
Essa etapa pode levar alguns minutos.

i. Escolha Next (Próximo).
8. Na página Step 4: Add deploy stage (Etapa 4: adicionar estágio de implantação), escolha Skip deploy 

stage (Ignorar estágio de implantação) e aceite a mensagem de aviso ao clicar novamente em Skip 
(Ignorar). Escolha Next (Próximo).

9. Em Step 5: Review (Etapa 5: revisar), escolha Create pipeline (Criar pipeline).

Etapa 3: atualizar a política CodeBuild de função de 
serviço para clonar o repositório
A execução inicial do pipeline falhará porque você precisa atualizar a função CodeBuild de serviço com 
permissões para extrair do seu repositório.

Adicione a permissãocodecommit:GitPull do IAM à sua política de função de serviço. Para obter 
instruções sobre como atualizar a política no console do IAM, consulteAdicionar CodeBuild GitClone 
permissões para ações CodeCommit de origem (p. 411).

Etapa 4: visualizar comandos do repositório na saída 
de compilação
Para ver a saída da compilação

1. Quando sua função de serviço for atualizada com êxito, escolha Tentar novamente no CodeBuild 
estágio de falha.

2. Depois que o pipeline for executado com êxito, em seu estágio de construção bem-sucedido, escolha
Detalhes.

Em Detalhes da execução, veja a saída da CodeBuild compilação. Os comandos geram o conteúdo 
doREADME.md arquivo, listam os arquivos no diretório, clonam o repositório, visualizam o log e são 
executadosgit describe --all.
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Tutorial: Crie um pipeline com açõesAWS 
CloudFormation StackSets de implantação

Neste tutorial, você usa oAWS CodePipeline console para criar um pipeline com ações de implantação 
para criar um conjunto de pilhas e criar instâncias de pilha. Quando o pipeline é executado, o modelo cria 
um conjunto de pilhas e também cria e atualiza as instâncias em que o conjunto de pilhas é implantado.

Há duas maneiras de gerenciar permissões para um conjunto de pilhas: funções de IAMAWS 
autogerenciadas e gerenciadas. Este tutorial fornece exemplos de permissões autogerenciadas.

Para usar os Stacksets de forma mais eficaz em CodePipeline, você deve ter uma compreensão clara dos 
conceitos por trásAWS CloudFormation StackSets e de como eles funcionam. Veja StackSets os conceitos
no GuiaAWS CloudFormation do usuário.

Note

Esse recurso não está disponível nas regiões Ásia-Pacífico (Hong Kong) e Europa (Milão) Para 
fazer referência a outras ações disponíveis, consulteIntegrações de produtos e serviços ao 
CodePipeline (p. 20).

Tópicos
• Pré-requisitos (p. 146)
• Etapa 1: Carregar oAWS CloudFormation modelo de amostra e o arquivo de parâmetros (p. 147)
• Etapa 2: Criar o pipeline (p. 91)
• Etapa 3: Exibir a implantação inicial (p. 150)
• Etapa 4: Adicionar uma CloudFormationStackInstances ação (p. 150)
• Etapa 5: Visualize os recursos do conjunto de pilhas para sua implantação (p. 151)
• Etapa 6: faça uma atualização em seu conjunto de pilhas (p. 151)

Pré-requisitos
Para operações de conjunto de pilhas, você usa duas contas diferentes: uma conta administrativa e uma 
conta de destino. Você cria conjuntos de pilhas na conta do administrador. Você cria pilhas individuais que 
pertencem a um conjunto de pilhas na conta de destino.

Para criar uma função de administrador com sua conta de administrador

• Siga as instruções em Definir permissões básicas para operações de conjuntos de pilhas. Sua função 
deve ser nomeada AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole.

Para criar uma função de serviço na conta de destino

• Criar uma função de serviço na conta de destino que confie na conta do administrador. Siga as 
instruções em Definir permissões básicas para operações de conjuntos de pilhas. Sua função deve ser 
nomeada AWSCloudFormationStackSetExecutionRole.
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Etapa 1: Carregar oAWS CloudFormation modelo de 
amostra e o arquivo de parâmetros
Crie um bucket de origem para seus arquivos de modelos e parâmetros do conjunto de pilhas. Faça o 
download do arquivoAWS CloudFormation de modelo de amostra, configure um arquivo de parâmetros e, 
em seguida, compacte os arquivos antes de fazer o upload para o bucket de origem do S3.

Note

Certifique-se de compactar os arquivos de origem antes de fazer o upload para o bucket de 
origem do S3, mesmo que o único arquivo de origem seja o modelo.

Para criar um bucket de origem do S3

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do Amazon S3 em https:// 
console.aws.amazon.com/s3/.

2. Escolha Create bucket (Criar bucket).
3. Em Nome do bucket, insira um nome para o bucket.

Em Região, escolha a região onde você quer criar o pipeline. Selecione Create bucket (Criar bucket).
4. Depois que o bucket é criado, um banner de sucesso é exibido. Escolha Go to bucket details (Ir para 

detalhes do bucket).
5. Na guia Properties (Propriedades) escolha Versioning (Versionamento). Escolha Enable versioning 

(Ativar versionamento) e escolha Save (Salvar).

Para criar o arquivoAWS CloudFormation de modelo

1. Baixe o seguinte arquivo de modelo de amostra para gerar CloudTrail configuração para conjuntos 
de pilhas:https://s3.amazonaws.com/cloudformation-stackset-sample-templates-us-east-1/ 
EnableAWSCloudtrail.yml.

2. Salve o arquivo como template.yml.

Para criar o arquivo parameters.txt

1. Crie um arquivo com os parâmetros para sua implantação. Parâmetros são valores que você deseja 
atualizar em sua pilha em tempo de execução. O arquivo de amostra a seguir atualiza os parâmetros 
do modelo do seu conjunto de pilhas para permitir a validação de registros e eventos globais.

[ 
  { 
    "ParameterKey": "EnableLogFileValidation", 
    "ParameterValue": "true" 
  },  
  { 
    "ParameterKey": "IncludeGlobalEvents", 
    "ParameterValue": "true" 
  }
]

2. Salve o arquivo como parameters.txt.
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Para criar o arquivo accounts.txt

1. Crie um arquivo com as contas nas quais você deseja criar instâncias, conforme mostrado no arquivo 
de exemplo a seguir.

[ 
    "111111222222","333333444444"
]

2. Salve o arquivo como accounts.txt.

Para criar e carregar arquivos de origem

1. Combine os arquivos em um único arquivo ZIP. Seus arquivos devem ter essa aparência em seu 
arquivo ZIP.

template.yml
parameters.txt
accounts.txt

2. Carregar o arquivo ZIP no bucket do S3. Esse arquivo é o artefato de origem criado pelo assistente
Create Pipeline para sua ação de implantação em CodePipeline.

Etapa 2: Criar o pipeline
Nesta seção, você criará um pipeline com as seguintes ações:

• Um estágio de origem com uma ação de origem do S3 em que o artefato de origem é seu arquivo de 
modelo e qualquer arquivo de origem de suporte.

• Um estágio de implantação com uma ação de implantação do conjunto deAWS CloudFormation pilhas 
que cria o conjunto de pilhas.

• Um estágio de implantação com uma ação de implantação de instâncias deAWS CloudFormation pilha 
que cria as pilhas e instâncias dentro das contas de destino.

Para criar um pipeline com uma CloudFormationStackSet ação

1. Faça login noAWS Management Console e abra o CodePipeline console em http://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

2. Na página Welcome (Bem-vindo), Getting started (Conceitos básicos) ou Pipelines, selecione Create 
pipeline (Criar pipeline).

3. Em Step 1: Choose pipeline settings (Etapa 1: selecionar as configurações do pipeline), em Pipeline 
name (Nome do pipeline), insira MyStackSetsPipeline.

4. Em Função de serviço, escolha Nova função de serviço para permitir CodePipeline a criação de uma 
função de serviço no IAM.

5. Na loja de artefatos, deixe os padrões.

Note

Este não é o bucket de origem para seu código-fonte. Este é o armazenamento de artefatos 
para o pipeline. Um armazenamento de artefatos separado, como um bucket do S3, é 
necessário para cada pipeline. Ao criar ou editar um pipeline, você deve ter um bucket de 
artefato na região do pipeline e um bucket de artefato porAWS região em que você está 
executando uma ação.
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Para obter mais informações, consulte Artefatos de entrada e saída (p. 14) e CodePipeline 
referência de estrutura de tubulação (p. 470).

Escolha Next (Próximo).
6. Na página Step 2: Add source stage (Etapa 2: adicionar estágio de origem), em Source provider 

(Fornecedor de origem), escolha Amazon S3.
7. Em Bucket, insira o bucket de origem do S3 que você criou para este tutorial, comoBucketName. Na

chave de objeto S3, insira o caminho do arquivo e o nome do arquivo ZIP, comoMyFiles.zip.
8. Escolha Next (Próximo).
9. Em Step 3: Add build stage (Etapa 3: Adicionar estágio de construção), selecione Skip build stage 

(Pular estágio de compilação) e aceite a mensagem de aviso ao clicar novamente em Skip (Pular).

Escolha Next (Próximo).
10. Em Step 4: Add deploy stage (Etapa 4: Adicionar estágio de implantação):

a. No provedor de implantação, escolha AWS CloudFormationStack Set.
b. Em Nome do conjunto de pilhas, insira um nome para o conjunto de pilhas. Esse é o nome do 

conjunto de pilhas que o modelo cria.

Note

Anote o nome do conjunto de pilhas. Você o usará ao adicionar a segunda ação 
StackSets de implantação ao seu pipeline.

c. Em Caminho do modelo, insira o nome do artefato e o caminho do arquivo em que você fez o 
upload do arquivo de modelo. Por exemplo, insira o seguinte usando o nome padrão do artefato 
de origemSourceArtifact.

SourceArtifact::template.yml

d. Em Destinos de implantação, insira o nome do artefato e o caminho do arquivo em que você fez o 
upload do arquivo de contas. Por exemplo, insira o seguinte usando o nome padrão do artefato de 
origemSourceArtifact.

SourceArtifact::accounts.txt

e. Em Destino de implantaçãoRegiões da AWS, insira uma região para implantação de sua instância 
de pilha inicial, comous-east-1.

f. Expanda as opções de implantação. Em Parâmetros, insira o nome do artefato e o caminho do 
arquivo em que você fez o upload do arquivo de parâmetros. Por exemplo, insira o seguinte 
usando o nome padrão do artefato de origemSourceArtifact.

SourceArtifact::parameters.txt

Para inserir os parâmetros como uma entrada literal em vez de um caminho de arquivo, digite o 
seguinte:

ParameterKey=EnableLogFileValidation,ParameterValue=true
ParameterKey=IncludeGlobalEvents,ParameterValue=true

g. Em Capabilities, escolha CAPABILITY_IAM e CAPABILITY_NAMED_IAM.
h. No Modelo de permissão, escolha SELF_MANAGED.
i. Em Porcentagem de tolerância a falhas, insira20.
j. Em Porcentagem máxima simultânea, insira25.
k. Escolha Next (Próximo).
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l. Selecione Create pipeline (Criar pipeline). Seu funil é exibido.
m. Deixe que o pipeline seja executado.

Etapa 3: Exibir a implantação inicial
Veja os recursos e o status da sua implantação inicial. Depois de verificar se a implantação criou com êxito 
seu conjunto de pilhas, você pode adicionar a segunda ação ao seu estágio de implantação.

Para ver os recursos

1. Abra o CodePipeline console em https://console.aws.amazon.com/codepipeline/.
2. Em Pipelines, selecione o pipeline e clique em View (Visualizar). O diagrama mostra os estágios de 

implantação e a origem do pipeline.
3. Escolha aAWS CloudFormation ação na CloudFormationStackSetação em seu funil. O modelo, os 

recursos e os eventos do seu conjunto de pilhas são mostrados noAWS CloudFormation console.
4. No painel de navegação esquerdo, escolha StackSets. Na lista, escolha o novo conjunto de pilhas.
5. Escolha a guia Stack instances. Verifique se uma instância de pilha para cada conta que você 

forneceu foi criada na região us-east-1. Verifique se o status de cada instância da pilha éCURRENT.

Etapa 4: Adicionar uma 
CloudFormationStackInstances ação
Crie uma próxima ação em seu pipeline que permitaAWS CloudFormation StackSets criar as instâncias 
restantes da pilha.

Para criar uma próxima ação em seu funil

1. Abra o CodePipeline console em https://console.aws.amazon.com/codepipeline/.

Em Pipelines, selecione o pipeline e clique em View (Visualizar). O diagrama mostra os estágios de 
implantação e a origem do pipeline.

2. Escolha editar o pipeline. O pipeline é exibido no modo de edição.
3. No estágio Implantar, escolha Editar.
4. Na ação de implantação do AWS CloudFormationStack Set, escolha Adicionar grupo de ações.
5. Na página Editar ação, adicione os detalhes da ação:

a. Em Nome da ação, insira um nome para a ação.
b. Em Provedor de ações, escolha AWS CloudFormationStack Instances.
c. Em Inserir artefatos, escolha SourceArtifact.
d. Em Nome do conjunto de pilhas, insira o nome do conjunto de pilhas. Esse é o nome do conjunto 

de pilhas que você forneceu na primeira ação.
e. Em Destinos de implantação, insira o nome do artefato e o caminho do arquivo em que você fez o 

upload do arquivo de contas. Por exemplo, insira o seguinte usando o nome padrão do artefato de 
origemSourceArtifact.

SourceArtifact::accounts.txt

f. Em Destino de implantaçãoRegiões da AWS, insira as regiões para implantação de suas 
instâncias de pilha restantes, daeu-central-1 seguinte forma:us-east-2
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us-east2, eu-central-1

g. Em Porcentagem de tolerância a falhas, insira20.
h. Em Porcentagem máxima simultânea, insira25.
i. Escolha Save (Salvar).
j. .Libere manualmente uma alteração. Seu pipeline atualizado é exibido com duas ações no 

estágio de implantação.

Etapa 5: Visualize os recursos do conjunto de pilhas 
para sua implantação
Você pode ver os recursos e o status da implantação do seu conjunto de pilhas.

Para ver os recursos

1. Abra o CodePipeline console em https://console.aws.amazon.com/codepipeline/.
2. Em Pipelines, escolha seu funil e escolha Exibir. O diagrama mostra os estágios de implantação e a 

origem do pipeline.
3. Escolha aAWS CloudFormation ação na AWS CloudFormation Stack Instancesação em 

seu funil. O modelo, os recursos e os eventos do seu conjunto de pilhas são mostrados noAWS 
CloudFormation console.

4. No painel de navegação esquerdo, escolha StackSets. Na lista, escolha seu conjunto de pilhas.
5. Escolha a guia Stack instances. Verifique se todas as instâncias de stack restantes para cada conta 

que você forneceu foram criadas ou atualizadas nas regiões esperadas. Verifique se o status de cada 
instância da pilha éCURRENT.

Etapa 6: faça uma atualização em seu conjunto de 
pilhas
Faça uma atualização em seu conjunto de pilhas e implante a atualização nas instâncias. Neste exemplo, 
você também faz uma alteração nos destinos de implantação que deseja designar para atualização. As 
instâncias que não fazem parte da atualização passam para um status desatualizado.

1. Abra o CodePipeline console em https://console.aws.amazon.com/codepipeline/.
2. Em Pipelines, escolha seu funil e escolha Editar. No estágio Implantar, escolha Editar.
3. Escolha editar a ação AWS CloudFormationStack Set em seu funil. Em Descrição, escreva sobre a 

descrição existente com uma nova descrição para o conjunto de pilhas.
4. Escolha editar a ação AWS CloudFormationStack Instances em seu pipeline. Em Destino de 

implantaçãoRegiões da AWS, exclua ous-east-2 valor que foi inserido quando a ação foi criada.
5. Salve as alterações. Escolha Liberar alteração para executar seu pipeline.
6. Abra sua ação emAWS CloudFormation. Escolha a guia de StackSet informações. Na StackSet 

descrição, verifique se a nova descrição é mostrada.
7. Escolha a guia Stack instances. Em Status, verifique se o status das instâncias da pilha em us-east-2 

éOUTDATED.
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Melhores práticas e casos de uso do 
CodePipeline

O AWS CodePipeline é integrado a uma série de produtos e serviços. As seções a seguir descrevem as 
melhores práticas e casos de uso para o CodePipeline e os produtos e serviços correspondentes.

Um caso de uso corporativo simples para o CodePipeline pode ajudá-lo a entender como você pode 
implementar o serviço e controlar o acesso do usuário. Os casos de uso são descritos em termos gerais. 
Eles não prescrevem as APIs que devem ser usadas para obter os resultados desejados.

Tópicos
• Práticas recomendadas (p. 152)
• Casos de uso do CodePipeline (p. 153)

Práticas recomendadas
Use as melhores práticas descritas nestas seções ao usar o CodePipeline.

Melhores práticas de segurança para recursos do 
CodePipeline
Você usa criptografia e autenticação para os repositórios de origem que se conectam a seus pipelines. 
Para obter as melhores práticas de segurança do CodePipeline, consulte Práticas recomendadas de 
segurança (p. 468).

Monitorar e registrar em log as melhores práticas para 
recursos do CodePipeline
Você pode usar recursos de registro na AWS para determinar as ações que os usuários executaram em 
sua conta e os recursos que foram usados. Os arquivos de log mostram:

• A data e hora das ações.
• O endereço IP de origem de uma ação.
• As ações que falharam devido a permissões inadequadas.

Os recursos de registro estão disponíveis no seguinteServiços da AWS:

• AWS CloudTrailpode ser usado para registrar chamadas deAWS API da e eventos relacionados 
realizados pelaAWS conta da ou em seu nome. Para obter mais informações, consulte Registro de 
chamadas de CodePipeline API comAWS CloudTrail (p. 403).

• O AmazonCloudWatch Events pode ser usado para monitorar seusNuvem AWS recursos e os 
aplicativos em que você executaAWS. Você pode criar alertas no AmazonCloudWatch Events com 
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base em métricas que você define. Para obter mais informações, consulte  CodePipeline Eventos de 
monitoramento (p. 385).

Melhores práticas para o plug-in Jenkins
Use as melhores práticas fornecidas nesta seção para pipelines com um provedor de ação do Jenkins.

Configure uma instância separada do Amazon EC2 e uma função 
do IAM para seu servidor de compilação Jenkins
Como melhor prática, ao usar um provedor de compilação Jenkins para a ação de criação ou teste do 
seu pipeline, instale o Jenkins em uma instância do Amazon EC2 e configure um perfil de instância EC2 
separado. Certifique-se de que o perfil da instância conceda ao Jenkins somenteAWS as permissões 
necessárias para realizar tarefas em seu projeto, como recuperar arquivos do Amazon S3.

O perfil da instância fornece aos aplicativos executados em uma instância do Amazon EC2 as credenciais 
para acessar outrasServiços da AWS. Como resultado, você não precisa configurarAWS credenciais 
(chave deAWS acesso e chave secreta).

Para saber como criar a função para o seu perfil de instância do Jenkins, consulte as etapas em um 
do................... (p. 62).

Casos de uso do CodePipeline
Você pode criar pipelines que se integrem a outrosServiços da AWS. Eles podem serServiços da AWS, 
como o Amazon S3, ou produtos de terceiros, comoGitHub. Esta seção fornece exemplos de como usar 
o CodePipeline para automatizar suas versões de código usando diferentes integrações de produtos. 
Para obter uma lista completa de integrações com o CodePipeline organizadas por tipo de ação, consulte
CodePipeline referência de estrutura de tubulação (p. 470).

Tópicos
• UseCodePipeline com Amazon S3,AWS CodeCommit, eAWS CodeDeploy (p. 153)
• UseCodePipeline com provedores de ações terceirizados (GitHube Jenkins) (p. 154)
• UseCodePipeline comCodeStar a AWS para criar um pipeline em um projeto de código (p. 154)
• Usar o CodePipeline para compilar, criar e testar o código com o CodeBuild (p. 155)
• UseCodePipeline com o Amazon ECS para entrega contínua de aplicativos baseados em contêineres 

para a nuvem (p. 155)
• UseCodePipeline com o Elastic Beanstalk para entrega contínua de aplicativos da web para a 

nuvem (p. 155)
• Usar o CodePipeline com o AWS Lambda para entrega contínua de aplicativos com base em Lambda 

e sem servidor (p. 155)
• Usar o CodePipeline com modelos do AWS CloudFormation para entrega contínua para a 

nuvem (p. 155)

UseCodePipeline com Amazon S3,AWS CodeCommit, 
eAWS CodeDeploy
Quando você cria um pipeline, eleCodePipeline se integra aAWS produtos e serviços que atuam como 
provedores de ações em cada estágio do seu pipeline. Ao escolher estágios no assistente, você deve 
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escolher um estágio de origem e pelo menos um estágio de compilação ou de implantação. O assistente 
cria os estágios para você com nomes padrão que não podem ser alterados. Estes são os nomes dos 
estágios criados ao configurar um pipeline completo de três estágios no assistente:

• Um estágio de origem de ação com um nome padrão de "Source".
• Um estágio de compilação de ação com um nome padrão de "Build".
• Um estágio de implantação de ação com um nome padrão de "Staging".

Você pode usar os tutoriais deste guia para criar pipelines e especificar estágios:

• As etapas abaixoTutorial: Criar um pipeline simples (bucket do S3) (p. 39) ajudam você a usar o 
assistente para criar um pipeline com dois estágios padrão: “Source” e “Staging”, em que seu repositório 
Amazon S3 é o provedor de origem. Este tutorial cria um pipeline que é usadoAWS CodeDeploy para 
implantar um aplicativo de amostra de um bucket do Amazon S3 em instâncias do Amazon EC2 que 
executam o Amazon Linux.

• As etapas em Tutorial: Criar um pipeline simples (repositório do CodeCommit) (p. 51) ajudam você a 
usar o assistente para criar um pipeline com um estágio de "Source" que usa o repositório do AWS 
CodeCommit como o provedor de origem. Este tutorial cria um pipeline que é usadoAWS CodeDeploy 
para implantar um aplicativo de exemplo de umAWS CodeCommit repositório em uma instância do 
Amazon EC2, executado no Amazon Linux Linux.

UseCodePipeline com provedores de ações 
terceirizados (GitHube Jenkins)
Você pode criar pipelines que se integram a produtos de terceiros, comoGitHub o Jenkins. As etapas em
Tutorial: Criar um pipeline de quatro estágios (p. 60) mostram como criar um pipeline que:

• Obtém o código-fonte de umGitHub repositório,
• Usa o Jenkins para compilar e testar o código-fonte,
• UsaAWS CodeDeploy para implantar o código-fonte criado e testado em instâncias do Amazon EC2 que 

executam o Amazon Linux ou o Microsoft Windows Server.

UseCodePipeline comCodeStar a AWS para criar um 
pipeline em um projeto de código
CodeStarA AWS é um serviço baseado em nuvem que fornece uma interface de usuário unificada para 
gerenciar projetos de desenvolvimento de software naAWS. A AWSCodeStar trabalha comCodePipeline a 
AWS para combinarAWS recursos em uma cadeia de ferramentas de desenvolvimento de projetos. Você 
pode usar seuCodeStar painel da AWS para criar automaticamente o pipeline, os repositórios, o código-
fonte, criar arquivos de especificações, o método de implantação e hospedar instâncias ou instâncias sem 
servidor necessárias para um projeto de código completo.

Para criar seuCodeStar projeto da AWS, você escolhe sua linguagem de codificação e o tipo de aplicativo 
que deseja implantar. Você pode criar os seguintes tipos de projeto: um aplicativo web, um serviço Web ou 
uma habilidade do Alexa.

A qualquer momento, você pode integrar seu IDE preferido em seuCodeStar painel da AWS. Você também 
pode adicionar e remover membros da equipe e gerenciar permissões para membros da equipe em seu 
projeto. Para ver um tutorial que mostra como usar a AWSCodeStar para criar um exemplo de pipeline 
para um aplicativo sem servidor, consulte Tutorial: Criando e gerenciando um projeto sem servidor na 
AWSCodeStar.
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Usar o CodePipeline para compilar, criar e testar o 
código com o CodeBuild
O CodeBuild é um serviço de compilação gerenciando na nuvem que permite que você compile e teste 
seu código sem um servidor ou sistema. UseCodePipeline withCodeBuild para automatizar a execução de 
revisões no pipeline para entrega contínua de compilações de software sempre que houver uma alteração 
no código-fonte. Para obter mais informações, consulte UsarCodePipeline comCodeBuild para testar 
código e executar compilações.

UseCodePipeline com o Amazon ECS para entrega 
contínua de aplicativos baseados em contêineres para 
a nuvem
O Amazon ECS é um serviço de gerenciamento de contêineres que permite a implantação de aplicações 
baseadas em contêineres em instâncias do Amazon ECS na nuvem. UseCodePipeline com o Amazon 
ECS para automatizar a execução de revisões por meio do pipeline para implantação contínua de 
aplicativos baseados em contêineres sempre que houver uma alteração no repositório de imagens de 
origem. Para obter mais informações, consulte Tutorial: implantação contínua com o CodePipeline.

UseCodePipeline com o Elastic Beanstalk para 
entrega contínua de aplicativos da web para a nuvem
O Elastic Beanstalk é um serviço de computação que permite a implantação de aplicações e serviços 
da web em servidores web. UseCodePipeline com o Elastic Beanstalk para implantação contínua de 
aplicativos da web em seu ambiente de aplicativos. Você também pode usarCodeStar a AWS para criar 
um pipeline com uma ação de implantação do Elastic Beanstalk.

Usar o CodePipeline com o AWS Lambda para 
entrega contínua de aplicativos com base em Lambda 
e sem servidor
É possível usar o AWS Lambda com o CodePipeline para invocar uma função do AWS Lambda, conforme 
descrito em Implantar aplicativos sem servidor. Você também pode usarAWS Lambda a AWSCodeStar 
para criar um pipeline para implantar aplicativos sem servidor.

Usar o CodePipeline com modelos do AWS 
CloudFormation para entrega contínua para a nuvem
Você pode usar o AWS CloudFormation com o CodePipeline para entrega e automação contínuas. Para 
obter mais informações, consulte Entrega contínua comCodePipeline. AWS CloudFormationtambém é 
usado para criar modelos para pipelines criados na AWSCodeStar.
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Marcar recursos
Uma tag é um rótulo de atributo personalizado que você ou a AWS atribui a um recurso da AWS. Cada tag 
da AWS tem duas partes:

• Uma chave de tag (por exemplo CostCenter, Environment, Project ou Secret). Chaves de tag 
fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.

• Um campo opcional conhecido como um valor de tag (por exemplo, 111122223333, Production ou 
um nome de equipe). Omitir o valor da tag é o mesmo que usar uma string vazia. Como chaves de tag, 
os valores das tags diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Juntos, esses são conhecidos como pares de chave-valor.

As tags ajudam a identificar e organizar os recursos da AWS. Muitos Serviços da AWS são compatíveis 
com marcação, permitindo que você atribua a mesma tag a recursos de diferentes serviços para indicar 
que os recursos estão relacionados. Por exemplo, você pode atribuir a mesma etiqueta a um pipeline que 
atribui a um bucket de origem do Amazon S3.

Para obter dicas sobre como usar tags, consulte a postagem AWS Tagging Strategies no blog AWS 
Answers.

É possível marcar os seguintes tipos de recursos no CodePipeline:

• Marcar um pipeline no CodePipeline (p. 309)
• Marcar uma ação personalizada no CodePipeline (p. 335)

Você pode usar asAWS CLI CodePipeline APIs ouAWS os SDKs para:

• Adicionar tags a um pipeline, ação personalizada ou webhook ao criá-los.
• Adicionar, gerenciar e remover tags de um pipeline, ação personalizada ou webhook.

Você também pode usar o console para adicionar, gerenciar e remover tags de um pipeline.

Além de identificar, organizar e rastrear seus recursos com etiquetas, você pode usar etiquetas em 
políticas do IAM para ajudar a controlar quem pode visualizar e interagir com o seu recurso. Para obter 
exemplos de políticas de acesso baseadas em tags, consulte Usar tags para controlar o acesso aos 
recursos do CodePipeline (p. 435).
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Use CodePipeline com a Amazon 
Virtual Private Cloud

AWS CodePipelineAgora, o oferece suporte a endpoints Amazon Virtual Private Cloud AWS PrivateLink
Isso significa que você pode se conectar diretamente ao CodePipeline por meio de um endpoint privado 
em seu VPC, mantendo todo o tráfego dentro da VPC e daAWS rede.

A Amazon VPC é umaAWS service (Serviço da AWS) opção da que você pode usar para executarAWS 
os recursos da em uma rede virtual definida por você. Com uma VPC, você possui controle sobre suas 
configurações de rede, como:

• Intervalo de endereços IP
• Sub-redes
• Tabelas de rotas
• Gateways de rede

Os VPC endpoints de interface são desenvolvidos peloAWS PrivateLink, umaAWS tecnologia da facilita 
a comunicação privada entreServiços da AWS o uso de uma elastic network interface com endereços 
IP privados. Para conectar sua VPC ao CodePipeline, você define um VPC endpoint de interface para 
o CodePipeline. Esse tipo de endpoint possibilita que você conecte sua VPC aoServiços da AWS. O 
endpoint fornece uma conectividade confiável e escalável ao CodePipeline sem a necessidade de um 
gateway da Internet, de uma instância de conversão de endereço de rede (NAT) ou de uma conexão VPN. 
Para obter mais informações sobre como configurar uma VPC, consulte o Guia do usuário da VPC.

Disponibilidade
CodePipeline No momento, o oferece suporte a endpoints da VPC da seguinte formaRegiões da AWS:

• Leste dos EUA (Ohio)
• Leste dos EUA (N. da Virgínia)
• Oeste dos EUA (N. da Califórnia)
• Oeste dos EUA (Oregon)
• Canadá (Central)
• Europa (Frankfurt)
• Europa (Irlanda)
• Europa (Londres)
• EU (Milão)
• Europa (Paris)
• Europa (Estocolmo)
• Ásia-Pacífico (Hong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong
• Ásia-Pacífico (Mumbai)
• Ásia-Pacífico (Tóquio)
• Ásia-Pacífico (Seul)
• Ásia-Pacífico (Singapura)
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• Ásia-Pacífico (Sydney)
• América do Sul (São Paulo)
• AWS GovCloud (Oeste dos EUA)

* Você precisa ativar essa região antes de usá-la.

Criar um VPC endpoint para o CodePipeline
É possível usar o console da Amazon VPC para criar o com.amazonaws. endpoint VPC da região
.codepipeline. No console, a região é o identificador da região para uma região daRegião da AWS 
suportada por CodePipeline, comous-east-2 para a região Leste dos EUA (Ohio). Para obter mais 
informações, consulte Criar um endpoint de interface no Guia do usuário da Amazon VPC.

O endpoint é preenchido automaticamente com a região especificada quando você se conecta à AWS. Se 
você se conectar a outra região, o VPC endpoint será atualizado com a nova região.

Note

OutrosServiços da AWS que oferecem suporte à VPC e se integram CodePipeline, como 
CodeCommit, podem não oferecer suporte ao uso de endpoints da Amazon VPC para essa 
integração. Por exemplo, o tráfego entre CodePipeline e CodeCommit não pode ser restrito ao 
intervalo da sub-rede VPC.

Solucionar problemas da configuração da VPC
Ao solucionar problemas da VPC, use as informações exibidas nas mensagens de erro de conectividade 
com a Internet para facilitar a identificação, diagnóstico e resolução de problemas.

1. Certifique-se de que o gateway da Internet esteja anexado à sua VPC.
2. Certifique-se de que a tabela de rotas para a sub-rede pública aponte para o gateway da Internet.
3. Certifique-se de que as ACLs de rede permitam o fluxo do tráfego.
4. Certifique-se de que os grupos de segurança permitam o fluxo do tráfego.
5. Certifique-se de que a tabela de rotas para sub-redes privadas aponte para o gateway privado virtual.
6. Certifique-se de que a função de serviço usada por CodePipeline tenha as permissões apropriadas. 

Por exemplo, se você CodePipeline não tiver as permissões do Amazon EC2 necessárias para 
trabalhar com uma Amazon VPC, você poderá receber um erro que diz: “Erro inesperado do EC2:” 
UnauthorizedOperation.
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Trabalhando com tubulações em 
CodePipeline

Para definir um processo automatizado de liberação no AWS CodePipeline, crie um pipeline, que é uma 
construção de fluxo de trabalho que descreve como as alterações de software passam por um processo de 
liberação. Um pipeline é composto de uma combinação de estágios e de ações que você configura.

Note

Ao adicionar os estágios de construção, implantação, teste ou invocação, além das opções 
padrão fornecidas CodePipeline, você pode escolher ações personalizadas que já criou para uso 
com seus pipelines. As ações personalizadas podem ser usadas para tarefas como executar um 
processo de compilação desenvolvido internamente ou um conjunto de testes. Os identificadores 
de versão estão incluídos para ajudar você a distinguir entre as versões diferentes de uma ação 
personalizada nas listas de provedores. Para obter mais informações, consulte Criar e adicionar 
uma ação personalizada no CodePipeline (p. 324).

Antes que possa criar um pipeline, você deve primeiro concluir as etapas em Conceitos básicos do 
CodePipeline (p. 16).

Para obter mais informações sobre pipelines, consulte CodePipeline conceitos (p. 3), CodePipeline 
tutoriais (p. 38) e, se você quiser usar a AWS CLI para criar um pipeline, CodePipeline referência de 
estrutura de tubulação (p. 470). Para ver uma lista de pipelines, consulte Visualizar detalhes e histórico 
do pipeline no CodePipeline (p. 227).

Tópicos
• Inicie um pipeline emCodePipeline (p. 159)
• Interromper a execução de um pipeline no CodePipeline (p. 206)
• Crie um pipeline em CodePipeline (p. 211)
• Edite um funil em CodePipeline (p. 222)
• Visualizar detalhes e histórico do pipeline no CodePipeline (p. 227)
• Excluir um pipeline no CodePipeline (p. 243)
• Crie um funil CodePipeline que use recursos de outraAWS conta (p. 244)
• Migre canais de votação para usar a detecção de alterações baseada em eventos (p. 253)
• Criação do CodePipeline Função de serviço do (p. 308)
• Marcar um pipeline no CodePipeline (p. 309)
• Criar uma regra de notificação (p. 312)

Inicie um pipeline emCodePipeline
Quando a execução de um pipeline se inicia, é executada uma revisão em cada estágio e ação no 
pipeline.

Há três maneiras de iniciar uma uma umaAWS CodePipeline

• Quando uma fonte muda: seu pipeline começa quando alguém faz uma alteração em seu repositório de 
origem ou local de origem.

Note

Seu pipeline é executado automaticamente somente quando algo muda no repositório de 
origem e na ramificação que você definiu.
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• Manual: É possível utilizar o console ou a AWS CLI para iniciar um pipeline manualmente. Para ter mais 
informações, consulte Iniciar um pipeline manualmente (p. 203).

• Em um cronograma: você pode configurar um cronograma que inicie seu funil. Consulte Inicie um 
pipeline de acordo com um cronograma (p. 204).

Tópicos
• Ações de origem e métodos de detecção de alterações (p. 160)
• Ações eCloudWatch eventos de origem do Amazon ECR (p. 161)
• Ações eCloudWatch eventos de origem do Amazon S3 (p. 167)
• Conexões do Bitbucket (p. 181)
• CodeCommitações eCloudWatch eventos de origem (p. 185)
• GitHub conexões (p. 195)
• GitHub Conexões do Enterprise Server (p. 198)
• Iniciar um pipeline manualmente (p. 203)
• Inicie um pipeline de acordo com um cronograma (p. 204)

Ações de origem e métodos de detecção de 
alterações
Quando você adiciona uma ação de origem ao seu pipeline, as ações funcionam com recursos adicionais 
descritos na tabela.

Note

As ações de origemCodeCommit e S3 exigem um recurso configurado de detecção de alterações 
(uma regra deCloudWatch eventos) ou usam a opção de pesquisar alterações na fonte no 
repositório. Para pipelines com uma ação de origem do Bitbucket ou doGitHub Enterprise Server, 
você não precisa configurar um webhook ou usar como padrão a sondagem.GitHub A ação de 
conexões gerencia a detecção de alterações para você.

Origem Usa recursos adicionais? Etapas

Amazon S3 Essa ação de origem usa 
recursos adicionais. Ao usar a CLI 
ouCloudFormation criar essa ação, 
você também cria e gerencia esses 
recursos.

VejaCrie um pipeline em 
CodePipeline (p. 211) eAções 
eCloudWatch eventos de origem do 
Amazon S3 (p. 167)

Bitbucket Essa ação de origem usa um recurso 
de conexão.

Consulte Conexões do 
Bitbucket (p. 181)

AWS CodeCommit CloudWatchEventos da Amazon 
(recomendado). Este é o padrão 
para pipelines com uma origem do 
CodeCommit criada ou editada no 
console.

VejaCrie um pipeline em 
CodePipeline (p. 211) e
CodeCommitações eCloudWatch 
eventos de origem (p. 185)

Amazon ECR CloudWatchEventos da Amazon. Isso 
é criado pelo assistente para pipelines 
com uma fonte Amazon ECR criada 
ou editada no console.

Consulte Crie um pipeline em 
CodePipeline (p. 211) e  Ações 
eCloudWatch eventos de origem do 
Amazon ECR (p. 161).
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Origem Usa recursos adicionais? Etapas

GitHubou 
nuvemGitHub 
corporativa

Essa ação de origem usa um recurso 
de conexão.

Consulte GitHub conexões (p. 195)

GitHubservidor de Essa ação de origem usa um recurso 
de conexão e um recurso de host.

Consulte GitHub Conexões do 
Enterprise Server (p. 198)

Se você tiver um pipeline que usa sondagem, pode atualizá-lo para usar o método de detecção 
recomendado. Para obter mais informações, consulte Atualizar pipelines de sondagem para o método de 
detecção de alterações recomendado (p. 584).

Se você quiser desativar a detecção de alterações para uma ação de origem que usa conexões, 
consulteCodeStarSourceConnection para ações do Bitbucket GitHub e do GitHub Enterprise 
Server (p. 537).

Ações eCloudWatch eventos de origem do Amazon 
ECR
Para adicionar uma ação de origem do Amazon ECRCodePipeline, você pode escolher entre:

• Use oCodePipeline console Create Pipeline wizard (Criar um pipeline (console) (p. 212)) ou a página
Edit Action para escolher a opção de provedor Amazon ECR. O console cria uma regra deCloudWatch 
eventos da Amazon que inicia seu pipeline quando a fonte muda.

• Use a CLI para adicionar a configuração daECR ação e criar recursos adicionais da seguinte forma:
• Use oECR exemplo de configuração de ação emAmazon ECR (p. 483) para criar sua ação conforme 

mostrado emCriar um pipeline (CLI) (p. 219).
• O método padrão de detecção de alterações é iniciar o pipeline pesquisando a origem. Você deve 

desativar as verificações periódicas e criar a regra de detecção de alterações manualmente. Use 
um dos seguintes métodos:Crie uma regra deCloudWatch eventos para uma fonte do Amazon 
ECR (console) (p. 161)Crie uma regra deCloudWatch eventos para uma fonte Amazon ECR 
(CLI) (p. 163), ouCrie uma regra deCloudWatch eventos para uma fonte do Amazon ECR (AWS 
CloudFormationmodelo)  (p. 164).

Tópicos
• Crie uma regra deCloudWatch eventos para uma fonte do Amazon ECR (console) (p. 161)
• Crie uma regra deCloudWatch eventos para uma fonte Amazon ECR (CLI) (p. 163)
• Crie uma regra deCloudWatch eventos para uma fonte do Amazon ECR (AWS 

CloudFormationmodelo)  (p. 164)

Crie uma regra deCloudWatch eventos para uma fonte do 
Amazon ECR (console)
Para criar uma regra deCloudWatch eventos para uso emCodePipeline operações (fonte Amazon 
ECR)

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Events.
3. Escolha Criar regra e, em Origem do evento, em Nome do serviço, escolha Elastic Container Registry 

(ECR).
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4. Em Event Source (Origem do evento), selecione Event Pattern (Padrão do evento).

Selecione Edit (Editar) e cole o seguinte exemplo de padrão de evento na janela Event Source 
(Origem do evento) para um repositório cwe-test com uma tag de imagem de cli-testing:

{ 
    "detail-type": [ 
        "ECR Image Action" 
    ], 
    "source": [ 
        "aws.ecr" 
    ], 
    "detail": { 
        "action-type": [ 
            "PUSH" 
        ], 
        "image-tag": [ 
            "latest" 
        ], 
        "repository-name": [ 
            "cwe-test" 
        ], 
        "result": [ 
            "SUCCESS" 
        ] 
    }
}

Note

Para ver o padrão completo de eventos suportado pelos eventos do Amazon ECR, consulte
Amazon ECR EventsEventBridge e/ou Amazon Elastic Container Registry Events.

5. Escolha Save (Salvar).

No painel Event Pattern Preview, visualize a regra.
6. Em Metas, escolha CodePipeline.
7. Insira o ARN do pipeline para que o pipeline seja iniciado por essa regra.

Note

Você pode encontrar o ARN do pipeline na saída de metadados após executar o comando
get-pipeline. O ARN do pipeline é construído neste formato:
arn:aws:codepipeline: região: conta: nome do pipeline
Exemplo de ARN do pipeline:
arn:aws:codepipeline:us-east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline

8. Crie ou especifique uma função de serviço do IAM que conceda à AmazonCloudWatch Events 
permissões para invocar o alvo associado à sua regra do AmazonCloudWatch Events (nesse caso, o 
destino éCodePipeline).

• Escolha Criar uma nova função para esse recurso específico para criar uma função de serviço que 
dê à AmazonCloudWatch Events permissões para você iniciar suas execuções de pipeline.

• Escolha Usar função existente para inserir uma função de serviço que conceda à 
AmazonCloudWatch Events permissões para você iniciar suas execuções de pipeline.

9. Revise a configuração da regra para garantir que ela atenda aos requisitos.
10. Escolha Configure details (Configurar detalhes).
11. Na página Configure rule details (Configurar detalhes da regra), informe um nome e uma descrição 

para a regra e selecione State (Estado) para habilitá-la.
12. Se você estiver satisfeito com a regra, escolha Create rule.
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Crie uma regra deCloudWatch eventos para uma fonte Amazon 
ECR (CLI)
Use o comando put-rule, especificando:

• Um nome que identifique de forma exclusiva a regra que você está criando. Esse nome deve ser 
exclusivo em todos os pipelines que criar com o CodePipeline associado à sua conta da AWS.

• O padrão de evento para a origem e os campos detalhados usados pela regra. Para obter mais 
informações, consulte CloudWatchEventos e padrões de eventos da Amazon.

Para criar uma regra deCloudWatch eventos com o Amazon ECR como origem eCodePipeline 
destino do evento

1. Adicione permissões para que o AmazonCloudWatch Events useCodePipeline para invocar a 
regra. Para obter mais informações, consulte Uso de políticas baseadas em recursos para a 
AmazonEventBridge.

a. Use o exemplo a seguir para criar uma política de confiança que permita aosCloudWatch eventos 
assumir a função de serviço. Nomeie a política de confiança trustpolicyforCWE.json.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "events.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}

b. Use o comando a seguir para criar a função Role-for-MyRule e anexar a política de confiança.

aws iam create-role --role-name Role-for-MyRule --assume-role-policy-document 
 file://trustpolicyforCWE.json

c. Crie o JSON de política de permissões, conforme mostrado neste exemplo, para 
o pipeline denominado MyFirstPipeline. Nomeie a politica de permissões
permissionspolicyforCWE.json.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:StartPipelineExecution" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline" 
            ] 
        } 
    ]
}

d. Use o comando a seguir para anexar a política de permissões CodePipeline-Permissions-
Policy-for-CWE à função Role-for-MyRule.
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Por que estou fazendo essa alteração? Adicionar essa política à função cria permissões 
paraCloudWatch eventos.

aws iam put-role-policy --role-name Role-for-MyRule --policy-name CodePipeline-
Permissions-Policy-For-CWE --policy-document file://permissionspolicyforCWE.json

2. Use o comando put-rule e inclua os parâmetros --name, --event-pattern e --role-arn.

Por que estou fazendo essa alteração? Você deve criar um evento com uma regra que especifique 
como um envio de imagem deve ser feito e um destino que nomeie o pipeline a ser iniciado pelo 
evento.

O comando de exemplo a seguir cria uma regra chamada MyECRRepoRule.

aws events put-rule --name "MyECRRepoRule" --event-pattern "{\"detail-type\":[\"ECR 
 Image Action\"],\"source\":[\"aws.ecr\"],\"detail\":{\"action-type\":[\"PUSH\"],
\"image-tag\":[\"latest\"],\"repository-name\":[\"cwe-test\"],\"result\":[\"SUCCESS
\"]}}}" --role-arn "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/Role-for-MyRule"

Note

Para ver o padrão completo de eventos suportado pelos eventos do Amazon ECR, consulte
Amazon ECR EventsEventBridge e/ou Amazon Elastic Container Registry Events.

3. Para adicionar o CodePipeline como destino, chame o comando put-targets e inclua os seguintes 
parâmetros:

• O parâmetro --rule é usado com rule_name criado por meio de put-rule.
• O parâmetro --targets é usado com o Id da lista do destino na lista de destinos e o ARN do 

pipeline de destino.

O exemplo de comando a seguir especifica que, para a regra chamada MyECRRepoRule, o Id do 
destino é composto do número um, indicando que, em uma lista de destinos para a regra, esse é o 
destino 1. O comando de exemplo também especifica um exemplo Arn para o pipeline e o exemplo
RoleArn para a regra. O pipeline é iniciado quando uma alteração é feita no repositório.

aws events put-targets --rule MyECRRepoRule --targets Id=1,Arn=arn:aws:codepipeline:us-
west-2:80398EXAMPLE:TestPipeline,RoleArn=arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/Role-for-MyRule

Crie uma regra deCloudWatch eventos para uma fonte do 
Amazon ECR (AWS CloudFormationmodelo)

Para usar o AWS CloudFormation a fim de criar uma regra, use o trecho do modelo mostrado aqui.

Para atualizar seuAWS CloudFormation modelo de pipeline e criar a regra deCloudWatch eventos

1. No modelo, em Resources, use o recurso AWS::IAM::Role do AWS CloudFormation para 
configurar a função do IAM que habilita o evento a iniciar seu pipeline. Essa entrada cria uma função 
que utiliza duas políticas:

• A primeira política permite que a função seja assumida.
• A segunda política fornece permissões para iniciar o pipeline.
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Por que estou fazendo essa alteração? Você deve criar uma função que possa ser presumidas 
peloCloudWatch Events para iniciar uma uma uma uma uma uma uma uma uma uma uma uma uma 
uma uma uma uma uma uma uma uma uma uma uma uma

YAML

  AmazonCloudWatchEventRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - events.amazonaws.com 
            Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
        - 
          PolicyName: cwe-pipeline-execution 
          PolicyDocument: 
            Version: 2012-10-17 
            Statement: 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: codepipeline:StartPipelineExecution 
                Resource: !Sub arn:aws:codepipeline:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:${AppPipeline}

JSON

{ 
    "AmazonCloudWatchEventRole": { 
        "Type": "AWS::IAM::Role", 
        "Properties": { 
            "AssumeRolePolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Principal": { 
                            "Service": [ 
                                "events.amazonaws.com" 
                            ] 
                        }, 
                        "Action": "sts:AssumeRole" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Path": "/", 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "cwe-pipeline-execution", 
                    "PolicyDocument": { 
                        "Version": "2012-10-17", 
                        "Statement": [ 
                            { 
                                "Effect": "Allow", 
                                "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution", 
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                                "Resource": { 
                                    "Fn::Sub": "arn:aws:codepipeline:
${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:${AppPipeline}" 
                                } 
                            } 
                        ] 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
}
...

2. No modelo, abaixoResources, use oAWS::Events::RuleAWS CloudFormation recurso para 
adicionar uma regra deCloudWatch eventos para a fonte Amazon ECR. Esse padrão de evento cria 
um evento que monitora as confirmações em seu repositório. Quando oCloudWatch Events detecta 
uma alteração no estado do repositório, a regra éStartPipelineExecution invocada em seu 
pipeline de destino.

Por que estou fazendo essa mudança? Você deve criar um evento com uma regra que especifique 
como um envio de imagem deve ser feito e um destino que nomeie o pipeline a ser iniciado pelo 
evento.

Esse trecho usa uma imagem chamada cwe-test com uma tag de latest.

YAML

AmazonCloudWatchEventRule: 
  Type: 'AWS::Events::Rule' 
  Properties: 
    EventPattern: 
      detail: 
        action-type: [PUSH] 
        image-tag: [latest] 
        repository-name: [cwe-test] 
        result: [SUCCESS] 
      detail-type: [ECR Image Action] 
      source: [aws.ecr] 
    Targets: 
      - Arn: !Sub arn:aws:codepipeline:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:
${AppPipeline} 
        RoleArn: !GetAtt  
          - AmazonCloudWatchEventRole 
          - Arn 
        Id: codepipeline-AppPipeline

JSON

{ 
    "AmazonCloudWatchEventRule": { 
        "Type": "AWS::Events::Rule", 
        "Properties": { 
            "EventPattern": { 
                "detail": { 
                    "action-type": [ 
                        "PUSH" 
                    ], 
                    "image-tag": [ 
                        "latest" 
                    ], 
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                    "repository-name": [ 
                        "cwe-test" 
                    ], 
                    "result": [ 
                        "SUCCESS" 
                    ] 
                }, 
                "detail-type": [ 
                    "ECR Image Action" 
                ], 
                "source": [ 
                    "aws.ecr" 
                ] 
            }, 
            "Targets": [ 
                { 
                    "Arn": { 
                        "Fn::Sub": "arn:aws:codepipeline:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:${AppPipeline}" 
                    }, 
                    "RoleArn": { 
                        "Fn::GetAtt": [ 
                            "AmazonCloudWatchEventRole", 
                            "Arn" 
                        ] 
                    }, 
                    "Id": "codepipeline-AppPipeline" 
                } 
            ] 
        } 
    }
},

Note

Para ver o padrão completo de eventos suportado pelos eventos do Amazon ECR, consulte
Amazon ECR EventsEventBridge e/ou Amazon Elastic Container Registry Events.

3. Salve o modelo atualizado em seu computador local e abra o console do AWS CloudFormation.
4. Selecione sua pilha e clique em Create Change Set for Current Stack (Criar conjunto de alterações 

para a pilha atual).
5. Carregue o modelo e visualize as alterações listadas no AWS CloudFormation. Essas são as 

alterações a serem feitas na pilha. Seus novos recursos devem ser exibidos na lista.
6. Selecione Execute (Executar).

Ações eCloudWatch eventos de origem do Amazon 
S3
Para adicionar uma ação de origem do Amazon S3CodePipeline, você escolhe:

• Use o assistente de criação de pipeline doCodePipeline console (Criar um pipeline (console) (p. 212)) 
ou a página de ação Editar para escolher a opção do provedor S3. O console cria uma regra 
deCloudWatch eventos da Amazon e umaCloudTrail trilha que inicia seu pipeline quando a fonte muda.

• Use a CLI para adicionar a configuração daS3 ação e criar recursos adicionais da seguinte forma:
• Use oS3 exemplo de configuração de ação emAção de origem do Amazon S3 (p. 496) para criar sua 

ação conforme mostrado emCriar um pipeline (CLI) (p. 219).
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• O método padrão de detecção de alterações é iniciar o pipeline pesquisando a origem. Você deve 
desativar as verificações periódicas e criar manualmente a regra e o rastreamento de detecção de 
alterações. Use um dos seguintes métodos:Crie uma regra deCloudWatch eventos para uma fonte 
do Amazon S3 (console) (p. 168)Crie uma regra deCloudWatch eventos para uma fonte do Amazon 
S3 (CLI) (p. 170), ouCrie uma regra deCloudWatch eventos para uma fonte do Amazon S3 (AWS 
CloudFormationmodelo)  (p. 173).

AWS CloudTrailé um serviço que registra e filtra eventos em seu bucket de origem do Amazon S3. 
A trilha envia as alterações da fonte filtrada para a regra AmazonCloudWatch Events. A regra do 
AmazonCloudWatch Events detecta a alteração na fonte e, em seguida, inicia seu pipeline.

Requisitos:

• Se você não estiver criando uma trilha, use umaAWS CloudTrail trilha existente para registrar eventos 
em seu bucket de origem do Amazon S3 e enviar eventos filtrados para a regra AmazonCloudWatch 
Events.

• Crie ou use um bucket do S3 ondeAWS CloudTrail possa armazenar seus arquivos de log. AWS 
CloudTraildeve ter as permissões necessárias para entregar arquivos de log a um bucket do Amazon 
S3. O bucket não pode ser configurado como um bucket de Pagamento pelo solicitante. Quando você 
cria um bucket do Amazon S3 como parte da criação ou da atualização de uma trilha no console,AWS 
CloudTrail anexa as permissões necessárias a um bucket para você. Para obter mais informações, 
consulte Política de bucket do Amazon S3 paraCloudTrail.

Crie uma regra deCloudWatch eventos para uma fonte do 
Amazon S3 (console)
Antes de configurar uma regra emCloudWatch Eventos, você deve criar umaAWS CloudTrail trilha. Para 
obter mais informações, consulte Criar uma trilha no console.

Important

Se você usar o console para criar ou editar seu funil, sua regra eAWS CloudTrail trilha 
deCloudWatch eventos serão criadas para você.

Para criar uma trilha

1. Abra o console do AWS CloudTrail.
2. No painel de navegação, selecione Trilhas.
3. Escolha Create Trail (Criar trilha). Em Trail name (Nome da trilha), informe um nome para a trilha.
4. Em Storage location (Local de armazenamento), crie ou especifique o bucket a ser usado para 

armazenar os arquivos de log. Por padrão, os buckets e objetos do Amazon S3 são privados. 
Somente o proprietário do recurso (aAWS conta que criou o bucket) pode acessá-lo e todos os 
objetos que ele contém. O bucket deve ter uma política de recurso que conceda permissões ao AWS 
CloudTrail para acessar os objetos no bucket.

5. Em Trail log bucket and folder, especifique um bucket do Amazon S3 e o prefixo do objeto (nome 
da pasta) para registrar eventos de dados de todos os objetos na pasta. Para cada trilha, você 
pode adicionar até 250 objetos do Amazon S3. Preencha as informações necessárias da chave de 
criptografia e escolha Avançar.

6. Em Tipo de evento, escolha Eventos de gerenciamento.
7. Em Eventos de gerenciamento, escolha Escrever. A trilha registra uma atividade de API de nível de 

objeto do Amazon S3 (por exemplo,GetObject ePutObject) no bucket e prefixo especificados.
8. Selecione Write (Gravar).
9. Se você estiver satisfeito com a trilha, clique em Criar trilha.
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Para criar uma regra deCloudWatch eventos direcionada ao seu pipeline com uma fonte S3

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, selecione Eventos e, em seguida, escolha Regras. Escolha Create rule (Criar 

regra).
3. Escolha Event Pattern (Padrão de evento) e, em seguida, escolha Build event pattern to match events 

by service (Criar padrão de eventos para corresponder aos eventos por serviço).
4. Em Event source (Origem do evento), a partir de Service Name (Nome do serviço), selecione Simple 

Storage Service (S3) (Serviço de armazenamento simples (S3)).
5. Em Event Type (Tipo do evento), selecione Object Level Operations (Operações no nível de objeto).
6.

Escolha Operação (ões) específica (s) e, em seguida CompleteMultipartUploadCopyObject, escolha,
PutObjecte.

Acima do painel Event Pattern Preview (Visualização do padrão de evento), escolha Edit (Editar). 
Edite o padrão do evento para adicionar o nome do bucket e a chave do objeto do S3, que identifica 
o objeto no bucket comorequestParameters. Neste exemplo, uma regra é criada para um 
bucket chamadomy-bucket e uma chave de objeto demy-files.zip. Quando você usa a janela
Edit (Editar) para especificar os recursos, a regra é atualizada para usar um padrão de evento 
personalizado.

Veja a seguir um exemplo de padrão de evento para copiar e colar:

{ 
    "source": [ 
        "aws.s3" 
    ], 
    "detail-type": [ 
        "AWS API Call via CloudTrail" 
    ], 
    "detail": { 
        "eventSource": [ 
            "s3.amazonaws.com" 
        ], 
        "eventName": [ 
            "CopyObject", 
            "CompleteMultipartUpload", 
            "PutObject" 
        ], 
        "requestParameters": { 
            "bucketName": [ 
                "my-bucket" 
            ], 
            "key": [ 
                "my-files.zip" 
            ] 
        } 
    }
}

7. Em Metas, escolha CodePipeline.
8. Insira o ARN do pipeline para que o pipeline seja iniciado por essa regra.

Note

Para obter o ARN do pipeline, execute o comando get-pipeline. O ARN do pipeline é exibido 
na saída. Ele é construído neste formato:
arn:aws:codepipeline: região: conta: nome do pipeline
Exemplo de ARN do pipeline:
arn:aws:codepipeline:us-east- 2:80398 EXEMPLO:MyFirstPipeline
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9. Para criar ou especificar uma função de serviço do IAM que conceda à AmazonCloudWatch Events 
permissões para invocar o alvo associado à sua regra deCloudWatch eventos da Amazon (nesse 
caso, o destino éCodePipeline):

• Escolha Criar uma nova função para esse recurso específico para criar uma função de serviço que 
dê à AmazonCloudWatch Events permissões para você iniciar suas execuções de pipeline.

• Escolha Usar função existente para inserir uma função de serviço que conceda à 
AmazonCloudWatch Events permissões para você iniciar suas execuções de pipeline.

10. Revise sua regra para garantir que ela atenda aos requisitos e selecione Configure details (Configurar 
detalhes).

11. Na página Configure rule details (Configurar detalhes da regra), informe um nome e uma descrição 
para a regra e selecione State (Estado) para habilitá-la.

12. Se você estiver satisfeito com a regra, escolha Create rule.

Crie uma regra deCloudWatch eventos para uma fonte do 
Amazon S3 (CLI)
Para criar uma trilha do AWS CloudTrail e habilitar o registro em log

Para usar a AWS CLI para criar uma trilha, chame o comando create-trail, especificando:

• O nome da trilha.
• O bucket ao qual você já aplicou a política de bucket do AWS CloudTrail.

Para obter mais informações, consulte Criação de uma trilha com a interface da linha deAWS comando.

1. Use o comando create-trail e inclua os parâmetros --name e --s3-bucket-name.

Por que estou fazendo essa alteração? Isso cria a trilha do CloudTrail necessária para o bucket de 
origem do S3.

O comando a seguir usa --name e --s3-bucket-name para criar uma trilha denominada my-trail
e um bucket chamado de myBucket.

aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name myBucket

2. Use o comando start-logging e inclua o parâmetro --name.

Por que estou fazendo essa mudança? Esse comando inicia oCloudTrail registro do seu bucket de 
origem e envia eventos paraCloudWatch Eventos.

Exemplo:

O comando a seguir utiliza --name para iniciar o registro em log em uma trilha denominada my-
trail.

aws cloudtrail start-logging --name my-trail

3. Use o comando put-event-selectors e inclua os parâmetros --trail-name e --event-selectors. 
Use seletores de eventos para especificar que você deseja que sua trilha registre eventos de dados 
para seu bucket de origem e envie os eventos para a regra AmazonCloudWatch Events.

Por que estou fazendo essa mudança? Esse comando filtra eventos.

Exemplo:
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O comando a seguir utiliza --trail-name e --event-selectors para especificar eventos de 
dados para um bucket de origem e prefixo denominado myBucket/myFolder.

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name my-trail --event-selectors 
 '[{ "ReadWriteType": "WriteOnly", "IncludeManagementEvents":false, "DataResources": 
 [{ "Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::myBucket/myFolder/
file.zip"] }] }]'

Para criar uma regra deCloudWatch eventos com o Amazon S3 como origem eCodePipeline 
destino do evento e aplicar a política de permissões

1. Conceda permissões para que o AmazonCloudWatch Events useCodePipeline para invocar a regra. 
Para obter mais informações, consulte Uso de políticas baseadas em recursos paraCloudWatch 
eventos da Amazon.

a. Use o exemplo a seguir para criar a política de confiança para permitir queCloudWatch os eventos 
assumam a função de serviço. Chame-o de trustpolicyforCWE.json.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "events.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}

b. Use o comando a seguir para criar a função Role-for-MyRule e anexar a política de confiança.

Por que estou fazendo essa alteração? Adicionar essa política de confiança à função cria 
permissões paraCloudWatch eventos.

aws iam create-role --role-name Role-for-MyRule --assume-role-policy-document 
 file://trustpolicyforCWE.json

c. Crie o JSON da política de permissões, conforme mostrado aqui para o pipeline chamado
MyFirstPipeline. Nomeie a politica de permissões permissionspolicyforCWE.json.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:StartPipelineExecution" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline" 
            ] 
        } 
    ]
}
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d. Use o comando a seguir para anexar a nova política de permissões CodePipeline-
Permissions-Policy-for-CWE à função Role-for-MyRule criada.

aws iam put-role-policy --role-name Role-for-MyRule --policy-name CodePipeline-
Permissions-Policy-For-CWE --policy-document file://permissionspolicyforCWE.json

2. Use o comando put-rule e inclua os parâmetros --name, --event-pattern e --role-arn.

O exemplo de comando a seguir cria uma regra chamada MyS3SourceRule.

aws events put-rule --name "MyS3SourceRule" --event-pattern "{\"source\":
[\"aws.s3\"],\"detail-type\":[\"AWS API Call via CloudTrail\"],\"detail\":
{\"eventSource\":[\"s3.amazonaws.com\"],\"eventName\":[\"CopyObject\",\"PutObject\",
\"CompleteMultipartUpload\"],\"requestParameters\":{\"bucketName\":[\"my-bucket\"],
\"key\":[\"my-key\"]}}} 
 --role-arn "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/Role-for-MyRule"

3. Para adicionar o CodePipeline como destino, use o comando put-targets e inclua os parâmetros --
rule e --targets.

O comando a seguir especifica que, para a regra denominada MyS3SourceRule, o Id do destino é 
composto do número um, indicando que, em uma lista de destinos para a regra, esse é o destino 1. O 
comando também especifica um ARN de exemplo para o pipeline. O pipeline é iniciado quando uma 
alteração é feita no repositório.

aws events put-targets --rule MyS3SourceRule --targets 
 Id=1,Arn=arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:TestPipeline

Para editar oPollForSourceChanges parâmetro do seu funil
Important

Ao criar um pipeline com esse método, o parâmetro PollForSourceChanges é padronizado 
como verdadeiro se não for explicitamente definido como falso. Ao adicionar a detecção de 
alterações baseada em eventos, é necessário adicionar o parâmetro a sua saída e defini-
lo como falso para desativar a sondagem. Caso contrário, o pipeline inicia duas vezes para 
uma única alteração de origem. Para obter detalhes, consulte Configurações padrão para o 
PollForSourceChanges parâmetro (p. 480).

1. Execute o get-pipeline comando para copiar a estrutura do pipeline em um arquivo JSON. Por 
exemplo, para um pipeline nomeado MyFirstPipeline, execute o seguinte comando:

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

Este comando retorna nada, mas o arquivo que você criou deve aparecer no diretório onde você 
executou o comando.

2. Abra o arquivo JSON em qualquer editor de texto plano e, para editar o estágio de origem, altere o 
parâmetro PollForSourceChanges de um bucket denominado storage-bucket para false, 
conforme mostrado neste exemplo.

Por que estou fazendo essa alteração? A configuração deste parâmetro para false desativa as 
verificações periódicas para que você possa utilizar apenas a detecção de alterações baseada em 
eventos.

"configuration": { 
    "S3Bucket": "storage-bucket", 
     "PollForSourceChanges": "false",
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    "S3ObjectKey": "index.zip"
},

3. Se você estiver trabalhando com a estrutura do pipeline recuperada por meio do comando get-
pipeline, é necessário remover as linhas metadata do arquivo JSON. Caso contrário, o comando
update-pipeline não é capaz de utilizá-la. Remova as linhas "metadata": { }, "created",
"pipelineARN" e os campos "updated".

Por exemplo, remova as seguintes linhas da estrutura:

"metadata": { 
    "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name", 
    "created": "date", 
    "updated": "date"
},

Salve o arquivo.
4. Para aplicar suas alterações, execute o comando update-pipeline especificando o arquivo JSON do 

pipeline:

Important

Não se esqueça de incluir file:// antes do nome de arquivo. Ele é obrigatório nesse 
comando.

aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

Este comando retorna toda a estrutura do pipeline editado.

Note

O comando update-pipeline interrompe o pipeline. Se uma revisão estiver sendo executada 
pelo pipeline quando você executar o comando update-pipeline, essa execução será 
interrompida. Você deve iniciar manualmente o pipeline para executar a revisão através 
do pipeline atualizado. Use o comando start-pipeline-execution para iniciar manualmente o 
pipeline.

Crie uma regra deCloudWatch eventos para uma fonte do 
Amazon S3 (AWS CloudFormationmodelo)
Para usar o AWS CloudFormation para criar uma regra, atualize seu modelo conforme mostrado aqui.

Para criar uma regra deCloudWatch eventos com o Amazon S3 como origem eCodePipeline 
destino do evento e aplicar a política de permissões

1. No modelo, em Resources, use o recurso AWS::IAM::Role do AWS CloudFormation para 
configurar a função do IAM que habilita o evento a iniciar seu pipeline. Essa entrada cria uma função 
que utiliza duas políticas:

• A primeira política permite que a função seja assumida.
• A segunda política fornece permissões para iniciar o pipeline.

Por que estou fazendo essa alteração? A adiçãoAWS::IAM::Role de recursosAWS CloudFormation 
permite criar permissões paraCloudWatch eventos da Amazon. Esse recurso é adicionado à sua pilha 
do AWS CloudFormation. Versão da API 2015-07-09
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YAML

  AmazonCloudWatchEventRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - events.amazonaws.com 
            Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
        - 
          PolicyName: cwe-pipeline-execution 
          PolicyDocument: 
            Version: 2012-10-17 
            Statement: 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: codepipeline:StartPipelineExecution 
                Resource: !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 
 'AWS::Region', ':', !Ref 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ]

...

JSON

  "AmazonCloudWatchEventRole": { 
    "Type": "AWS::IAM::Role", 
    "Properties": { 
      "AssumeRolePolicyDocument": { 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
          { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
              "Service": [ 
                "events.amazonaws.com" 
              ] 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
          } 
        ] 
      }, 
      "Path": "/", 
      "Policies": [ 
        { 
          "PolicyName": "cwe-pipeline-execution", 
          "PolicyDocument": { 
            "Version": "2012-10-17", 
            "Statement": [ 
              { 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution", 
                "Resource": { 
                  "Fn::Join": [ 
                    "", 
                    [ 
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                      "arn:aws:codepipeline:", 
                      { 
                        "Ref": "AWS::Region" 
                      }, 
                      ":", 
                      { 
                        "Ref": "AWS::AccountId" 
                      }, 
                      ":", 
                      { 
                        "Ref": "AppPipeline" 
                      } 
                    ] 
                  ]

...

2. Use oAWS::Events::RuleAWS CloudFormation recurso para adicionar uma regra deCloudWatch 
eventos. Esse padrão de evento cria um evento que monitoraCopyObjectPutObject
eCompleteMultipartUpload em seu bucket de origem do Amazon S3. Além disso, inclua um 
destino de seu pipeline. Quando CopyObject, PutObject ou CompleteMultipartUpload
ocorrer, essa regra invoca StartPipelineExecution em seu pipeline de destino.

Por que estou fazendo essa alteração? A adição do recurso AWS::Events::Rule permite que o 
AWS CloudFormation crie o evento. Esse recurso é adicionado à sua pilha do AWS CloudFormation.

YAML

  AmazonCloudWatchEventRule: 
    Type: AWS::Events::Rule 
    Properties: 
      EventPattern: 
        source: 
          - aws.s3 
        detail-type: 
          - 'AWS API Call via CloudTrail' 
        detail: 
          eventSource: 
            - s3.amazonaws.com 
          eventName: 
            - CopyObject 
            - PutObject 
            - CompleteMultipartUpload 
          requestParameters: 
            bucketName: 
              - !Ref SourceBucket 
            key: 
              - !Ref SourceObjectKey 
      Targets: 
        - 
          Arn: 
            !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref 
 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ] 
          RoleArn: !GetAtt AmazonCloudWatchEventRole.Arn 
          Id: codepipeline-AppPipeline

...

JSON

  "AmazonCloudWatchEventRule": { 
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    "Type": "AWS::Events::Rule", 
    "Properties": { 
      "EventPattern": { 
        "source": [ 
          "aws.s3" 
        ], 
        "detail-type": [ 
          "AWS API Call via CloudTrail" 
        ], 
        "detail": { 
          "eventSource": [ 
            "s3.amazonaws.com" 
          ], 
          "eventName": [ 
            "CopyObject", 
            "PutObject", 
            "CompleteMultipartUpload" 
          ], 
          "requestParameters": { 
            "bucketName": [ 
              { 
                "Ref": "SourceBucket" 
              } 
            ], 
            "key": [ 
              { 
                "Ref": "SourceObjectKey" 
              } 
            ] 
          } 
        } 
      }, 
      "Targets": [ 
        { 
          "Arn": { 
            "Fn::Join": [ 
              "", 
              [ 
                "arn:aws:codepipeline:", 
                { 
                  "Ref": "AWS::Region" 
                }, 
                ":", 
                { 
                  "Ref": "AWS::AccountId" 
                }, 
                ":", 
                { 
                  "Ref": "AppPipeline" 
                } 
              ] 
            ] 
          }, 
          "RoleArn": { 
            "Fn::GetAtt": [ 
              "AmazonCloudWatchEventRole", 
              "Arn" 
            ] 
          }, 
          "Id": "codepipeline-AppPipeline" 
        } 
      ] 
    } 
  }
},
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...

3. Adicione este trecho ao primeiro modelo para permitir a funcionalidade de pilha cruzada:

YAML

Outputs: 
  SourceBucketARN: 
    Description: "S3 bucket ARN that Cloudtrail will use" 
    Value: !GetAtt SourceBucket.Arn 
    Export: 
      Name: SourceBucketARN

JSON

  "Outputs" : { 
    "SourceBucketARN" : { 
      "Description" : "S3 bucket ARN that Cloudtrail will use", 
      "Value" : { "Fn::GetAtt": ["SourceBucket", "Arn"] }, 
      "Export" : { 
        "Name" : "SourceBucketARN" 
      } 
    }

...

4. Salve o modelo atualizado no computador local e abra o console do AWS CloudFormation.
5. Selecione sua pilha e clique em Create Change Set for Current Stack (Criar conjunto de alterações 

para a pilha atual).
6. Carregue o modelo atualizado e, em seguida, visualize as alterações listadas no AWS 

CloudFormation. Essas são as alterações que serão feitas na pilha. Seus novos recursos devem ser 
exibidos na lista.

7. Selecione Execute (Executar).

Para editar oPollForSourceChanges parâmetro do seu funil

Important

Ao criar um pipeline com esse método, o parâmetro PollForSourceChanges é padronizado 
como verdadeiro se não for explicitamente definido como falso. Ao adicionar a detecção de 
alterações baseada em eventos, é necessário adicionar o parâmetro a sua saída e defini-
lo como falso para desativar a sondagem. Caso contrário, o pipeline inicia duas vezes para 
uma única alteração de origem. Para obter detalhes, consulte Configurações padrão para o 
PollForSourceChanges parâmetro (p. 480).

• No modelo, altere PollForSourceChanges para false. Se você não incluir
PollForSourceChanges na sua definição de pipeline, adicione-o e configure para false.

Por que estou fazendo essa alteração? A alteração de PollForSourceChanges para false
desativa as verificações periódicas para que você possa utilizar apenas a detecção de alterações 
baseada em eventos.

YAML

          Name: Source 
          Actions:  
            -  
              Name: SourceAction 
              ActionTypeId:  
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                Category: Source 
                Owner: AWS 
                Version: 1 
                Provider: S3 
              OutputArtifacts:  
                - Name: SourceOutput 
              Configuration:  
                S3Bucket: !Ref SourceBucket 
                S3ObjectKey: !Ref SourceObjectKey 
                 PollForSourceChanges: false
              RunOrder: 1

JSON

 { 
    "Name": "SourceAction", 
    "ActionTypeId": { 
      "Category": "Source", 
      "Owner": "AWS", 
      "Version": 1, 
      "Provider": "S3" 
    }, 
    "OutputArtifacts": [ 
      { 
        "Name": "SourceOutput" 
      } 
    ], 
    "Configuration": { 
      "S3Bucket": { 
        "Ref": "SourceBucket" 
      }, 
      "S3ObjectKey": { 
        "Ref": "SourceObjectKey" 
      }, 
      "PollForSourceChanges": false
    }, 
    "RunOrder": 1 
  } 
       

Para criar um segundo modelo para osCloudTrail recursos do seu pipeline Amazon S3

• Em um modelo separado, em Resources, use os recursos AWS::S3::Bucket,
AWS::S3::BucketPolicy e AWS::CloudTrail::Trail do AWS CloudFormation para fornecer 
uma definição de bucket simples e uma trilha para o CloudTrail.

Por que estou fazendo essa mudança? Dado o limite atual de cinco trilhas por conta, aCloudTrail trilha 
deve ser criada e gerenciada separadamente. (Veja Limites emAWS CloudTrail.) No entanto, você 
pode incluir vários buckets do Amazon S3 em uma única trilha, para que você possa criar a trilha uma 
vez e depois adicionar buckets do Amazon S3 para outros pipelines, conforme necessário. Cole o 
seguinte no arquivo do segundo modelo de exemplo.

YAML

###################################################################################
# Prerequisites:  
#   - S3 SourceBucket and SourceObjectKey must exist
###################################################################################

Parameters: 
  SourceObjectKey: 
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    Description: 'S3 source artifact' 
    Type: String 
    Default: SampleApp_Linux.zip

Resources: 
  AWSCloudTrailBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: !Ref AWSCloudTrailBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - 
            Sid: AWSCloudTrailAclCheck 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - cloudtrail.amazonaws.com 
            Action: s3:GetBucketAcl 
            Resource: !GetAtt AWSCloudTrailBucket.Arn 
          - 
            Sid: AWSCloudTrailWrite 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - cloudtrail.amazonaws.com 
            Action: s3:PutObject 
            Resource: !Join [ '', [ !GetAtt AWSCloudTrailBucket.Arn, '/AWSLogs/', !
Ref 'AWS::AccountId', '/*' ] ] 
            Condition:  
              StringEquals: 
                s3:x-amz-acl: bucket-owner-full-control 
  AWSCloudTrailBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    DeletionPolicy: Retain 
  AwsCloudTrail: 
    DependsOn: 
      - AWSCloudTrailBucketPolicy 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      S3BucketName: !Ref AWSCloudTrailBucket 
      EventSelectors: 
        - 
          DataResources: 
            - 
              Type: AWS::S3::Object 
              Values: 
                - !Join [ '', [ !ImportValue SourceBucketARN, '/', !Ref 
 SourceObjectKey ] ] 
          ReadWriteType: WriteOnly 
          IncludeManagementEvents: false 
      IncludeGlobalServiceEvents: true 
      IsLogging: true 
      IsMultiRegionTrail: true

...

JSON

{ 
  "Parameters": { 
    "SourceObjectKey": { 
      "Description": "S3 source artifact", 
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      "Type": "String", 
      "Default": "SampleApp_Linux.zip" 
    } 
  }, 
  "Resources": { 
    "AWSCloudTrailBucket": { 
      "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "DeletionPolicy": "Retain" 
    }, 
    "AWSCloudTrailBucketPolicy": { 
      "Type": "AWS::S3::BucketPolicy", 
      "Properties": { 
        "Bucket": { 
          "Ref": "AWSCloudTrailBucket" 
        }, 
        "PolicyDocument": { 
          "Version": "2012-10-17", 
          "Statement": [ 
            { 
              "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck", 
              "Effect": "Allow", 
              "Principal": { 
                "Service": [ 
                  "cloudtrail.amazonaws.com" 
                ] 
              }, 
              "Action": "s3:GetBucketAcl", 
              "Resource": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                  "AWSCloudTrailBucket", 
                  "Arn" 
                ] 
              } 
            }, 
            { 
              "Sid": "AWSCloudTrailWrite", 
              "Effect": "Allow", 
              "Principal": { 
                "Service": [ 
                  "cloudtrail.amazonaws.com" 
                ] 
              }, 
              "Action": "s3:PutObject", 
              "Resource": { 
                "Fn::Join": [ 
                  "", 
                  [ 
                    { 
                      "Fn::GetAtt": [ 
                        "AWSCloudTrailBucket", 
                        "Arn" 
                      ] 
                    }, 
                    "/AWSLogs/", 
                    { 
                      "Ref": "AWS::AccountId" 
                    }, 
                    "/*" 
                  ] 
                ] 
              }, 
              "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                  "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control" 
                } 
              } 
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            } 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    "AwsCloudTrail": { 
      "DependsOn": [ 
        "AWSCloudTrailBucketPolicy" 
      ], 
      "Type": "AWS::CloudTrail::Trail", 
      "Properties": { 
        "S3BucketName": { 
          "Ref": "AWSCloudTrailBucket" 
        }, 
        "EventSelectors": [ 
          { 
            "DataResources": [ 
              { 
                "Type": "AWS::S3::Object", 
                "Values": [ 
                  { 
                    "Fn::Join": [ 
                      "", 
                      [ 
                        { 
                          "Fn::ImportValue": "SourceBucketARN" 
                        }, 
                        "/", 
                        { 
                          "Ref": "SourceObjectKey" 
                        } 
                      ] 
                    ] 
                  } 
                ] 
              } 
            ], 
            "ReadWriteType": "WriteOnly", 
            "IncludeManagementEvents": false 
          } 
        ], 
        "IncludeGlobalServiceEvents": true, 
        "IsLogging": true, 
        "IsMultiRegionTrail": true 
      } 
    } 
  }
}

...

Conexões do Bitbucket
As conexões permitem que você autorize e estabeleça configurações que associam seu provedor 
terceirizado aos seusAWS recursos. Para associar seu repositório de terceiros como fonte para seu 
pipeline, você usa uma conexão.

Note

Esse recurso não está disponível nas regiões Ásia-Pacífico (Hong Kong) e Europa (Milão). Para 
fazer referência a outras ações disponíveis, consulteIntegrações de produtos e serviços ao 
CodePipeline (p. 20).
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Para adicionar uma ação de origem do Bitbucket CloudCodePipeline, você pode escolher entre:

• Use o assistente de criação de pipeline doCodePipeline console ou a página de ação Editar
para escolher a opção de provedor do Bitbucket. ConsulteCriar uma conexão com o Bitbucket 
(console) (p. 182) para adicionar a ação. O console ajuda você a criar um recurso de conexões.

Note

Você pode criar conexões para um repositório do Bitbucket Cloud. Não há suporte a tipos de 
provedores instalados do Bitbucket, como o Bitbucket Server.

• Use a CLI para adicionar a configuração daCreateSourceConnection ação com oBitbucket
provedor da seguinte forma:
• Para criar seus recursos de conexões, consulteCriar uma conexão com o Bitbucket (CLI) (p. 185)

para criar um recurso de conexões com a CLI.
• Use oCreateSourceConnection exemplo de configuração de ação emCodeStarSourceConnection 

para ações do Bitbucket GitHub e do GitHub Enterprise Server (p. 537) para adicionar sua ação 
conforme mostrado emCriar um pipeline (CLI) (p. 219).

Note

Você também pode criar uma conexão usando o console Developer Tools em Configurações. 
Consulte Criar uma conexão.

Antes de começar:

• Você deve ter criado uma conta com o provedor do repositório de terceiros, como o Bitbucket.
• Você já deve ter criado um repositório de código de terceiros, como um repositório Bitbucket.

Note

As conexões Bitbucket fornecem acesso somente a repositórios de propriedade da conta 
Bitbucket usada para criar a conexão.
Se a aplicação estiver sendo instalada em um espaço de trabalho do Bitbucket, você precisará de 
permissões Administer workspace (Administrar o espaço de trabalho). Caso contrário, a opção de 
instalar a aplicação não será exibida.

Tópicos
• Criar uma conexão com o Bitbucket (console) (p. 182)
• Criar uma conexão com o Bitbucket (CLI) (p. 185)

Criar uma conexão com o Bitbucket (console)
Use essas etapas para usar oCodePipeline console e adicionar uma ação de conexão ao seu repositório 
Bitbucket.

Note

Você pode criar conexões para um repositório do Bitbucket Cloud. Não há suporte a tipos de 
provedores instalados do Bitbucket, como o Bitbucket Server.

Etapa 1: Criar ou editar o pipeline

Para criar ou editar seu funil

1. Faça login no console do CodePipeline.
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2. Escolha uma das seguintes opções.

• Escolha criar um pipeline. Siga as etapas em Criar um pipeline para concluir a primeira tela e 
escolher Avançar. Na página Source, em Source Provider, escolha Bitbucket.

• Escolha editar um pipeline existente. Escolha Editar e, em seguida, escolha Editar estágio. Escolha 
adicionar ou editar sua ação de origem. Na página Editar ação, em Nome da ação, insira o nome da 
ação. Em Provedor de ações, escolha Bitbucket.

3. Faça um dos seguintes procedimentos:

• Em Conexão, se você ainda não tiver criado uma conexão com seu provedor, escolha Connect ao 
Bitbucket. Prossiga para a Etapa 2: Criar uma conexão com o Bitbucket.

• Em Conexão, se você já tiver criado uma conexão com seu provedor, escolha a conexão. Vá para a 
etapa 3: Salve a ação de origem para sua conexão.

Etapa 2: Criar uma conexão com o Bitbucket

Para criar uma conexão com o Bitbucket

1. Na página de configurações do Connect to Bitbucket, insira o nome da conexão e escolha Connect ao 
Bitbucket.

O campo Bitbucket apps é exibido.
2. Em Bitbucket apps (Aplicações do Bitbucket), escolha uma instalação de aplicação ou Install a new 

app (Instalar uma nova aplicação) para criar uma.

Note

A aplicação é instalada apenas uma vez para cada espaço de trabalho ou conta do Bitbucket. 
Se você já instalou a aplicação Bitbucket, escolha-a normalmente.
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3. Se a página de login do Bitbucket for exibida, faça login com suas credenciais e escolha a opção de 
continuar.

4. Na página de instalação da aplicação, uma mensagem mostra que aCodeStar aplicação AWS está 
tentando se conectar à sua conta do Bitbucket.

Se você estiver usando um espaço de trabalho do Bitbucket, altere a opção Authorize for (Autorizar 
para) do espaço de trabalho. Somente os espaços de trabalho nos quais você tem acesso de 
administrador serão exibidos.

Escolha Grant access (Conceder acesso).
5. Em Bitbucket apps (Aplicações do Bitbucket), o ID de conexão para a nova instalação é exibido. 

Selecione Connect (Conectar). A conexão criada é exibida na lista de conexões.

Etapa 3: salve sua ação de origem do Bitbucket

Use essas etapas no assistente ou na página Editar ação para salvar sua ação de origem com suas 
informações de conexão.

Para concluir e salvar sua ação de origem com sua conexão

1. Em Repository name (Nome do repositório), escolha o nome do repositório de terceiros. Em Branch 
name (Nome da ramificação), escolha a ramificação onde deseja que o pipeline detecte alterações de 
origem.

2. Em Output artifact format (Formato de artefato de saída), você deve escolher o formato para seus 
artefatos.

• Para armazenar artefatos de saída da ação do Bitbucket usando o método padrão, escolha
CodePipelinepadrão. A ação acessa os arquivos do repositório Bitbucket e armazena os artefatos 
em um arquivo ZIP no armazenamento de artefatos do pipeline.

• Para armazenar um arquivo JSON que contém uma referência de URL ao repositório para que 
as ações downstream possam executar comandos Git diretamente, escolha Full clone (Clone 
completo). Esta opção só pode ser usada por ações downstream do CodeBuild.

Se você escolher essa opção, precisará atualizar as permissões para sua função de serviço 
deCodeBuild projeto, conforme mostrado emAdicione CodeBuild GitClone permissões para 
conexões com o Bitbucket ou GitHub o GitHub Enterprise Server (p. 409).

3. Escolha Avançar no assistente ou Salvar na página Editar ação.
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Criar uma conexão com o Bitbucket (CLI)
É possível usar a AWS Command Line Interface (AWS CLI) para criar uma conexão.

Note

Você pode criar conexões para um repositório do Bitbucket Cloud. Não há suporte a tipos de 
provedores instalados do Bitbucket, como o Bitbucket Server.

Para fazer isso, use o comando create-connection.
Important

Uma conexão criada por meio da AWS CLI ou do AWS CloudFormation permanece no status
PENDING por padrão. Depois de criar uma conexão com a CLI ou o AWS CloudFormation, use o 
console para editar a conexão e tornar seu status AVAILABLE.

Como criar uma conexão

1. Abra um terminal (Linux, macOS ou Unix) ou um prompt de comando (Windows). Use a AWS CLI para 
executar o comando create-connection, especificando o --provider-type e o --connection-
name para sua conexão. Neste exemplo, o nome do provedor de terceiros é Bitbucket e o nome da 
conexão especificada é MyConnection.

aws codestar-connections create-connection --provider-type Bitbucket --connection-name 
 MyConnection

Se tiver êxito, esse comando gerará as informações do ARN de conexão semelhantes às seguintes.

{ 
    "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-west-2:account_id:connection/
aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f"
}

2. Use o console para concluir a conexão. Para obter mais informações, consulte Atualizar uma conexão 
pendente.

CodeCommitações eCloudWatch eventos de origem
Para adicionar uma ação deCodeCommit origemCodePipeline, você pode escolher entre:

• Use o assistente de criação de pipeline (Criar um pipeline (console) (p. 212)) ou a página de ação 
Editar doCodePipeline console para escolher a opção CodeCommitde provedor. O console cria uma 
regra deCloudWatch eventos da Amazon que inicia seu pipeline quando a fonte muda.

• Use a CLI para adicionar a configuração daCodeCommit ação e criar recursos adicionais da seguinte 
forma:
• Use oCodeCommit exemplo de configuração de ação emCodeCommit (p. 530) para criar sua ação 

conforme mostrado emCriar um pipeline (CLI) (p. 219).
• O método padrão de detecção de alterações é iniciar o pipeline pesquisando a origem. Você 

deve desativar as verificações periódicas e criar a regra de detecção de alterações manualmente. 
Use um dos seguintes métodos:Criar uma regra deCloudWatch eventos para umaCodeCommit 
fonte (console) (p. 186)Criar uma regra deCloudWatch eventos para umaCodeCommit fonte 
(CLI) (p. 187), ouCriar uma regra deCloudWatch eventos para umaCodeCommit fonte (AWS 
CloudFormationmodelo)  (p. 190).

Tópicos
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• Criar uma regra deCloudWatch eventos para umaCodeCommit fonte (console) (p. 186)
• Criar uma regra deCloudWatch eventos para umaCodeCommit fonte (CLI) (p. 187)
• Criar uma regra deCloudWatch eventos para umaCodeCommit fonte (AWS CloudFormationmodelo)

 (p. 190)

Criar uma regra deCloudWatch eventos para umaCodeCommit 
fonte (console)

Important

Se você usa o console para criar ouCloudWatch editar o pipeline

Para criar uma regra deCloudWatch eventos para uso emCodePipeline operações

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Events.
3. Escolha Criar regra e, em seguida, em Origem do evento, em Nome do serviço, escolha CodeCommit.

O nome do serviço escolhido possui o recurso de evento. Por exemplo, escolhaCodeCommit iniciar 
um pipeline quando houver alterações noCodeCommit repositório associado a um pipeline.

4. Em Tipo de evento, escolha AlteraçãoCodeCommit do estado do repositório.
5. Para criar uma regra que se aplique a todos os repositórios, selecione Any resource.

Para criar uma regra que se aplique a um ou mais repositórios, selecione Specific resource(s) by ARN
e, então, insira o ARN.

Note

Encontre o ARN para um repositório do CodeCommit na página Setting (Configurações) no 
console do CodeCommit.

Para especificar a ramificação a fim de associá-la ao repositório, selecione Edit (Editar) e informe a 
ramificação do tipo de recurso e o nome da ramificação. Use as opções de padrão de eventos para
detail. O exemplo anterior mostra as opções de detalhes para uma ramificação de repositório do 
CodeCommit denominada main.

Veja a seguir um exemplo de padrão de eventos do CodeCommit na janela Event (Evento) para um 
repositório MyTestRepo com uma ramificação denominada main:

{ 
  "source": [ 
    "aws.codecommit" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "CodeCommit Repository State Change" 
  ], 
  "resources": [ 
    "arn:aws:codecommit:us-west-2:80398EXAMPLE:MyTestRepo" 
  ], 
  "detail": { 
    "referenceType": [ 
      "branch" 
    ], 
    "referenceName": [ 
      "main" 
    ] 
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  }
}

Escolha Save (Salvar).

No painel Event Pattern Preview, visualize a regra.
6. Em Metas, escolha CodePipeline.
7. Insira o ARN do pipeline para que o pipeline seja iniciado por essa regra.

Note

Você pode encontrar o ARN do pipeline na saída de metadados após executar o comando
get-pipeline. O ARN do pipeline é construído neste formato:
arn:aws:codepipeline: região: conta: nome do pipeline
Exemplo de ARN do pipeline:
arn:aws:codepipeline:us-east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline

8. Crie ou especifique uma função de serviço do IAM que conceda à AmazonCloudWatch Events 
permissões para invocar o alvo associado à sua regra do AmazonCloudWatch Events (nesse caso, o 
destino éCodePipeline).

• Escolha Criar uma nova função para esse recurso específico para criar uma função de serviço que 
dê à AmazonCloudWatch Events permissões para você iniciar suas execuções de pipeline.

• Escolha Usar função existente para inserir uma função de serviço que conceda à 
AmazonCloudWatch Events permissões para você iniciar suas execuções de pipeline.

9. Revise a configuração da regra para garantir que ela atenda aos requisitos.
10. Escolha Configure details (Configurar detalhes).
11. Na página Configure rule details (Configurar detalhes da regra), informe um nome e uma descrição 

para a regra e selecione State (Estado) para habilitá-la.
12. Se você estiver satisfeito com a regra, escolha Create rule.

Criar uma regra deCloudWatch eventos para umaCodeCommit 
fonte (CLI)

Use o comando put-rule, especificando:

• Um nome que identifique de forma exclusiva a regra que você está criando. Esse nome deve ser 
exclusivo em todos os pipelines que criar com o CodePipeline associado à sua conta da AWS.

• O padrão de evento para a origem e os campos detalhados usados pela regra. Para obter mais 
informações, consulte CloudWatchEventos e padrões de eventos da Amazon.

Para criar uma regra deCloudWatch eventos comCodeCommit como origem eCodePipeline 
destino do evento

1. Adicione permissões para que o AmazonCloudWatch Events useCodePipeline para invocar a regra. 
Para obter mais informações, consulte Uso de políticas baseadas em recursos paraCloudWatch 
eventos da Amazon.

a. Use o exemplo a seguir para criar uma política de confiança que permita aosCloudWatch eventos 
assumir a função de serviço. Nomeie a política de confiança trustpolicyforCWE.json.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
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        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "events.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}

b. Use o comando a seguir para criar a função Role-for-MyRule e anexar a política de confiança.

aws iam create-role --role-name Role-for-MyRule --assume-role-policy-document 
 file://trustpolicyforCWE.json

c. Crie o JSON de política de permissões, conforme mostrado neste exemplo, para 
o pipeline denominado MyFirstPipeline. Nomeie a politica de permissões
permissionspolicyforCWE.json.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:StartPipelineExecution" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline" 
            ] 
        } 
    ]
}

d. Use o comando a seguir para anexar a política de permissões CodePipeline-Permissions-
Policy-for-CWE à função Role-for-MyRule.

Por que estou fazendo essa alteração? Adicionar essa política à função cria permissões 
paraCloudWatch eventos.

aws iam put-role-policy --role-name Role-for-MyRule --policy-name CodePipeline-
Permissions-Policy-For-CWE --policy-document file://permissionspolicyforCWE.json

2. Use o comando put-rule e inclua os parâmetros --name, --event-pattern e --role-arn.

Por que estou fazendo essa alteração? Esse comando permite que o AWS CloudFormation crie o 
evento.

O comando de exemplo a seguir cria uma regra chamada MyCodeCommitRepoRule.

aws events put-rule --name "MyCodeCommitRepoRule" --event-pattern "{\"source\":
[\"aws.codecommit\"],\"detail-type\":[\"CodeCommit Repository State Change\"],
\"resources\":[\"repository-ARN\"],\"detail\":{\"referenceType\":[\"branch\"],
\"referenceName\":[\"main\"]}}" --role-arn "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/Role-for-
MyRule"

3. Para adicionar o CodePipeline como destino, chame o comando put-targets e inclua os seguintes 
parâmetros:

• O parâmetro --rule é usado com rule_name criado por meio de put-rule.
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• O parâmetro --targets é usado com o Id da lista do destino na lista de destinos e o ARN do 
pipeline de destino.

O exemplo de comando a seguir especifica que, para a regra chamada MyCodeCommitRepoRule, o
Id do destino é composto do número um, indicando que, em uma lista de destinos para a regra, esse 
é o destino 1. O exemplo de comando também especifica um exemplo ARN para o pipeline. O pipeline 
é iniciado quando uma alteração é feita no repositório.

aws events put-targets --rule MyCodeCommitRepoRule --targets 
 Id=1,Arn=arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:TestPipeline

Para editar oPollForSourceChanges parâmetro do seu funil

Important

Ao criar um pipeline com esse método, o parâmetro PollForSourceChanges é padronizado 
como verdadeiro se não for explicitamente definido como falso. Ao adicionar a detecção de 
alterações baseada em eventos, é necessário adicionar o parâmetro a sua saída e defini-
lo como falso para desativar a sondagem. Caso contrário, o pipeline inicia duas vezes para 
uma única alteração de origem. Para obter detalhes, consulte Configurações padrão para o 
PollForSourceChanges parâmetro (p. 480).

1. Execute o get-pipeline comando para copiar a estrutura do pipeline em um arquivo JSON. Por 
exemplo, para um pipeline nomeado MyFirstPipeline, execute o seguinte comando:

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

Este comando retorna nada, mas o arquivo que você criou deve aparecer no diretório onde você 
executou o comando.

2. Abra o arquivo JSON em qualquer editor de texto plano e altere o PollForSourceChanges
parâmetro false para editar o estágio de origem, como mostrado no exemplo a seguir.

Por que estou fazendo essa alteração? A alteração deste parâmetro para false desativa as 
verificações periódicas para que você possa utilizar apenas a detecção de alterações baseada em 
eventos.

"configuration": { 
     "PollForSourceChanges": "false",
    "BranchName": "main", 
    "RepositoryName": "MyTestRepo"
},

3. Se você estiver trabalhando com a estrutura do pipeline recuperada por meio do comando get-
pipeline, remova as linhas metadata do arquivo JSON. Caso contrário, o comando update-pipeline
não é capaz de utilizá-la. Remova as linhas "metadata": { }, "created", "pipelineARN" e os 
campos "updated".

Por exemplo, remova as seguintes linhas da estrutura:

"metadata": { 
    "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name", 
    "created": "date", 
    "updated": "date"
},
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Salve o arquivo.
4. Para aplicar suas alterações, execute o comando update-pipeline especificando o arquivo JSON do 

pipeline:

Important

Não se esqueça de incluir file:// antes do nome de arquivo. Ele é obrigatório nesse 
comando.

aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

Este comando retorna toda a estrutura do pipeline editado.

Note

O comando update-pipeline interrompe o pipeline. Se uma revisão estiver sendo executada 
pelo pipeline quando você executar o comando update-pipeline, essa execução será 
interrompida. Você deve iniciar manualmente o pipeline para executar a revisão através 
do pipeline atualizado. Use o comando start-pipeline-execution para iniciar 
manualmente o pipeline.

Criar uma regra deCloudWatch eventos para umaCodeCommit 
fonte (AWS CloudFormationmodelo)

Para usar o AWS CloudFormation para criar uma regra, atualize seu modelo conforme mostrado aqui.

Para atualizar seuAWS CloudFormation modelo de pipeline e criar a regra deCloudWatch eventos

1. No modelo, em Resources, use o recurso AWS::IAM::Role do AWS CloudFormation para 
configurar a função do IAM que habilita o evento a iniciar seu pipeline. Essa entrada cria uma função 
que utiliza duas políticas:

• A primeira política permite que a função seja assumida.
• A segunda política fornece permissões para iniciar o pipeline.

Por que estou fazendo essa alteração? Adicionar oAWS::IAM::Role recurso permiteAWS 
CloudFormation criar permissões paraCloudWatch eventos. Esse recurso é adicionado à sua pilha do 
AWS CloudFormation.

YAML

  AmazonCloudWatchEventRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - events.amazonaws.com 
            Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
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        - 
          PolicyName: cwe-pipeline-execution 
          PolicyDocument: 
            Version: 2012-10-17 
            Statement: 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: codepipeline:StartPipelineExecution 
                Resource: !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 
 'AWS::Region', ':', !Ref 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ] 

JSON

"AmazonCloudWatchEventRole": { 
  "Type": "AWS::IAM::Role",  
  "Properties": { 
    "AssumeRolePolicyDocument": { 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [ 
        { 
          "Effect": "Allow", 
          "Principal": { 
            "Service": [ 
              "events.amazonaws.com" 
            ] 
          }, 
          "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
      ] 
    }, 
    "Path": "/", 
    "Policies": [ 
      { 
        "PolicyName": "cwe-pipeline-execution", 
        "PolicyDocument": { 
          "Version": "2012-10-17", 
          "Statement": [ 
            { 
              "Effect": "Allow", 
              "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution", 
              "Resource": { 
                "Fn::Join": [ 
                  "", 
                  [ 
                    "arn:aws:codepipeline:", 
                    { 
                      "Ref": "AWS::Region" 
                    }, 
                    ":", 
                    { 
                      "Ref": "AWS::AccountId" 
                    }, 
                    ":", 
                    { 
                      "Ref": "AppPipeline" 
                    } 
                  ]

...

2. No modelo, emResources, use oAWS::Events::RuleAWS CloudFormation recurso para 
adicionar uma regra deCloudWatch eventos. Esse padrão de evento cria um evento que monitora as 
alterações push em seu repositório. Quando oCloudWatch Events detecta uma alteração no estado do 
repositório, a regra é invocadaStartPipelineExecution em seu pipeline de destino.
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Por que estou fazendo essa mudança? A adição do recurso AWS::Events::Rule permite que o 
AWS CloudFormation crie o evento. Esse recurso é adicionado à sua pilha do AWS CloudFormation.

YAML

  AmazonCloudWatchEventRule: 
    Type: AWS::Events::Rule 
    Properties: 
      EventPattern: 
        source: 
          - aws.codecommit 
        detail-type: 
          - 'CodeCommit Repository State Change' 
        resources: 
          - !Join [ '', [ 'arn:aws:codecommit:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref 
 'AWS::AccountId', ':', !Ref RepositoryName ] ] 
        detail: 
          event: 
            - referenceCreated 
            - referenceUpdated 
          referenceType: 
            - branch 
          referenceName: 
            - main 
      Targets: 
        - 
          Arn:  
            !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref 
 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ] 
          RoleArn: !GetAtt AmazonCloudWatchEventRole.Arn 
          Id: codepipeline-AppPipeline

JSON

"AmazonCloudWatchEventRule": { 
  "Type": "AWS::Events::Rule", 
  "Properties": { 
    "EventPattern": { 
      "source": [ 
        "aws.codecommit" 
      ], 
      "detail-type": [ 
        "CodeCommit Repository State Change" 
      ], 
      "resources": [ 
        { 
          "Fn::Join": [ 
            "", 
            [ 
              "arn:aws:codecommit:", 
              { 
                "Ref": "AWS::Region" 
              }, 
              ":", 
              { 
                "Ref": "AWS::AccountId" 
              }, 
              ":", 
              { 
                "Ref": "RepositoryName" 
              } 
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            ] 
          ] 
        } 
      ], 
      "detail": { 
        "event": [ 
          "referenceCreated", 
          "referenceUpdated" 
        ], 
        "referenceType": [ 
          "branch" 
        ], 
        "referenceName": [ 
          "main" 
        ] 
      } 
    }, 
    "Targets": [ 
      { 
        "Arn": { 
          "Fn::Join": [ 
            "", 
            [ 
              "arn:aws:codepipeline:", 
              { 
                "Ref": "AWS::Region" 
              }, 
              ":", 
              { 
                "Ref": "AWS::AccountId" 
              }, 
              ":", 
              { 
                "Ref": "AppPipeline" 
              } 
            ] 
          ] 
        }, 
        "RoleArn": { 
          "Fn::GetAtt": [ 
            "AmazonCloudWatchEventRole", 
            "Arn" 
          ] 
        }, 
        "Id": "codepipeline-AppPipeline" 
      } 
    ] 
  }
},

3. Salve o modelo atualizado em seu computador local e abra o console do AWS CloudFormation.
4. Selecione sua pilha e clique em Create Change Set for Current Stack (Criar conjunto de alterações 

para a pilha atual).
5. Carregue o modelo e visualize as alterações listadas no AWS CloudFormation. Essas são as 

alterações a serem feitas na pilha. Seus novos recursos devem ser exibidos na lista.
6. Selecione Execute (Executar).

Para editar oPollForSourceChanges parâmetro do seu funil
Important

Em muitos casos, o parâmetro PollForSourceChanges é padronizado como verdadeiro ao 
criar um pipeline. Ao adicionar a detecção de alterações baseada em eventos, é necessário 
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adicionar o parâmetro a sua saída e defini-lo como falso para desativar a sondagem. Caso 
contrário, o pipeline inicia duas vezes para uma única alteração de origem. Para obter detalhes, 
consulte Configurações padrão para o PollForSourceChanges parâmetro (p. 480).

• No modelo, altere PollForSourceChanges para false. Se você não incluir
PollForSourceChanges na sua definição de pipeline, adicione-o e configure para false.

Por que estou fazendo essa alteração? A alteração deste parâmetro para false desativa as 
verificações periódicas para que você possa utilizar apenas a detecção de alterações baseada em 
eventos.

YAML

          Name: Source 
          Actions:  
            -  
              Name: SourceAction 
              ActionTypeId:  
                Category: Source 
                Owner: AWS 
                Version: 1 
                Provider: CodeCommit 
              OutputArtifacts:  
                - Name: SourceOutput 
              Configuration:  
                BranchName: !Ref BranchName 
                RepositoryName: !Ref RepositoryName 
                 PollForSourceChanges: false
              RunOrder: 1

JSON

{ 
  "Name": "Source",  
  "Actions": [ 
    { 
      "Name": "SourceAction", 
      "ActionTypeId": { 
        "Category": "Source", 
        "Owner": "AWS", 
        "Version": 1, 
        "Provider": "CodeCommit" 
      }, 
      "OutputArtifacts": [ 
        { 
          "Name": "SourceOutput" 
        } 
      ], 
      "Configuration": { 
        "BranchName": { 
          "Ref": "BranchName" 
        }, 
        "RepositoryName": { 
          "Ref": "RepositoryName" 
        }, 
        "PollForSourceChanges": false
      }, 
      "RunOrder": 1 
    } 
  ]
}, 
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GitHub conexões
Você usa conexões para autorizar e estabelecer configurações que associam seu provedor terceirizado ao 
seuAWSRecursos.

Note

Esse recurso não está disponível nas regiões Ásia-Pacífico (Hong Kong) e Europa (Milão) 
Para referenciar outras ações disponíveis, consulteIntegrações de produtos e serviços ao 
CodePipeline (p. 20).

Para adicionar uma ação de origem para sua GitHub ou GitHub Repositório Enterprise Cloud no 
CodePipeline, é possível escolher entre:

• Usar o CodePipeline consoleCriar pipelineassistente ouEditar açãopágina para escolher oGitHub 
(Versão 2)opção de provedor. ConsulteCriar uma conexão com o GitHub Enterprise Server 
(console) (p. 199)para adicionar a ação. O console ajuda você a criar um recurso de conexões.

Note

Para um tutorial que explica como adicionar um GitHub conexão e uso doClonagem 
completaopção em seu pipeline, consulteTutorial: Use o clone completo com uma fonte de 
GitHub pipeline (p. 139).

• Use a CLI para adicionar a configuração de ação para oCodeStarSourceConnectionação com 
oGitHubprovedor com as etapas de CLI mostradas emCriar um pipeline (CLI) (p. 219).

Note

Você também pode criar uma conexão usando o console do Developer Tools emConfigurações. 
ConsulteCriar uma conexão.

Antes de começar:

• É necessário ter criado uma conta com GitHub.
• Você já deve ter criado um GitHub repositório de código.
• Se o seu CodePipeline a função de serviço foi criada antes de 18 de dezembro de 2019, pode ser 

necessário atualizar suas permissões para usarcodestar-connections:UseConnectionpara a 
AWS CodeStar conexões. Para obter instruções, consulte Adicionar permissões à função de serviço do 
CodePipeline (p. 460).

Note

Para criar a conexão, você deve ser o GitHub proprietário da organização. Para repositórios que 
não estão sob uma organização, você deve ser o proprietário do repositório.

Tópicos
• Criar uma conexão com GitHub(Console do) (p. 195)
• Criar uma conexão com GitHub (CLI DA) (p. 198)

Criar uma conexão com GitHub(Console do)
Use estas etapas para usar o CodePipeline console para adicionar uma ação de conexão para seu 
GitHubou GitHub Repositório Enterprise Cloud.
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Note

Nessas etapas, você pode selecionar repositórios específicos emAcesso ao repositório. Qualquer 
repositório que não esteja selecionado não estará acessível ou visível por CodePipeline.

Etapa 1: Crie ou edite seu pipeline

1. Faça login no CodePipeline Console do.
2. Escolha uma das seguintes opções.

• Escolha criar um pipeline. Siga as etapas emCriar um pipelinepara completar a primeira tela e 
escolherPróximo. Sobre oOrigempágina, abaixoProvedor de origem, escolhaGitHub (Versão 2).

• Escolha editar um pipeline existente. EscolhaEditare, em seguida, escolhaEditar estágio. Escolha 
adicionar ou editar sua ação de origem. Sobre oEditar açãopágina, abaixoNome da ação, informe 
um nome para a ação. EmProvedor de ação, escolhaGitHub (Versão 2).

3. Faça um dos seguintes procedimentos:

• DebaixoConexão, se você ainda não criou uma conexão ao provedor, escolhaConectar-se ao 
GitHub. Prossiga para a Etapa 2: Crie uma conexão com GitHub.

• DebaixoConexão, se você já tiver criado uma conexão com seu provedor, escolha a conexão. 
Prossiga para a Etapa 3: Salve a ação de origem para sua conexão.

Etapa 2: Criar uma conexão com GitHub

Depois de escolher criar a conexão, oConectar-se ao GitHubA página será exibida.

Para criar uma conexão com GitHub

1. DebaixoGitHub configurações de conexões, o nome da sua conexão aparece emNome da conexão. 
EscolhaConectar-se ao GitHub. A página de solicitação de acesso será exibida.

2. EscolhaAutorizarAWSConector para GitHub. A página de conexão exibe e mostraGitHub 
Aplicaçõescampo.
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3. DebaixoGitHub Aplicações, escolha uma instalação de aplicativo ou escolhaInstalar um novo 
aplicativopara criar uma.

Note

Você instala uma aplicação para todas as suas conexões com um provedor específico. Se 
você já instalou oAWSConector para GitHubaplicativo, escolha-o e ignorar esta etapa.

4. Sobre oInstalarAWSConector para GitHubpágina, escolha a conta em que deseja instalar o aplicativo.

Note

A aplicação é instalada apenas uma vez para cada GitHub Conta da. Se você instalou a 
aplicaçaõ anteriormente, poderá escolher Configure (Configurar) para prosseguir para uma 
página de modificação para a instalação da aplicação ou usar o botão Back (Voltar) para 
retornar ao console.

5. Sobre oInstalarAWSConector para GitHubpágina, deixe os padrões e escolhaInstalar.
6. Sobre oConectar-se ao GitHubpágina, o ID de conexão da sua nova instalação é exibido emGitHub 

Aplicações. Selecione Conectar.

Etapa 3: Salve o seu GitHub ação de origem

Use essas etapas noEditar açãopágina para salvar sua ação de origem com suas informações de 
conexão.

Para salvar seu GitHub ação de origem

1. EmRepositório, insira o nome do repositório. Em Branch name (Nome da ramificação), escolha a 
ramificação onde deseja que o pipeline detecte alterações de origem.

Note

EmRepositório, digiteowner-name/repository-namecomo mostrado neste exemplo:

my-account/my-repository

2. Em Output artifact format (Formato de artefato de saída), você deve escolher o formato para seus 
artefatos. Versão da API 2015-07-09
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• Para armazenar artefatos de saída do GitHub ação usando o método padrão, escolhaCodePipeline 
padrão. A ação acessa os arquivos do GitHub repositório e armazena os artefatos em um arquivo 
ZIP no repositório de artefatos do pipeline.

• Para armazenar um arquivo JSON que contém uma referência de URL ao repositório para que 
as ações downstream possam executar comandos Git diretamente, escolha Full clone (Clone 
completo). Esta opção só pode ser usada pelo CodeBuild ações a jusante.

Se você escolher essa opção, será necessário atualizar as permissões do CodeBuild função de 
serviço de projeto, conforme mostrado emAdicione CodeBuild GitClone permissões para conexões 
com o Bitbucket ou GitHub o GitHub Enterprise Server (p. 409). Para obter um tutorial que mostra 
como usar oClonagem completaopção, consulteTutorial: Use o clone completo com uma fonte de 
GitHub pipeline (p. 139).

3. EscolhaPróximono assistente ouSalvarnaEditar açãopágina.

Criar uma conexão com GitHub (CLI DA)
É possível usar a AWS Command Line Interface (AWS CLI) para criar uma conexão.

Para fazer isso, use o comando create-connection.

Important

Uma conexão criada por meio da AWS CLI ou do AWS CloudFormation permanece no status
PENDING por padrão. Depois de criar uma conexão com a CLI ou o AWS CloudFormation, use o 
console para editar a conexão e tornar seu status AVAILABLE.

Como criar uma conexão

1. Abra um terminal (Linux, macOS ou Unix) ou um prompt de comando (Windows). Use a AWS CLI para 
executar o comando create-connection, especificando o --provider-type e o --connection-
name para sua conexão. Neste exemplo, o nome do provedor de terceiros é GitHub e o nome da 
conexão especificada é MyConnection.

aws codestar-connections create-connection --provider-type GitHub --connection-name 
 MyConnection

Se tiver êxito, esse comando gerará as informações do ARN de conexão semelhantes às seguintes.

{ 
    "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-west-2:account_id:connection/
aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f"
}

2. Use o console para concluir a conexão. Para obter mais informações, consulte:Atualizar uma conexão 
pendente.

GitHub Conexões do Enterprise Server
As conexões permitem que você autorize e estabeleça configurações que associam seu provedor 
terceirizado aos seusAWS recursos. Para associar seu repositório de terceiros como fonte para seu 
pipeline, você usa uma conexão.
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Note

Esse recurso não está disponível nas regiões Ásia-Pacífico (Hong Kong) e Europa (Milão). Para 
fazer referência a outras ações disponíveis, consulteIntegrações de produtos e serviços ao 
CodePipeline (p. 20).

Para adicionar uma ação de origem do GitHub Enterprise Server CodePipeline, você pode escolher entre:

• Use o assistente de criação de pipeline do CodePipeline console ou a página de ação Editar para 
escolher a opção de provedor doGitHub Enterprise Server. ConsulteCriar uma conexão com o GitHub 
Enterprise Server (console) (p. 199) para adicionar a ação. O console ajuda você a criar um recurso de 
host e um recurso de conexões.

• Use a CLI para adicionar a configuração daCreateSourceConnection ação com 
oGitHubEnterpriseServer provedor e criar seus recursos:
• Para criar seus recursos de conexões, consulteCrie um host e uma conexão com o GitHub Enterprise 

Server (CLI) (p. 202) como criar um recurso de host e um recurso de conexões com a CLI.
• Use oCreateSourceConnection exemplo de configuração de ação emCodeStarSourceConnection 

para ações do Bitbucket GitHub e do GitHub Enterprise Server (p. 537) para adicionar sua ação 
conforme mostrado emCriar um pipeline (CLI) (p. 219).

Note

Você também pode criar uma conexão usando o console Developer Tools em Configurações. 
Consulte Criar uma conexão.

Antes de começar:

• Você deve ter criado uma conta no GitHub Enterprise Server e instalado a instância do GitHub 
Enterprise Server em sua infraestrutura.

Note

Cada VPC só pode ser associada a um host (instância doGitHub Enterprise Server) por vez.
• Você já deve ter criado um repositório de código com o GitHub Enterprise Server.

Tópicos
• Criar uma conexão com o GitHub Enterprise Server (console) (p. 199)
• Crie um host e uma conexão com o GitHub Enterprise Server (CLI) (p. 202)

Criar uma conexão com o GitHub Enterprise Server (console)
Use essas etapas para usar o CodePipeline console para adicionar uma ação de conexões para o 
repositório do GitHub Enterprise Server.

Note

GitHub As conexões do GitHub Enterprise Server que foi usada para criar a conexão.

Antes de começar:

Para uma conexão de host com o GitHub Enterprise Server, você deve ter concluído as etapas para criar 
um recurso de host para sua conexão. Consulte Gerenciar hosts para conexões.

Versão da API 2015-07-09
199

https://docs.aws.amazon.com/dtconsole/latest/userguide/connections-create.html
https://docs.aws.amazon.com/dtconsole/latest/userguide/connections-hosts.html


AWS CodePipeline Guia do usuário
GitHub Conexões do Enterprise Server

Etapa 1: Criar ou editar seu pipeline

Para criar ou editar seu funil

1. Fazer login no CodePipeline console do.
2. Escolha uma das seguintes opções.

• Escolha criar um pipeline. Siga as etapas em Criar um pipeline para concluir a primeira tela e 
escolher Avançar. Na página Origem, em Provedor de origem, escolha ServidorGitHub Empresarial.

• Escolha editar um pipeline existente. Escolha Editar e, em seguida, escolha Editar estágio. Escolha 
adicionar ou editar sua ação de origem. Na página Editar ação, em Nome da ação, insira o nome da 
ação. Em Provedor de ações, escolha GitHub Enterprise Server.

3. Faça um dos seguintes procedimentos:

• Em Conexão, se você ainda não tiver criado uma conexão com seu provedor, escolha Connect ao 
GitHub Enterprise Server. Vá para a Etapa 2: Criar uma conexão com o GitHub Enterprise Server.

• Em Conexão, se você já tiver criado uma conexão com seu provedor, escolha a conexão. Vá para a 
etapa 3: Salve a ação de origem para sua conexão.

Criar uma conexão com o GitHub Enterprise Server

Depois de escolher criar a conexão, a página Connect ao GitHub Enterprise Server é exibida.

Important

AWS CodeStar O Connections não é compatível com o GitHub Enterprise Server versão 2.22.0 
devido a um problema conhecido na versão. Para conectar, atualize para a versão 2.22.1 ou a 
versão mais recente disponível.

Para se conectar ao GitHub Enterprise Server

1. Em Connection name (Nome da conexão), informe um nome para a conexão.
2. Em URL, insira o endpoint do seu servidor.

Note

Se o URL fornecido já tiver sido usado para configurar um GitHub Enterprise Server para uma 
conexão, você será avisado para escolher o ARN de recurso de host criado anteriormente 
para esse endpoint.

3. Se você tiver iniciado seu servidor em uma Amazon VPC e quiser se conectar à sua VPC, escolhaUse 
a VPC (Usar uma VPC) e conclua as operações a seguir.

a. Em VPC ID (ID da VPC), escolha o ID da sua VPC. Certifique-se de escolher a VPC para a 
infraestrutura em que sua instância do GitHub Enterprise Server está instalada ou uma VPC 
que tenha acesso à instância do GitHub Enterprise Server instalada por meio de VPN ou Direct 
Connect.

b. Em Subnet ID (ID da sub-rede), escolha Add (Adicionar). No campo, escolha o ID da sub-rede 
que você deseja usar para seu host. Você pode escolher até 10 sub-redes.

Certifique-se de escolher a sub-rede para a infraestrutura em que sua instância do GitHub 
Enterprise Server está instalada ou uma sub-rede que tenha acesso à instância do GitHub 
Enterprise Server instalada por meio de VPN ou Direct Connect.

c. Em Security group IDs (IDs de grupos de segurança), escolha Add (Adicionar). No campo, 
escolha o grupo de segurança que você deseja usar para seu host. Você pode criar até 10 grupos 
de segurança.
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Certifique-se de escolher o grupo de segurança para a infraestrutura em que sua instância do 
GitHub Enterprise Server está instalada ou um grupo de segurança que tenha acesso à instância 
do GitHub Enterprise Server instalada por meio de VPN ou Direct Connect.

d. Se você tiver uma VPC privada configurada e tiver configurado sua instância do GitHub Enterprise 
Server para executar a validação de TLS usando uma autoridade de certificação não pública, em
certificado TLS, insira sua ID de certificado. O valor do certificado TLS deve ser a chave pública 
do certificado.

4. Escolha Connect ao Servidor GitHub Empresarial. A conexão criada é mostrada com um status
Pending (Pendente). Um recurso de host é criado para a conexão com as informações do servidor 
fornecidas. Para o nome do host, o URL é usado.

5. Selecione Update pending connection (Atualizar conexão pendente).
6. Se solicitado, na página de login da GitHub empresa, entre com suas credenciais da GitHub empresa.
7. Na página Criar GitHub aplicação, selecione um nome para a aplicação.
8. Na página GitHub de autorização, escolha Autorizar<app-name>.
9. Na página de instalação da aplicação, uma mensagem mostra que a aplicaçãoAWS CodeStar 

Connector está pronta para ser instalada. Se você tiver várias organizações, poderá ser solicitado a 
escolher a organização onde deseja instalar a aplicação.

Escolha as configurações do repositório em que deseja instalar a aplicação. Escolha Install.
10. A página de conexão mostra a conexão criada em um status Available (Disponível).
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Etapa 3: Salve sua ação de origem do GitHub Enterprise Server

Use essas etapas no assistente ou na página Editar ação para salvar sua ação de origem com suas 
informações de conexão.

Para concluir e salvar sua ação de origem com sua conexão

1. Em Repository name (Nome do repositório), escolha o nome do repositório de terceiros. Em Branch 
name (Nome da ramificação), escolha a ramificação onde deseja que o pipeline detecte alterações de 
origem.

2. Em Output artifact format (Formato de artefato de saída), você deve escolher o formato para seus 
artefatos.

• Para armazenar artefatos de saída da ação do GitHub Enterprise Server usando o método padrão, 
escolha CodePipelinedefault. A ação acessa os arquivos do repositório do GitHub Enterprise Server 
e armazena os artefatos em um arquivo ZIP no repositório de artefatos do pipeline.

• Para armazenar um arquivo JSON que contém uma referência de URL ao repositório para que 
as ações downstream possam executar comandos Git diretamente, escolha Full clone (Clone 
completo). Esta opção só pode ser usada por ações CodeBuild posteriores.

3. Escolha Avançar no assistente ou Salvar na página Editar ação.

Crie um host e uma conexão com o GitHub Enterprise Server 
(CLI)
É possível usar a AWS Command Line Interface (AWS CLI) para criar uma conexão.

Para fazer isso, use o comando create-connection.

Important

Uma conexão criada por meio da AWS CLI ou do AWS CloudFormation permanece no status
PENDING por padrão. Depois de criar uma conexão com a CLI ou o AWS CloudFormation, use o 
console para editar a conexão e tornar seu status AVAILABLE.

Você pode usar a AWS Command Line Interface (AWS CLI) para criar um host para conexões instaladas.

Note

Você só cria um host uma vez por conta do GitHub Enterprise Server. Todas as suas conexões 
com uma conta específica do GitHub Enterprise Server usarão o mesmo host.

Você usa um host para representar o endpoint da infraestrutura em que seu provedor de terceiros está 
instalado. Depois de concluir a criação do host com a CLI, o host está no status Pendente. Em seguida, 
você configura ou registra o host para movê-lo para o status Disponível. Depois que o host estiver 
disponível, conclua as etapas para criar uma conexão.

Para fazer isso, use o comando create-host.

Important

Um host criado por meio da AWS CLI permanece no status Pending por padrão. Depois de criar 
um host com a CLI, use o console ou a CLI para configurar o host e definir seu statusAvailable.

Para criar um host

1. Abra um terminal (Linux, macOS ou Unix) ou um prompt de comando (Windows). Use a AWS 
CLI para executar o comando create-host, especificando o --name, o --provider-type e o
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--provider-endpoint para sua conexão. Neste exemplo, o nome do provedor de terceiros é
GitHubEnterpriseServer e o endpoint é my-instance.dev.

aws codestar-connections create-host --name MyHost --provider-type 
 GitHubEnterpriseServer --provider-endpoint "https://my-instance.dev"

Se o comando for bem-sucedido, ele retornará as informações de nome do recurso da Amazon (ARN) 
do host semelhantes às mostradas a seguir.

{ 
    "HostArn": "arn:aws:codestar-connections:us-west-2:account_id:host/My-
Host-28aef605"
}

Após esta etapa, o host estará no status PENDING.
2. Use o console para concluir a configuração do host e mova o host para um status Available.

Para criar uma conexão com o GitHub Enterprise Server

1. Abra um terminal (Linux, macOS ou Unix) ou um prompt de comando (Windows). Use a AWS CLI para 
executar o comando create-connection, especificando o --host-arn e o --connection-name para 
sua conexão.

aws codestar-connections create-connection --host-arn arn:aws:codestar-connections:us-
west-2:account_id:host/MyHost-234EXAMPLE --connection-name MyConnection

Se tiver êxito, esse comando gerará as informações do ARN de conexão semelhantes às seguintes.

{ 
    "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-west-2:account_id:connection/
aEXAMPLE-8aad"
}

2. Use o console para configurar a conexão pendente.

Iniciar um pipeline manualmente
Por padrão, um pipeline inicia-se automaticamente quando é criado e sempre que uma alteração é feita 
em um repositório de origem. No entanto, pode ser que você queira executar novamente a revisão mais 
recente no pipeline. Você pode usar o console do CodePipeline ou a AWS CLI e o comando start-pipeline-
execution para executar novamente de maneira manual a revisão mais recente no pipeline.

Tópicos
• Iniciar um pipeline manualmente (console) (p. 203)
• Iniciar um pipeline manualmente (CLI) (p. 204)

Iniciar um pipeline manualmente (console)
Para iniciar manualmente um pipeline e executar a revisão mais recente por meio de um pipeline

1. Faça login noAWS Management Console e abra oCodePipeline console em http://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.
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2. Em Name, escolha o nome do pipeline que você deseja iniciar.
3. Na página de detalhes do pipeline, escolha Release change. Essa ação inicia a revisão mais recente 

disponível em cada local de origem especificado em uma ação de origem do pipeline.

Iniciar um pipeline manualmente (CLI)
Para iniciar manualmente um pipeline e executar a versão mais recente de um artefato por meio 
de um pipeline

1. Abra um terminal (Linux, macOS ou Unix) ou um prompt de comando (Windows) e use aAWS CLI 
para executar ostart-pipeline-execution comando, especificando o nome do pipeline Por exemplo, para 
começar a executar a última alteração em um pipeline chamado MyFirstPipeline:

aws codepipeline start-pipeline-execution --name MyFirstPipeline

2. Para confirmar se tudo deu certo, visualize o objeto retornado. Este comando retorna um ID de 
execução semelhante a:

{ 
    "pipelineExecutionId": "c53dbd42-This-Is-An-Example"
}

Note

Assim que iniciar o pipeline, poderá monitorar seu progresso no console do CodePipeline 
ou executar o comando get-pipeline-state. Para ter mais informações, consulte Visualizar 
detalhes e histórico do pipeline (console) (p. 228) e Visualizar detalhes e histórico do 
pipeline (CLI) (p. 235).

Inicie um pipeline de acordo com um cronograma
Você pode configurar uma regra no AmazonCloudWatch Events para iniciar um pipeline de acordo com um 
cronograma.

Crie uma regra deCloudWatch eventos que agende o início do 
seu funil (console)
Para criar uma regra deCloudWatch eventos com uma agenda como origem do evento

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Events.
3. Selecione Create rule e, em Event Source, selecione Schedule.
4. Configure a programação usando uma taxa fixa ou expressão. Para obter mais informações, consulte

Schedule Expression for Rules.
5. Em Metas, escolha CodePipeline.
6. Insira o ARN do pipeline para a execução desse cronograma.

Note

Você pode encontrar o ARN do pipeline em Configurações no console. Consulte Visualizar o 
ARN do pipeline e a função de serviço ARN (console) (p. 234).
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7. Escolha uma das opções a seguir para criar ou especificar uma função de serviço do IAM que 
conceda à AmazonCloudWatch Events permissões para invocar o alvo associado à sua regra do 
AmazonCloudWatch Events (nesse caso, o destino éCodePipeline).

• Escolha Criar uma nova função para esse recurso específico para criar uma função de serviço que 
conceda à AmazonCloudWatch Events permissões para iniciar suas execuções de pipeline.

• Escolha Usar função existente para inserir uma função de serviço que conceda permissões à 
AmazonCloudWatch Events para iniciar suas execuções de pipeline.

8. Escolha Configure details (Configurar detalhes).
9. Na página Configure rule details (Configurar detalhes da regra), informe um nome e uma descrição 

para a regra e selecione State (Estado) para habilitá-la.
10. Se você estiver satisfeito com a regra, escolha Create rule.

Crie uma regra deCloudWatch eventos que agende o início do 
seu pipeline (CLI)

Para usar a AWS CLI para criar uma regra, chame o comando put-rule, especificando:

• Um nome que identifique de forma exclusiva a regra que você está criando. Esse nome deve ser 
exclusivo em todos os pipelines que criar com o CodePipeline associado à sua conta da AWS.

• A expressão de programação para a regra.

Para criar uma regra deCloudWatch eventos com uma agenda como origem do evento

1. Use o comando put-rule e inclua os parâmetros --name  e --schedule-expression.

Exemplos:

O comando de exemplo a seguir é usado--schedule-expression para criar uma regra 
chamadaMyRule2 que filtraCloudWatch eventos em uma programação.

aws events put-rule --schedule-expression 'cron(15 10 ? * 6L 2002-2005)' --name MyRule2

2. Conceda permissões para que o AmazonCloudWatch Events useCodePipeline para invocar a regra. 
Para obter mais informações, consulte Uso de políticas baseadas em recursos paraCloudWatch 
eventos da Amazon.

a. Use o exemplo a seguir para criar a política de confiança para permitir que a AmazonCloudWatch 
Events assuma a função de serviço. Chame-o de trustpolicyforCWE.json.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "events.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}

b. Use o comando a seguir para criar a função Role-for-MyRule e anexar a política de confiança.
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aws iam create-role --role-name Role-for-MyRule --assume-role-policy-document 
 file://trustpolicyforCWE.json

c. Crie o JSON de política de permissões, conforme mostrado neste exemplo, para 
o pipeline denominado MyFirstPipeline. Nomeie a politica de permissões
permissionspolicyforCWE.json.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:StartPipelineExecution" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline" 
            ] 
        } 
    ]
}

d. Use o comando a seguir para anexar a nova política de permissões CodePipeline-
Permissions-Policy-for-CWE à função Role-for-MyRule criada.

aws iam put-role-policy --role-name Role-for-MyRule --policy-name CodePipeline-
Permissions-Policy-For-CWE --policy-document file://permissionspolicyforCWE.json

Interromper a execução de um pipeline no 
CodePipeline

Quando a execução de um pipeline começa, ela entra em um estágio de cada vez e bloqueia o estágio 
enquanto todas as execuções de ação no estágio estão em andamento. Essas ações em andamento 
devem ser manipuladas de forma que, quando a execução do pipeline for interrompida, as ações sejam 
concluídas ou abandonadas.

Há duas maneiras de interromper a execução de um pipeline:

• Interromper e aguardar: o AWS CodePipeline aguarda para interromper a execução até que todas as 
ações em andamento sejam concluídas (ou seja, as ações têm um status Succeeded ou Failed). 
Essa opção preserva as ações em andamento. A execução fica em um estado Stopping até que as 
ações em andamento sejam concluídas. Depois, a execução fica em um estado Stopped. O estágio é 
desbloqueado após a conclusão das ações.

Se optar por interromper e aguardar, e mudar de ideia enquanto a execução ainda está em um estado
Stopping, você poderá optar por abandonar.

• Interrompe e abandonar: o AWS CodePipeline interrompe a execução sem esperar que as ações 
em andamento sejam concluídas. A execução fica em um estado Stopping por um tempo muito 
curto enquanto as ações em andamento são abandonadas. Depois que a execução é interrompida, a 
execução da ação ficará em estado Abandoned enquanto a execução do pipeline estiver em estado
Stopped. O estágio é desbloqueado.

Para a execução de um pipeline em um estado Stopped, as ações no estágio em que a execução foi 
interrompida podem ser repetidas.
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Warning

Essa opção pode levar a tarefas com falha ou a tarefas fora de sequência.

Tópicos
• Interromper a execução de um pipeline (console) (p. 207)
• Interromper uma execução de entrada (console) (p. 209)
• Interromper a execução de um pipeline (CLI) (p. 210)
• Interromper uma execução de entrada (CLI) (p. 211)

Interromper a execução de um pipeline (console)
Você pode usar o console para interromper a execução de um pipeline. Escolha uma execução e escolha 
o método para interromper a execução do pipeline.

Note

Você também pode interromper uma execução de pipeline que é uma execução de entrada. 
Para saber mais sobre como interromper uma execução de entrada, consulteInterromper uma 
execução de entrada (console) (p. 209).

1. Faça login noAWS Management Consolee abra o console do CodePipeline emhttp://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

2. Execute um destes procedimentos:

Note

Antes de interromper uma execução, recomendamos que você desative a transição na 
frente do estágio. Dessa forma, quando o estágio for desbloqueado devido à execução 
interrompida, ele não aceitará a execução de um pipeline subsequente.

• Em Name (Nome), selecione o nome do pipeline com a execução que deseja interromper. Na 
página de detalhes do pipeline, selecione Stop execution (Interromper execução).

• Escolha View history (Exibir histórico). Na página do histórico, selecione Stop execution (Interromper 
execução).

3. Na página Stop execution (Interromper execução), em Select execution (Escolher execução), 
selecione a execução que deseja interromper.

Note

A execução só será exibida se ainda estiver em andamento. As execuções que já estão 
concluídas não serão exibidas.
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4. Em Select an action to apply to execution (Selecionar uma ação a ser aplicada à execução), escolha 
uma das seguintes opções:

• Para garantir que a execução não seja interrompida até que todas as ações em andamento sejam 
concluídas, selecione Stop and wait (Interromper e aguardar).

Note

Não será possível optar por interromper e aguardar se a execução já estiver em um estado
Stopping (Interrompendo) mas você poderá optar por interromper e abandonar.

• Para interromper sem aguardar que as ações em andamento sejam concluídas, selecione Stop and 
abandon (Interromper e abandonar).

Warning

Essa opção pode levar a tarefas com falha ou a tarefas fora de sequência.
5. (Opcional) Insira comentários. Esses comentários, além do status de execução, são exibidos na 

página do histórico da execução.
6. Escolha Stop (Parar).

Important

Esta ação não pode ser desfeita.
7. Exiba o status de execução na visualização do pipeline da seguinte forma:
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• Se você optar por interromper e aguardar, a execução selecionada continuará até que as ações em 
andamento sejam concluídas.
• A mensagem de banner de sucesso é exibida na parte superior do console.
• No estágio atual, as ações em andamento continuam em um estado InProgress. Enquanto as 

ações estão em andamento, a execução do pipeline fica em um estado Stopping.

Depois que as ações são concluídas (ou seja, a ação falha ou é bem-sucedida), a execução do 
pipeline muda para um estado Stopped e a ação muda para um estado Failed ou Succeeded. 
Também é possível visualizar o estado da ação na página de detalhes da execução. É possível 
visualizar o status da execução na página do histórico da execução ou na página de detalhes da 
execução.

• A execução do pipeline muda para um estado Stopping brevemente e, depois, muda para um 
estado Stopped. É possível visualizar o status da execução na página do histórico da execução 
ou na página de detalhes da execução.

• Se você optar por interromper e abandonar, a execução não aguardará a conclusão das ações em 
andamento.
• A mensagem de banner de sucesso é exibida na parte superior do console.
• No estágio atual, as ações em andamento mudam para um status de Abandoned. Também é 

possível visualizar o status da ação na página de detalhes da execução.
• A execução do pipeline muda para um estado Stopping brevemente e, depois, muda para um 

estado Stopped. É possível visualizar o status da execução na página do histórico da execução 
ou na página de detalhes da execução.

É possível visualizar o status de execução do pipeline na visualização do histórico de execução e na 
visualização detalhada do histórico.

Interromper uma execução de entrada (console)
Você pode usar o console para interromper uma execução de entrada. Uma execução de entrada é uma 
execução de pipeline que está aguardando para entrar em um estágio em que a transição foi desativada. 
Quando a transição está ativada, uma execução de entrada que éInProgresscontinua a entrar no palco. 
Uma execução de entrada que éStoppednão entra no palco.

Note

Depois que uma execução de entrada for interrompida, ela não pode ser repetida.

Se você não vir uma execução de entrada, não haverá execuções pendentes em uma transição de estágio 
desabilitada.

1. Faça login noAWS Management Consolee abra o console do CodePipeline emhttp://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

Os nomes de todos os pipelines associados à sua conta AWS serão exibidos.
2. Escolha o nome do pipeline para o qual deseja interromper a execução de entrada. Execute um 

destes procedimentos:

• Na visualização Pipeline, escolha o ID de execução de entrada e, em seguida, escolha interromper 
a execução.

• Escolha o pipeline e escolhaVisualizar o histórico. No histórico de execução, escolha o ID de 
execução de entrada e escolha interromper a execução.

3. NoInterromper execuçãomodal, siga as etapas na seção acima para selecionar o ID de execução e 
especificar o método stop.
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Usar aget-pipeline-statePara visualizar o status da execução de entrada. Consulte Visualizar o status 
de execução de entrada (CLI)  (p. 238).

Interromper a execução de um pipeline (CLI)
Para usar a AWS CLI a fim de interromper manualmente um pipeline, use o comando stop-pipeline-
execution com os seguintes parâmetros:

• ID de execução (obrigatório)
• Comentários (opcional)
• Nome do pipeline (obrigatório)
• Indicador Abandon (Abandonar) (opcional, o padrão é falso)

Formato do comando:

aws codepipeline stop-pipeline-execution --pipeline-name Pipeline_Name –-pipeline-
execution-id Execution_ID [--abandon | --no-abandon] [--reason STOP_EXECUTION_REASON]

1. Abra um terminal (Linux, macOS ou Unix) ou um prompt de comando (Windows).
2. Para interromper a execução de um pipeline, escolha uma das seguintes opções:

• Para garantir que a execução não seja interrompida até que todas as ações em andamento sejam 
concluídas, escolha interromper e aguardar. É possível fazer isso incluindo o parâmetro no-
abandon. Se você não especificar o parâmetro, o comando padrão será interromper e aguardar. 
Use a AWS CLI para executar o comando stop-pipeline-execution, especificando o nome do pipeline 
e o ID de execução. Por exemplo, para interromper um pipeline chamadoMyFirstPipelineCom a 
opção interromper e aguardar especificada:

aws codepipeline stop-pipeline-execution --pipeline-name MyFirstPipeline --pipeline-
execution-id d-EXAMPLE --no-abandon

Por exemplo, para interromper um pipeline chamadoMyFirstPipeline, assumindo como padrão 
a opção interromper e aguardar e optando por incluir comentários:

aws codepipeline stop-pipeline-execution --pipeline-name MyFirstPipeline --pipeline-
execution-id d-EXAMPLE --reason "Stopping execution after the build action is done"

Note

Não é possível optar por interromper e aguardar se a execução já estiver em um estado
Stopping (Interrompendo). É possível optar por interromper e abandonar uma execução 
que já está em um estado Stopping (Interrompendo).

• Para interromper sem esperar que as ações em andamento sejam concluídas, escolha interromper 
e abandonar. Inclua o parâmetro abandon. Use a AWS CLI para executar o comando stop-pipeline-
execution, especificando o nome do pipeline e o ID de execução.

Por exemplo, para interromper um pipeline chamadoMyFirstPipeline, especificando a opção de 
abandonar e optando por incluir comentários:

aws codepipeline stop-pipeline-execution --pipeline-name MyFirstPipeline --pipeline-
execution-id d-EXAMPLE --abandon --reason "Stopping execution for a bug fix"
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Interromper uma execução de entrada (CLI)
Você pode usar a CLI para interromper uma execução de entrada. Uma execução de entrada é uma 
execução de pipeline que está aguardando para entrar em um estágio em que a transição foi desativada. 
Quando a transição está ativada, uma execução de entrada que éInProgresscontinua a entrar no palco. 
Uma execução de entrada que éStoppednão entra no palco.

Note

Depois que uma execução de entrada for interrompida, ela não pode ser repetida.

Se você não vir uma execução de entrada, não haverá execuções pendentes em uma transição de estágio 
desabilitada.

Para usar aAWS CLIpara interromper manualmente uma execução de entrada, use ostop-pipeline-
executionComando com os seguintes parâmetros:

• ID de execução de entrada (obrigatório)
• Comentários (opcional)
• Nome do pipeline (obrigatório)
• Indicador Abandon (Abandonar) (opcional, o padrão é falso)

Formato do comando:

aws codepipeline stop-pipeline-execution --pipeline-name Pipeline_Name –-
pipeline-execution-id Inbound_Execution_ID [--abandon | --no-abandon] [--
reason STOP_EXECUTION_REASON]

Siga as etapas no procedimento acima para inserir o comando e especificar o método stop.

Usar aget-pipeline-statePara visualizar o status da execução de entrada. Consulte Visualizar o status de 
execução de entrada (CLI)  (p. 238).

Crie um pipeline em CodePipeline
Você pode usar o console do AWS CodePipeline ou a AWS CLI para criar um pipeline. Os pipelines devem 
ter pelo menos dois estágios. O primeiro estágio de um pipeline deve ser um estágio de origem. O pipeline 
deve ter pelo menos um outro estágio que seja um estágio de compilação ou implantação.

Você pode adicionar ações ao seu funil que estejam em umaAWS região diferente do seu funil. Uma ação 
entre regiões é aquela em que umAWS service (Serviço da AWS) é o provedor de uma ação e o tipo de 
ação ou tipo de provedor está em umaAWS região diferente do seu funil. Para obter mais informações, 
consulte Adicionar uma ação entre regiões no CodePipeline (p. 366).

Você também pode criar pipelines que criam e implantam aplicativos baseados em contêineres usando 
o Amazon ECS como provedor de implantação. Antes de criar um pipeline que implanta aplicativos 
baseados em contêineres com o Amazon ECS, você deve criar um arquivo de definições de imagem 
conforme descrito emReferência de arquivo de definições de imagem (p. 569).

CodePipeline usa métodos de detecção de alterações para iniciar seu pipeline quando uma alteração no 
código-fonte é enviada. Esses métodos de detecção são baseados em tipo de origem:

• CodePipeline usa o Amazon CloudWatch Events para detectar alterações em seu repositório 
CodeCommit de origem e ramificação ou em seu bucket de origem do S3.
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Note

Quando o console é usado para criar ou editar um pipeline, os recursos de detecção de 
alterações são criados para você. Se você usar aAWS CLI para criar o pipeline, você mesmo 
deverá criar os recursos adicionais. Para obter mais informações, consulte  CodeCommitações 
eCloudWatch eventos de origem (p. 185).

Tópicos
• Criar um pipeline (console) (p. 212)
• Criar um pipeline (CLI) (p. 219)

Criar um pipeline (console)
Para criar um pipeline no console, você precisa fornecer ao arquivo de origem a localização e informações 
sobre os provedores que usará para suas ações.

Ao usar o console para criar um pipeline, você deve incluir um estágio de origem e o seguinte item (ou os 
dois itens):

• Um estágio de compilação.
• Um estágio de implantação.

Quando você usa o assistente de pipeline, CodePipeline cria os nomes dos estágios (origem, construção, 
preparação). Esses nomes não podem ser alterados. Você pode usar nomes mais específicos (por 
exemplo, BuildToGamma ou DeployToProd) para estágios adicionados posteriormente.

Etapa 1: criar e nomear seu pipeline

1. Faça login noAWS Management Console e abra o CodePipeline console em http://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

2. Na página Bem-vindo, escolha Criar pipeline.

Se for a primeira vez que você usa CodePipeline, escolha Começar.
3. Na página Step 1: Choose pipeline settings (Etapa 1: selecionar configurações do pipeline), em

Pipeline name (Nome do pipeline), insira o nome do seu pipeline.

Em uma únicaAWS conta, cada funil criado em umaAWS região deve ter um nome exclusivo. Os 
nomes podem ser reutilizados para pipelines em regiões diferentes.

Note

Depois de criar um pipeline, não é possível alterar o nome dele. Para obter informações 
sobre outras limitações, consulte Cotas emAWSCodePipeline (p. 588).

4. Em Service role (Função de serviço), faça um dos seguintes procedimentos:

• Escolha Nova função de serviço para permitir CodePipeline a criação de uma nova função de 
serviço no IAM.

• Escolha Existing service role (Função de serviço existente) para usar uma função de serviço já 
criada no IAM. Na Role ARN (Função ARN), escolha o ARN da função de serviço na lista.
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Note

Dependendo de quando sua função de serviço foi criada, pode ser necessário atualizar suas 
permissões para oferecer suporte adicionalServiços da AWS. Para obter mais informações, 
consulte Adicionar permissões à função de serviço do CodePipeline (p. 460).

Para mais informações sobre função de serviço e sua declaração de política, consulte Gerenciar a 
função de serviço do CodePipeline (p. 459).

5. (Opcional) Expanda Advanced settings (Configurações avançadas).
6. Em Artifact store (Armazenamento de artefatos), siga um dos seguintes procedimentos:

a. Escolha Local padrão para usar o armazenamento de artefatos padrão, como o bucket de 
artefatos do S3 designado como padrão, para seu pipeline no queRegião da AWS você 
selecionou para seu pipeline.

b. Selecione Custom location (Local personalizado) se você já tiver um armazenamento de artefato, 
como um bucket de artefatos do S3 na mesma região que o pipeline. Em Bucket, escolha o nome 
do bucket.

Note

Este não é o bucket de origem para seu código-fonte. Este é o armazenamento de artefatos 
para o pipeline. Um armazenamento de artefatos separado, como um bucket do S3, é 
necessário para cada pipeline. Ao criar ou editar um pipeline, você deve ter um bucket de 
artefato na região do pipeline e um bucket de artefato porAWS região em que você está 
executando uma ação.
Para obter mais informações, consulte Artefatos de entrada e saída (p. 14) e CodePipeline 
referência de estrutura de tubulação (p. 470).

7. (Opcional) Em Encryption key (Chave de criptografia), faça um dos seguintes procedimentos:

a. Para usar o CodePipeline padrãoAWS KMS key para criptografar os dados no armazenamento de 
artefatos do pipeline (bucket S3), escolha ChaveAWS gerenciada padrão.

b. Para usar sua chave gerenciada pelo cliente para criptografar os dados no repositório de artefatos 
do pipeline (bucket S3), escolha Chave gerenciada pelo cliente. Escolha a ID da chave, a ARN da 
chave ou o ARN de alias.

8. Escolha Next (Próximo).

Etapa 2: criar um estágio de origem

• Na página Step 2: Add source stage (Etapa 2: Adicionar estágio de origem), em Source provider 
(Provedor de código-fonte), escolha o tipo de repositório em que seu código-fonte é armazenado, 
especifique as opções necessárias e depois escolha Next step (Próxima etapa).

• Para GitHub:
1. Em Conexão, escolha uma conexão existente ou crie uma nova. Para criar ou gerenciar uma 

conexão para sua ação GitHub de origem, consulteGitHub conexões (p. 195).
2. Escolha o GitHub repositório que você deseja usar como a localização de origem do pipeline. Em

Branch , na lista suspensa, escolha a ramificação que você deseja usar.
3. Em Formato de artefato de saída, escolha o formato para seus artefatos.

• Para armazenar artefatos de saída da GitHub ação usando o método padrão, escolha
CodePipelinepadrão. A ação acessa os arquivos do GitHub repositório e armazena os artefatos 
em um arquivo ZIP no repositório de artefatos do pipeline.
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• Para armazenar um arquivo JSON que contém uma referência de URL ao repositório para que 
as ações downstream possam executar comandos Git diretamente, escolha Full clone (Clone 
completo). Esta opção só pode ser usada por ações downstream do CodeBuild .

Se você escolher essa opção, precisará atualizar as permissões para sua função de serviço de 
CodeBuild projeto, conforme mostrado emSolução de problemas CodePipeline (p. 406). Para 
um tutorial que mostra como usar a opção de clonagem completa do, consulteTutorial: Use o 
clone completo com uma fonte de GitHub pipeline (p. 139).

• Para o Amazon S3:
1. Em Amazon S3 location (Localização do Amazon S3), forneça o nome do bucket do S3 e o 

caminho ao objeto em um bucket com versionamento habilitado. O formato do nome do bucket e 
o caminho são semelhantes a:

 s3://bucketName/folderName/objectName

Note

Quando o Amazon S3 é o provedor de origem do seu pipeline, você pode compactar seu 
arquivo ou arquivos de origem em um único .zip e fazer o upload do .zip em seu bucket 
de origem. Também é possível fazer upload de um único arquivo descompactado; no 
entanto, ocorrerão falha nas ações downstream que aguardam um arquivo .zip.

2. Depois de escolher o bucket de origem do S3, CodePipeline cria a regra Amazon CloudWatch 
Events e aAWS CloudTrail trilha a ser criada para esse pipeline. Aceite os padrões em Change 
detection options (Alterar opções de detecção). Isso permite CodePipeline usar o Amazon 
CloudWatch Events eAWS CloudTrail detectar alterações em seu novo pipeline. Escolha Next
(Próximo).

• Para AWS CodeCommit:
• Em Nome do repositório, escolha o nome do CodeCommit repositório que você deseja usar como 

local de origem para seu pipeline. Em Branch name, na lista suspensa, escolha a ramificação que 
você deseja usar.

• Em Formato de artefato de saída, escolha o formato para seus artefatos.
• Para armazenar artefatos de saída da CodeCommit ação usando o método padrão, escolha

CodePipelinepadrão. A ação acessa os arquivos do CodeCommit repositório e armazena os 
artefatos em um arquivo ZIP no repositório de artefatos do pipeline.

• Para armazenar um arquivo JSON que contém uma referência de URL ao repositório para que 
as ações downstream possam executar comandos Git diretamente, escolha Full clone (Clone 
completo). Esta opção só pode ser usada por ações downstream do CodeBuild .

Se você escolher essa opção, precisará adicionar acodecommit:GitPull permissão à 
sua função CodeBuild de serviço, conforme mostrado emAdicionar CodeBuild GitClone 
permissões para ações CodeCommit de origem (p. 411). Você também precisará 
adicionarcodecommit:GetRepository as permissões à sua função CodePipeline de serviço, 
conforme mostrado emAdicionar permissões à função de serviço do CodePipeline (p. 460). 
Para um tutorial que mostra como usar a opção de clonagem completa do, consulteTutorial: 
Use o clone completo com uma fonte de GitHub pipeline (p. 139).

• Depois de escolher o nome e a ramificação do CodeCommit repositório, uma mensagem é 
exibida nas Opções de detecção de alterações mostrando a regra Amazon CloudWatch Events 
a ser criada para esse pipeline. Aceite os padrões em Change detection options (Alterar opções 
de detecção). Isso permite CodePipeline usar o Amazon CloudWatch Events para detectar 
alterações em seu novo pipeline.

• Para Amazon ECR:
• Em Nome do repositório, escolha o nome do seu repositório Amazon ECR.
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• Em Image tag (Tag da imagem), especifique o nome da imagem e a versão, caso seja diferente 
da ÚLTIMA.

• Em Artefatos de saída, escolha o artefato de saída padrão, como MyApp, que contém o nome da 
imagem e as informações do URI do repositório que você deseja usar no próximo estágio.

Para obter um tutorial sobre como criar um pipeline para o Amazon ECS com implantações 
CodeDeploy azul-esverdeadas que inclui um estágio de origem do Amazon ECR, 
consulteTutorial: Crie um pipeline com uma fonte do Amazon ECR e aCodeDeploy implantação 
do ECS-to (p. 101).

Quando você inclui um estágio de origem do Amazon ECR em seu pipeline, a ação de origem gera 
umimageDetail.json arquivo como um artefato de saída quando você confirma uma alteração. 
Para mais informações sobre o arquivo imageDetail.json, consulte Arquivo ImageDetail.json 
para ações azuis/verdes de implantação azuis/verdes do Amazon ECS (p. 571).

Note

O objeto e o tipo de arquivo devem ser compatíveis com o sistema de implantação que 
você planeja usar (por exemplo, Elastic Beanstalk ou CodeDeploy). Os tipos de arquivos 
compatíveis podem incluir .zip, .tar e .tgz. Para obter mais informações sobre os tipos de 
contêiner compatíveis com o Elastic Beanstalk, consulte Personalização e configuração de 
ambientes e plataformas suportadas do Elastic Beanstalk. Para obter mais informações sobre 
como implantar revisões com CodeDeploy, consulte Carregar a revisão do seu aplicativo e
Preparar uma revisão.

Etapa 3: criar um estágio de compilação

Essa etapa é opcional se você planeja criar um estágio de implantação.

• Na página Step 3: Add build stage (Etapa 3: Adicionar estágio de compilação), realize uma das 
seguintes ações e, então, selecione Next (Próximo):

• Escolha Skip build stage (Ignorar estágio de compilação) se você planeja criar um estágio de 
implantação.

• Em Build provider (Provedor de compilação), selecione um provedor de ações personalizado 
dos serviços de compilação e forneça os detalhes de configuração para esse provedor. Para um 
exemplo sobre como incluir a Jenkins como um provedor de construção, consulte Tutorial: Criar um 
pipeline de quatro estágios (p. 60).

• Em Build provider (Provedor de compilação), escolha AWS CodeBuild.

Em Região, escolha aAWS região em que o recurso existe. O campo Região designa onde osAWS 
recursos são criados para esse tipo de ação e tipo de provedor. Esse campo é exibido somente 
para ações em que o provedor de ações é umAWS service (Serviço da AWS). O campo Região
assume como padrão a mesmaAWS região do seu pipeline.

Em Project name (Nome do projeto), escolha o projeto de compilação. Se você já criou um 
projeto de construção em CodeBuild, escolha-o. Ou você pode criar um projeto de construção 
em CodeBuild e depois retornar a essa tarefa. Siga as instruções em Criar um pipeline que usa o 
CodeBuild no Guia do usuário do CodeBuild.

Em Variáveis de ambiente, para adicionar variáveis de CodeBuild ambiente à sua ação de 
construção, escolha Adicionar variável de ambiente. Cada variável é composta por três entradas:
• Em Name (Nome), insira o nome ou chave da variável de ambiente.
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• Em Value (Valor), insira o valor da variável de ambiente. Se você escolher Parâmetro para o 
tipo de variável, certifique-se de que esse valor seja o nome de um parâmetro que você já tenha 
armazenado no Armazenamento de Parâmetros doAWS Systems Manager.

Note

Nós desencorajamos fortemente o uso de variáveis de ambiente para armazenar valores 
confidenciais, especialmenteAWS credenciais. Quando você usa o CodeBuild console 
ou aAWS CLI, as variáveis de ambiente são exibidas em texto sem formatação. Para 
valores confidenciais, recomendamos que você use o tipo de Parameter (Parâmetro).

• (Opcional) Em Type (Tipo), insira o tipo de variável de ambiente. Os valores válidos são Plaintext 
(Texto sem formatação) ou Parameter (Parâmetro). O padrão é Plaintext (Texto sem formatação).

(Opcional) Em Tipo de compilação, escolha uma das seguintes opções:
• Para executar cada compilação em uma única execução de ação de compilação, escolha

Construção única.
• Para executar várias compilações na mesma execução da ação de compilação, escolha

Construção Batch.

(Opcional) Se você optar por executar compilações em lote, poderá escolher Combinar todos os 
artefatos do lote em um único local para colocar todos os artefatos de construção em um único 
artefato de saída.

Etapa 4: criar um estágio de implantação

Essa etapa é opcional se você já tiver criado um estágio de compilação.

• Na página Step 4: Add deploy stage (Etapa 4: Adicionar estágio de implantação), realize uma das 
seguintes ações e, então, selecione Next (Próximo):

• Escolha Skip deploy stage (Ignorar estágio de implantação) se você criou um estágio de compilação 
na etapa anterior.

Note

Essa opção não será exibida se você já tiver ignorado o estágio de compilação.
• Em Deploy provider (Provedor de implantação), selecione uma ação personalizada que você criou 

para um provedor de implantação.

Em Região, somente para ações entre regiões, escolha aAWS região em que o recurso foi criado. 
O campo Região designa onde osAWS recursos são criados para esse tipo de ação e tipo de 
provedor. Esse campo só é exibido para ações em que o provedor de ações é umAWS service 
(Serviço da AWS). O campo Região assume como padrão a mesmaAWS região do seu pipeline.

• Em Deploy provider (Provedor de implantação), estão disponível campos para provedores padrão 
da seguinte forma:
• CodeDeploy

Em Nome do aplicativo, insira ou escolha o nome de um CodeDeploy aplicativo existente. Em
Grupo de implantação, insira o nome de um grupo de implantação do aplicativo. Escolha Next
(Próximo). Você também pode criar um aplicativo, grupo de implantação ou os dois no console do 
CodeDeploy.

• AWS Elastic Beanstalk

Em Nome do aplicativo, insira ou escolha o nome de um aplicativo existente do Elastic Beanstalk. 
Em Nome do ambiente, insira um ambiente para o aplicativo. Escolha Next (Próximo). Você 
também pode criar um aplicativo, um ambiente ou ambos no console do Elastic Beanstalk.

• AWS OpsWorks Stacks
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Em Pilha, insira ou escolha o nome da pilha que deseja usar. Em Camada, escolha a camada a 
que suas instâncias de destino pertencem. Em App, selecione o aplicativo que deseja atualizar e 
implantar. Caso precise criar um aplicativo, selecione Create a new one in (Criar outro no AWS 
OpsWorks).

Para obter informações sobre como adicionar um aplicativo a uma pilha e uma camadaAWS 
OpsWorks, consulte Adicionar aplicativos no Guia doAWS OpsWorks usuário.

Para ver um end-to-end exemplo de como usar um pipeline simples CodePipeline como fonte 
para o código que você executa emAWS OpsWorks camadas, consulte Usando CodePipeline 
comAWS OpsWorks Stacks.

• AWS CloudFormation

Faça um dos seguintes procedimentos:
• Em Action mode (Modo de ação), selecione Create or update a stack (Criar ou atualizar uma 

pilha), insira o nome de uma pilha e o nome do arquivo modelo e, então, selecione o nome de 
uma função para o AWS CloudFormation assumir. Opcionalmente, insira o nome de um arquivo 
de configuração e escolha uma opção de capacidade do IAM.

• Em Action mode (Modo de ação), selecione Create or replace a change set (Criar ou substituir 
um conjunto de alterações), insira o nome de uma pilha e o nome do conjunto de alterações e, 
então, selecione o nome de uma função para o AWS CloudFormation assumir. Opcionalmente, 
insira o nome de um arquivo de configuração e escolha uma opção de capacidade do IAM.

Para obter informações sobre a integração deAWS CloudFormation recursos em um pipeline in 
CodePipeline, consulte Entrega contínua com CodePipeline no GuiaAWS CloudFormation do 
usuário.

• Amazon ECS

Em Nome do cluster, insira ou escolha o nome de um cluster existente do Amazon ECS. Em
Service name, insira ou escolha o nome do serviço que está executando o cluster. Você também 
pode criar um novo cluster e serviço. Em Image filename, insira o nome do arquivo de definições 
de imagem que descreve o contêiner e a imagem do serviço.

Note

A ação de implantação do Amazon ECS exige umimagedefinitions.json arquivo 
como entrada para a ação de implantação. O nome de arquivo padrão para o arquivo é 
imagedefinitions.json. Se você optar por usar um nome de arquivo diferente, você deve 
fornecê-lo ao criar o estágio de implantação do pipeline. Para obter mais informações, 
consulte arquivo imagedefinitions.json para ações de implantação padrão do Amazon 
ECS (p. 569).

Escolha Next (Próximo).

Note

Certifique-se de que seu cluster do Amazon ECS esteja configurado com duas ou mais 
instâncias. Os clusters do Amazon ECS devem conter pelo menos duas instâncias para 
que uma seja mantida como instância primária e a outra seja usada para acomodar 
novas implantações.

Para obter um tutorial sobre implantação de aplicativos baseados em contêiner com o pipeline, 
consulte Tutorial: implantação contínua com o CodePipeline.

• Amazon ECS (Azul/Verde)

Insira o CodeDeploy aplicativo e o grupo de implantação, a definição de tarefas do Amazon ECS 
e as informações AppSpec do arquivo e escolha Avançar.Versão da API 2015-07-09
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Note

A ação Amazon ECS (Blue/Green) (Amazon ECS (azul/verde)) requer um arquivo 
imageDetail.json como artefato de entrada para a ação de implantação. Como a ação 
de origem do Amazon ECR cria esse arquivo, os pipelines com uma ação de origem do 
Amazon ECR não precisam fornecer umimageDetail.json arquivo. Para obter mais 
informações, consulte Arquivo ImageDetail.json para ações azuis/verdes de implantação 
azuis/verdes do Amazon ECS (p. 571).

Para obter um tutorial sobre como criar um pipeline para implantações azul-esverdeadas em um 
cluster do Amazon ECS com CodeDeploy, consulteTutorial: Crie um pipeline com uma fonte do 
Amazon ECR e aCodeDeploy implantação do ECS-to (p. 101).

• AWS Service Catalog

Escolha Enter deployment configuration (Inserir configuração de implantação) se você quiser usar 
campos no console para especificar sua configuração ou escolha Configuration file (Arquivo de 
configuração) se tiver um arquivo de configuração separado. Insira as informações do produto e 
da configuração e escolha Next (Próximo).

Para obter um tutorial sobre como implantar alterações de produto no Service Catalog com seu 
pipeline, consulteTutorial: Crie um pipeline que seja implantado no Service Catalog (p. 78).

• Alexa Skills Kit

No Alexa Skill ID (ID da skill da Alexa), insira o ID de skill da sua skill da Alexa. Em Client ID (ID 
do cliente) e Client secret (Segredo do cliente), insira as credenciais geradas usando um perfil de 
segurança de Login with Amazon (LWA). Em Refresh token (Token de atualização), insira o token 
de atualização que você gerou usando o comando da CLI do ASK para recuperar um token de 
atualização. Escolha Next (Próximo).

Para obter um tutorial sobre como implantar as skills da Alexa com seu pipeline e gerar as 
credenciais do LWA, consulte Tutorial: Criar um pipeline que implanta uma skill do Amazon 
Alexa (p. 113).

• Amazon S3

Em Bucket, insira o nome do bucket do S3 que você deseja usar. Escolha Extract file before 
deploy (Extrair arquivo antes de implantar) se o artefato de entrada para o estágio de implantação 
for um arquivo ZIP. Se Extract file before deploy (Extrair arquivo antes de implantar) for 
selecionado, você pode, opcionalmente, inserir um valor para o Deployment path (Caminho de 
implantação) no qual seu arquivo ZIP será descompactado. Se não estiver selecionado, você 
deve inserir um valor na S3 object key (chave do objeto do S3).

Note

A maioria dos artefatos de saída do estágio de origem e de compilação é compactada. 
Todos os provedores de origem de pipeline, exceto o Amazon S3, compactam seus 
arquivos de origem antes de fornecê-los como artefato de entrada para a próxima ação.

(Opcional) Em ACL padrão, insira a ACL predefinida a ser aplicada ao objeto implantado no 
Amazon S3.

Note

A aplicação de uma ACL pré-configurada substitui todas as ACLs existentes aplicadas ao 
objeto.

(Opcional) Em Cache control (Controle de cache), especifique os parâmetros de controle de 
cache para solicitações de download de objetos do bucket. Para obter uma lista de valores 
válidos, consulte o campo de cabeçalho Cache-Control para operações HTTP. Para inserir Versão da API 2015-07-09
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vários valores em Cache control (Controle de cache), use uma vírgula entre cada valor. É possível 
adicionar um espaço após cada vírgula (opcional), conforme mostrado neste exemplo.

A entrada de exemplo anterior é exibida na CLI da seguinte forma:

"CacheControl": "public, max-age=0, no-transform"

Escolha Next (Próximo).

Para obter um tutorial sobre como criar um pipeline com um provedor de ações de implantação 
do Amazon S3, consulteTutorial: Criar um pipeline que usa o Amazon S3 como provedor de 
implantação (p. 118).

Etapa 5: Revisar o pipeline

• Na página Etapa 5: Revisar, revise a configuração de seu pipeline e, então, selecione Criar pipeline
para criar o pipeline ou Anterior para voltar e editar suas opções. Para sair do assistente sem criar um 
pipeline, selecione Cancelar.

Agora que criou o pipeline, você pode vê-lo no console. O pipeline começa a ser executado depois 
de ser criado. Para obter mais informações, consulte Visualizar detalhes e histórico do pipeline no 
CodePipeline (p. 227). Para obter mais informações sobre como fazer alterações em seu pipeline, 
acesse Edite um funil em CodePipeline (p. 222).

Criar um pipeline (CLI)
Para usar a AWS CLI para criar um pipeline, você cria um arquivo JSON para definir a estrutura do pipeline 
e executa o comando create-pipeline com o parâmetro --cli-input-json.

Important

A AWS CLI não pode ser usada para criar um pipeline que inclui ações de parceiros. Em vez 
disso, você deve usar o CodePipeline console.

Para obter mais informações sobre a estrutura do pipeline, consulteCodePipeline referência de estrutura 
de tubulação (p. 470) e create-pipeline na Referência CodePipeline da API.

Para criar um arquivo JSON, use o arquivo JSON do pipeline de exemplo, edite-o e, em seguida, chame 
esse arquivo quando executar o comando create-pipeline.

Pré-requisitos:

Você precisa do ARN da função de serviço para CodePipeline a qual você criouConceitos básicos do 
CodePipeline (p. 16). Você usa o ARN da função de CodePipeline serviço no arquivo JSON do pipeline ao 
executar ocreate-pipeline comando. Para obter mais informações sobre como criar uma função de serviço, 
consulte Criação do CodePipeline Função de serviço do (p. 308). Ao contrário do console, executar 
ocreate-pipeline comando noAWS CLI não tem a opção de criar a função CodePipeline de serviço para 
você. A função de serviço já deve existir.

É necessário o nome de um bucket do S3 para armazenar artefatos do pipeline. Esse bucket deve estar na 
mesma região que o pipeline. Use o nome do bucket no arquivo JSON do pipeline ao executar o comando
create-pipeline. Diferentemente do console, executar o comando create-pipeline na AWS CLI não cria um 
bucket do S3 para armazenar os artefatos. O bucket já deve existir.
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Note

Você também pode usar o comando get-pipeline para obter uma cópia da estrutura JSON do 
pipeline e modificar a estrutura em um editor de texto plano.

Para criar o arquivo JSON

1. Em um terminal (Linux, macOS ou Unix) ou um prompt de comando (Windows), crie um novo arquivo 
de texto em um diretório local.

2. Abra o arquivo em um editor de texto plano e edite os valores para refletir a estrutura que deseja criar. 
No mínimo, você deve alterar o nome do pipeline. Você também deve considerar se deseja alterar:

• O bucket do S3 onde os artefatos para este pipeline são armazenados.
• O local de origem para o código.
• O provedor de implantação.
• Como você deseja que o código seja implantado.
• As tags para o pipeline.

O seguinte modelo de estrutura de pipeline de dois estágios destaca os valores que você deve 
considerar alterar para o seu pipeline. O pipeline provavelmente contém mais de dois estágios:

{ 
    "pipeline": { 
        "roleArn": "arn:aws:iam::80398EXAMPLE::role/AWS-CodePipeline-Service",   
        "stages": [ 
            { 
                "name": "Source", 
                "actions": [ 
                    { 
                        "inputArtifacts": [], 
                        "name": "Source", 
                        "actionTypeId": { 
                            "category": "Source", 
                            "owner": "AWS", 
                            "version": "1", 
                            "provider": "S3" 
                        }, 
                        "outputArtifacts": [ 
                            { 
                                "name": "MyApp" 
                            } 
                        ], 
                        "configuration": { 
                            "S3Bucket": "awscodepipeline-demobucket-example-date", 
                            "S3ObjectKey": "ExampleCodePipelineSampleBundle.zip", 
                            "PollForSourceChanges": "false" 
                        }, 
                        "runOrder": 1                        
                    } 
                ] 
            }, 
            { 
                "name": "Staging", 
                "actions": [ 
                    { 
                        "inputArtifacts": [ 
                            { 
                                "name": "MyApp" 
                            } 
                        ], 
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                        "name": "Deploy-CodeDeploy-Application", 
                        "actionTypeId": { 
                            "category": "Deploy", 
                            "owner": "AWS", 
                            "version": "1", 
                            "provider": "CodeDeploy" 
                        }, 
                        "outputArtifacts": [], 
                        "configuration": { 
                            "ApplicationName": "CodePipelineDemoApplication", 
                            "DeploymentGroupName": "CodePipelineDemoFleet" 
                        }, 
                        "runOrder": 1 
                    } 
                ] 
            } 
        ], 
        "artifactStore": { 
            "type": "S3", 
            "location": "codepipeline-us-east-2-250656481468" 
        }, 
        "name": "MyFirstPipeline", 
        "version": 1 
    }, 
    "metadata": { 
        "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:us-east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline", 
        "updated": 1501626591.112, 
        "created": 1501626591.112 
    }, 
    "tags": [{ 
      "key": "Project", 
      "value": "ProjectA" 
    }]
} 

Este exemplo adiciona tags ao pipeline por meio da inclusão da chave de tag Project e do valor
ProjectA no pipeline. Para obter mais informações sobre recursos de marcação do CodePipeline, 
consulteMarcar recursos (p. 156).

Verifique se o parâmetro PollForSourceChanges está definido como mostrado a seguir no arquivo 
JSON:

                "PollForSourceChanges": "false",

CodePipeline usa o Amazon CloudWatch Events para detectar alterações em seu repositório 
CodeCommit de origem e ramificação ou em seu bucket de origem do S3. A próxima etapa inclui 
instruções para criar esses recursos manualmente para o pipeline. Definir o sinalizador como false
desativa verificações periódicas, que não são necessárias ao se usar os métodos de detecção de 
alterações recomendados.

3. Para criar uma ação de compilação, teste ou implantação em uma região diferente do seu pipeline, é 
necessário adicionar o seguinte à sua estrutura de pipeline. Para obter instruções, consulte Adicionar 
uma ação entre regiões no CodePipeline (p. 366).

• Adicione o parâmetro de Region à ação da estrutura do pipeline.
• Use oartifactStores parâmetro para especificar um bucket de artefatos para cadaAWS região 

em que você tem uma ação.
4. Quando estiver satisfeito com a estrutura, salve o seu arquivo com um nome como pipeline.json.
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Como criar um pipeline do

1. Execute o comando create-pipeline e use o parâmetro --cli-input-json para especificar o 
arquivo JSON que você criou anteriormente.

Para criar um pipeline nomeado MySecondPipelinecom um arquivo JSON chamado pipeline.json 
que inclua o nome MySecondPipeline"" como valorname no JSON, seu comando teria a seguinte 
aparência:

aws codepipeline create-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

Important

Não se esqueça de incluir file:// antes do nome de arquivo. Ele é obrigatório nesse 
comando.

Este comando retorna a estrutura de todo o pipeline que você criou.
2. Para visualizar o pipeline, abra o CodePipeline console e escolha-o na lista de pipelines ou use oget-

pipeline-state comando. Para obter mais informações, consulte Visualizar detalhes e histórico do 
pipeline no CodePipeline (p. 227).

3. Se usar a ILC para criar um pipeline, você deverá criar manualmente os recursos de detecção de 
alterações recomendados para o seu pipeline:

• Para um pipeline com um CodeCommit repositório, você deve criar manualmente a regra 
de CloudWatch eventos, conforme descrito emCriar uma regra deCloudWatch eventos para 
umaCodeCommit fonte (CLI) (p. 187).

• Para um pipeline com uma fonte do Amazon S3, você deve criar manualmente a regra e aAWS 
CloudTrail trilha de CloudWatch eventos, conforme descrito emAções eCloudWatch eventos de 
origem do Amazon S3 (p. 167).

Edite um funil em CodePipeline
Um pipeline descreve o processo de liberação que deseja que o AWS CodePipeline siga, incluindo os 
estágios e as ações que devem ser realizadas. É possível editar um pipeline para adicionar ou remover 
esses elementos. No entanto, ao editar um pipeline, valores, como o nome do pipeline ou metadados do 
pipeline não poderão ser alterados.

Ao contrário da criação de um pipeline, a edição de um pipeline não executa novamente a revisão mais 
recente no pipeline. Se desejar executar a revisão mais recente em um pipeline que acabou de editar, você 
deverá executá-la manualmente outra vez. Caso contrário, o pipeline editado será executado na próxima 
vez que você fizer uma alteração em um local de origem configurado no estágio de origem. Para obter 
mais informações, consulte Iniciar um pipeline manualmente (p. 203).

Você pode adicionar ações ao seu funil que estejam em umaAWS região diferente do seu funil. Quando 
anAWS service (Serviço da AWS) é o provedor de uma ação, e esse tipo de ação/tipo de provedor está em 
umaAWS região diferente do seu funil, essa é uma ação entre regiões. Para obter mais informações sobre 
ações entre regiões, consulte Adicionar uma ação entre regiões no CodePipeline (p. 366).

CodePipeline usa métodos de detecção de alterações para iniciar seu pipeline quando uma alteração no 
código-fonte é enviada. Esses métodos de detecção são baseados em tipo de origem:

• CodePipeline usa o Amazon CloudWatch Events para detectar alterações no seu repositório de 
CodeCommit origem ou no bucket de origem do Amazon S3.
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Note

Os recursos de detecção de alterações são criados automaticamente quando você usa o console. 
Quando o console é usado para criar ou editar um pipeline, os recursos adicionais são criados 
para você. Se usar a AWS CLI para criar o pipeline, você mesmo deverá criar os recursos 
adicionais. Para obter mais informações sobre como criar ou atualizar um CodeCommit pipeline, 
consulteCriar uma regra deCloudWatch eventos para umaCodeCommit fonte (CLI) (p. 187). 
Para obter mais informações sobre como usar a CLI para criar ou atualizar um pipeline do 
Amazon S3, consulteCrie uma regra deCloudWatch eventos para uma fonte do Amazon S3 
(CLI) (p. 170).

Tópicos
• Editar um pipeline (console) (p. 223)
• Editar um pipeline (AWS CLI) (p. 225)

Editar um pipeline (console)
Você pode usar o CodePipeline console para adicionar, editar ou remover estágios em um funil e para 
adicionar, editar ou remover ações em um estágio.

Quando você atualiza um pipeline, conclui CodePipeline normalmente todas as ações em execução e, em 
seguida, falha nos estágios e nas execuções do pipeline em que as ações em execução foram concluídas. 
Quando um funil for atualizado, você precisará executá-lo novamente. Para obter mais informações sobre 
como executar um pipeline, consulteIniciar um pipeline manualmente (p. 203).

Para editar um pipeline

1. Faça login noAWS Management Console e abra o CodePipeline console em http://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

Os nomes de todos os pipelines associados à sua conta da AWS são exibidos.
2. Em Nome, selecione o nome do pipeline que você deseja editar. Isso abrirá um visão detalhada do 

pipeline, incluindo o estado de cada uma das ações em cada estágio do pipeline.
3. Na página de detalhes do pipeline, selecione Editar.
4. Na página Editar permissões, faça uma das seguintes ações:

• Para editar um estágio, escolha Edit stage (Editar estágio). É possível adicionar ações em série e 
paralelo com as ações existentes:

Você também pode editar ações nessa visualização, escolhendo o ícone de edição das ações. Para 
excluir uma ação, selecione o ícone de exclusão dessa ação.

• Para editar uma ação, escolha o ícone de edição para a ação e depois altere os valores em Edit 
action. Itens marcados com um asterisco (*) são obrigatórios.
• Para um nome de CodeCommit repositório e uma ramificação, aparece uma mensagem 

mostrando a regra Amazon CloudWatch Events a ser criada para esse pipeline. Se você remover 
a CodeCommit fonte, uma mensagem será exibida mostrando a regra do Amazon CloudWatch 
Events a ser excluída.

• Para um bucket de origem do Amazon S3, aparece uma mensagem mostrando a regra e aAWS 
CloudTrail trilha do Amazon CloudWatch Events a serem criadas para esse pipeline. Se você 
remover a fonte do Amazon S3, uma mensagem será exibida mostrando a regra e aAWS 
CloudTrail trilha do Amazon CloudWatch Events a serem excluídas. Se a trilha do AWS CloudTrail 
estiver em uso por outros pipelines, ela não será removida e o evento de dados será excluído.
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• Para adicionar um estágio, selecione + Add stage (+ Adicionar estágio) no ponto do pipeline onde 
você deseja adicionar um estágio. Forneça um nome para o estágio e depois adicione pelo menos 
uma ação. Itens marcados com um asterisco (*) são obrigatórios.

• Para excluir um estágio, selecione o ícone de exclusão daquele estágio. O estágio e todas as suas 
ações serão excluídos.

Por exemplo, se você quisesse adicionar uma ação serial a um estágio de um pipeline:

1. No estágio em que você quer adicionar a ação, selecione Edit stage (Editar estágio) e depois 
selecione + Add action group (+ Adicionar grupo de ação).

2.
Em Edit action (Editar ação), em Action name (Nome da ação), insira o nome da ação. A lista Action 
provider (Fornecedor de ação) exibe opções de fornecedor por categoria. Procure a categoria (por 
exemplo, Deploy (Implantar)). Na categoria, escolha o provedor (por exemplo, AWS CodeDeploy). 
Em Região, escolha aAWS Região em que o recurso foi criado ou onde você planeja criá-lo. 
O campo Região designa onde osAWS recursos são criados para esse tipo de ação e tipo de 
provedor. Esse campo só é exibido para ações em que o provedor de ações é umAWS service 
(Serviço da AWS). O campo Região usa como padrão a mesmaAWS região do seu pipeline.

Para obter mais informações sobre os requisitos para ações em CodePipeline, incluindo nomes 
para artefatos de entrada e saída e como eles são usados, consulteRequisitos de estrutura de ação 
em CodePipeline (p. 475). Para obter exemplos de como adicionar provedores de ação e usar os 
campos padrão para cada provedor, consulte Criar um pipeline (console) (p. 212).

Para adicionar CodeBuild como ação de construção ou ação de teste a um estágio, consulte Usar 
CodePipeline com CodeBuild para testar código e executar compilações no Guia doCodeBuild 
usuário.

Note

Alguns provedores de ações, como GitHub, exigem que você se conecte ao site do 
provedor antes de concluir a configuração da ação. Ao se conectar ao site de um provedor, 
certifique-se de utilizar as credenciais para aquele site. Não utilize suas credenciais da 
AWS.

3. Quando você finalizar a configuração da ação, selecione Save (Salvar).

Note

Não é possível renomear um estágio a partir da visualização do console. Você pode adicionar 
um estágio com o nome que deseja alterar e depois excluir o antigo. Certifique-se de ter 
adicionado todas as ações que deseja ao estágio antes de excluir o antigo.

5. Quando terminar de editar seu pipeline, selecione Save (Salvar) para voltar à página de resumo.

Important

Depois de salvar suas alterações, você não poderá desfazê-las. Você deve editar o 
pipeline novamente. Se uma revisão estiver em execução através do pipeline quando você 
salvar suas alterações, a execução não será concluída. Se deseja que uma confirmação 
ou alteração específica seja executada pelo pipeline editado, você deve executá-la 
manualmente pelo pipeline. Caso contrário, a próxima confirmação ou alteração será 
executada automaticamente através do pipeline.

6. Para testar sua ação, escolha Liberar alteração para processar a confirmação por meio do pipeline e 
confirmar uma alteração na fonte especificada no estágio de origem do pipeline. Ou siga as etapas 
em Iniciar um pipeline manualmente (p. 203) para usar o AWS CLI para liberar manualmente uma 
alteração.
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Editar um pipeline (AWS CLI)
Você pode usar o comando update-pipeline para editar um pipeline.

Quando você atualiza um pipeline, conclui CodePipeline normalmente todas as ações em execução e, em 
seguida, falha nos estágios e nas execuções do pipeline em que as ações em execução foram concluídas. 
Quando um funil for atualizado, você precisará executá-lo novamente. Para obter mais informações sobre 
como executar um pipeline, consulteIniciar um pipeline manualmente (p. 203).

Important

Embora seja possível usar a AWS CLI para editar pipelines que incluem ações de parceiro, você 
não deve editar manualmente o JSON de uma ação de parceiro. Se fizer isso, a ação de parceiro 
falhará após a atualização do pipeline.

Para editar um pipeline

1. Abra uma sessão de terminal (Linux, macOS ou Unix) ou um prompt de comando (Windows) e 
execute oget-pipeline comando para copiar a estrutura do pipeline em um arquivo JSON. Por exemplo, 
para um pipeline nomeado MyFirstPipeline, insira o seguinte comando:

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

Este comando retorna nada, mas o arquivo que você criou deve aparecer no diretório onde você 
executou o comando.

2. Abra o arquivo JSON em qualquer editor de texto plano e modifique a estrutura do arquivo para refletir 
as alterações que você deseja fazer no pipeline. Por exemplo, você pode adicionar ou remover etapas 
ou adicionar outra ação a um estágio existente.

O exemplo a seguir mostra como você adicionaria outro estágio de implantação no arquivo 
pipeline.json. Este estágio é executado após o primeiro estágio de implantação, designado como
Staging (Preparação).

Note

Essa é apenas uma parte do arquivo e não a estrutura completa. Para obter mais 
informações, consulteCodePipeline referência de estrutura de tubulação (p. 470)

,       
        { 
            "name": "Staging", 
            "actions": [ 
                    { 
                        "inputArtifacts": [ 
                            { 
                                "name": "MyApp" 
                            } 
                        ], 
                        "name": "Deploy-CodeDeploy-Application", 
                        "actionTypeId": { 
                            "category": "Deploy", 
                            "owner": "AWS", 
                            "version": "1", 
                            "provider": "CodeDeploy" 
                        }, 
                        "outputArtifacts": [], 
                        "configuration": { 
                            "ApplicationName": "CodePipelineDemoApplication", 
                            "DeploymentGroupName": "CodePipelineDemoFleet" 
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                        }, 
                        "runOrder": 1 
                    } 
                ] 
             },       
        { 
            "name": "Production", 
            "actions":  [ 
                    { 
                        "inputArtifacts": [ 
                            { 
                                "name": "MyApp" 
                            } 
                        ], 
                        "name": "Deploy-Second-Deployment", 
                        "actionTypeId": { 
                            "category": "Deploy", 
                            "owner": "AWS", 
                            "version": "1", 
                            "provider": "CodeDeploy" 
                        }, 
                        "outputArtifacts": [], 
                        "configuration": { 
                        "ApplicationName": "CodePipelineDemoApplication", 
                        "DeploymentGroupName": "CodePipelineProductionFleet" 
                        }, 
                        "runOrder": 1 
                    } 
                ] 
        }
    ]
}

Para obter informações sobre como usar a ILC para adicionar uma ação de aprovação a um pipeline, 
consulte Adicionar uma ação de aprovação manual a um pipeline no CodePipeline  (p. 361).

Verifique se o parâmetro PollForSourceChanges está definido como mostrado a seguir no arquivo 
JSON:

                "PollForSourceChanges": "false",

CodePipeline usa o Amazon CloudWatch Events para detectar alterações em seu repositório e 
ramificação de CodeCommit origem ou em seu bucket de origem do Amazon S3. A próxima etapa 
inclui instruções para criar esses recursos manualmente. Definir o sinalizador como false desativa 
verificações periódicas, que não são necessárias ao se usar os métodos de detecção de alterações 
recomendados.

3. Para adicionar uma ação de compilação, teste ou implantação em uma região diferente do seu 
pipeline, é necessário adicionar o seguinte à sua estrutura de pipeline. Para obter instruções 
detalhadas, consulte Adicionar uma ação entre regiões no CodePipeline (p. 366).

• Adicione o parâmetro de Region à ação da estrutura do pipeline.
• Use o parâmetro artifactStores para especificar um bucket de artefatos para cada região na 

qual exista uma ação.
4. Se você estiver trabalhando com a estrutura do pipeline recuperada usando o comando get-pipeline, 

você deve modificar a estrutura no arquivo JSON. Você deve remover as linhas metadata do arquivo 
para que o comando update-pipeline possa usá-lo. Remova a seção da estrutura do pipeline no 
arquivo JSON (as linhas de "metadata": { } e os campos "created", "pipelineARN" e
"updated").

Por exemplo, remova as seguintes linhas da estrutura:
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"metadata": {   
  "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name", 
  "created": "date", 
  "updated": "date" 
  }

Salve o arquivo.
5. Se usar a ILC para editar um pipeline, você deverá gerar manualmente os recursos de detecção de 

alterações recomendados para o seu pipeline:

• Para um CodeCommit repositório, você deve criar a regra de CloudWatch Eventos, conforme 
descrito emCriar uma regra deCloudWatch eventos para umaCodeCommit fonte (CLI) (p. 187).

• Para uma fonte do Amazon S3, você deve criar a regra e aAWS CloudTrail trilha de CloudWatch 
eventos, conforme descrito emAções eCloudWatch eventos de origem do Amazon S3 (p. 167).

6. Para aplicar suas alterações, execute o comando update-pipeline especificando o arquivo JSON do 
pipeline:

Important

Não se esqueça de incluir file:// antes do nome de arquivo. Ele é obrigatório nesse 
comando.

aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

Este comando retorna toda a estrutura do pipeline editado.

Note

O comando update-pipeline interrompe o pipeline. Se uma revisão estiver sendo executada 
pelo pipeline quando você executar o comando update-pipeline, essa execução será 
interrompida. Você deve iniciar manualmente o pipeline para executar a revisão através do 
pipeline atualizado.

7. Abra o CodePipeline console e escolha o pipeline que você acabou de editar.

O pipeline exibirá suas alterações. Na próxima vez que você alterar a localização de origem, o pipeline 
executará a revisão através da estrutura revisada do pipeline.

8. Para executar manualmente a última revisão pela estrutura revisada do pipeline, execute o 
comando start-pipeline-execution. Para obter mais informações, consulteIniciar um pipeline 
manualmente (p. 203)

Para obter mais informações sobre a estrutura de um pipeline e os valores esperados, 
consulteCodePipeline referência de estrutura de tubulação (p. 470) a ReferênciaAWS CodePipeline da 
API.

Visualizar detalhes e histórico do pipeline no 
CodePipeline

Você pode usar o console do AWS CodePipeline ou a AWS CLI para visualizar os detalhes dos pipelines 
associados à sua conta da AWS.

Tópicos
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• Visualizar detalhes e histórico do pipeline (console) (p. 228)
• Visualizar detalhes e histórico do pipeline (CLI) (p. 235)

Visualizar detalhes e histórico do pipeline (console)
Você pode usar o console do CodePipeline para ver uma lista de todos os pipelines em sua conta. Você 
também pode ver os detalhes de cada pipeline, incluindo quando as ações foram executadas pela última 
vez no pipeline, se uma transição entre estágios está ativada ou desativada, se alguma ação falhou e 
outras informações. Você também pode visualizar uma página de histórico que mostra os detalhes de 
todas as execuções de pipeline para as quais o histórico foi registrado. O histórico de execução é mantido 
por até 12 meses.

Note

O histórico de execução detalhado está disponível para execuções ocorridas em 21 de fevereiro 
de 2019 ou posteriormente.

Tópicos
• Visualizar um pipeline (console) (p. 228)
• Visualizar o histórico de execução do pipeline (console) (p. 230)
• Visualizar o status de execução (console) (p. 230)
• Exibir uma execução de entrada (Console) (p. 231)
• Visualizar revisões de origem de execução do pipeline (console) (p. 232)
• Visualizar execuções da ação (console) (p. 233)
• Visualizar informações sobre artefatos e armazenamento de artefatos da ação (console) (p. 234)
• Visualizar o ARN do pipeline e a função de serviço ARN (console) (p. 234)

Visualizar um pipeline (console)
Você pode visualizar o status, as transições e as atualizações de artefatos para um pipeline.

Note

Depois de uma hora, a visualização detalhada de um pipeline vai parar de ser atualizada 
automaticamente no navegador. Para ver as informações atuais, atualize a página.

Para visualizar um pipeline

1. Faça login noAWS Management ConsoleE abra o console do CodePipeline emhttp://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

Os nomes e a data da criação de todos os pipelines associado à sua conta AWS são exibidos, assim 
como links para visualizar o histórico de execução.

2. Para visualizar os detalhes de um único pipeline, em Nome, selecione o pipeline. Você também 
pode selecionar o pipeline e depois escolher View pipeline (Visualizar pipeline). Você verá uma visão 
detalhada do pipeline, incluindo o estado de cada ação em cada estágio e o estado das transições.
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A visualização gráfica exibe as seguintes informações para cada estágio:

• O nome do estágio.
• Todas as ações configuradas para o estágio.
• O estado de transições entre estágios (habilitada ou desabilitada), conforme indicado pela estado 

da seta entre os estágios. Uma transição ativada é indicada por uma seta com um botão Disable 
transition (Desativar transição) próximo. Uma transição desativada é indicada por uma seta com um 
realce e um botão Enable transition (Ativar transição) próximo.

• Uma barra de cores indica o status do estágio:
• Cinza: Sem execuções ainda
• Blue (Azul): Em andamento
• Green (Verde): Bem-sucedido
• Red (Vermelho): Reprovada

A visualização gráfica também exibe as seguintes informações sobre as ações em cada estágio:

• O nome da ação.
• O provedor da ação, como o CodeDeploy.
• Quando a ação foi executada pela última vez.
• Se a ação foi bem-sucedida ou não.
• Links para outros detalhes sobre a última execução da ação, quando disponível.
• Detalhes sobre as revisões de origem em execução por meio da execução mais recente do pipeline 

no estágio ou, para implantações do CodeDeploy, as mais recentes revisões de origem que foram 
implementados em instâncias de destino.

3. Para ver os detalhes de configuração para uma ação em um estágio de um pipeline, selecione o ícone 
de informações ao lado da ação.

4. Para visualizar os detalhes do provedor da ação, selecione o provedor. Por exemplo, no pipeline 
do exemplo anterior, se você escolher CodeDeploy nos estágios Staging ou Produção, a página do 
console do CodeDeploy para o grupo de implementação configurado para aquele estágio será exibida.

5. Para ver os detalhes do andamento para uma ação em um estágio, selecione Detalhes quando ele 
estiver exibido ao lado de uma ação em andamento (indicada por uma mensagem Em andamento). Se Versão da API 2015-07-09
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a ação estiver em andamento, você vê o progresso incremental e as etapas ou ações à medida que 
ocorrem.

Note

Detalhes estão disponíveis para ações de origem que recuperam o conteúdo de repositórios 
do GitHub, mas não as que recuperam conteúdo de buckets do Amazon S3 ou repositórios 
do CodeCommit.

6. Para aprovar ou rejeitar ações que foram configuradas para aprovação manual, selecione Revisar.
7. Para tentar novamente ações de um estágio que não foram concluídas com êxito, selecione Tentar 

novamente.
8. Para obter mais informações sobre erros ou falhas para uma ação concluída em um estágio, selecione

Detalhes. Detalhes da última vez em que a ação foi executada, incluindo os resultados daquela ação,
Succeeded (Bem-sucedida) ou Failed (Falhou) são exibidos.

9. Para visualizar detalhes sobre artefatos de origem (artefato de saída que originou no primeiro estágio 
de um pipeline) que são usados na execução mais recente do pipeline para um estágio, clique na área 
de detalhes na parte inferior do estágio. Você pode visualizar detalhes sobre identificadores, tais como 
IDs de confirmação, comentários de check-in e o tempo desde que o artefato foi criado ou atualizado.

10. Para visualizar detalhes sobre as execuções mais recentes para o pipeline, selecione View history 
(Visualizar histórico). Para execuções anteriores, você pode visualizar os detalhes de revisão 
associados aos artefatos de origem, como IDs de execução, status, hora de início e término, duração 
e IDs de confirmação e mensagens.

Visualizar o histórico de execução do pipeline (console)
Você pode usar o console para visualizar o histórico de execuções em um pipeline, incluindo o status, as 
revisões de origem e os detalhes de tempo para cada execução.

1. Faça login noAWS Management ConsoleE abra o console do CodePipeline emhttp://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

Os nomes de todos os pipelines associados à sua conta AWS são exibidos, juntamente com seus 
status.

2. Em Nome, selecione o nome do pipeline.
3. Escolha View history (Exibir histórico).
4. Visualize o status, as revisões da origem, os detalhes das alterações e os triggers relacionados a cada 

execução do pipeline.
5. Escolha uma execução. A visualização detalhada mostra detalhes da execução, a guia Timeline 

(Linha do tempo) e a guia Visualization (Visualização).

Visualizar o status de execução (console)
Você pode visualizar o status do pipeline em Status na página do histórico de execução. Escolha um link 
de ID de execução e visualize o status da ação.

Veja a seguir os estados válidos para pipelines, estágios e ações:

Note

Os estados de pipeline a seguir também se aplicam a uma execução de pipeline que é uma 
execução de entrada. Para visualizar uma execução de entrada e seu status, consulteExibir uma 
execução de entrada (Console) (p. 231).
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Estados em nível de pipeline

Estado do pipeline Descrição

InProgress O pipeline está em execução no momento.

Stopping A execução do pipeline está sendo interrompida devido a uma solicitação para 
interromper e aguardar ou interromper e abandonar a execução do pipeline.

Interrompida O processo de interrupção é concluído e a execução do pipeline é 
interrompida.

Bem-sucedido A execução do pipeline foi concluída com êxito.

Substituído Embora a conclusão da execução desse pipeline estivesse programada 
para o estágio seguinte, uma nova execução se antecipou e prosseguiu pelo 
pipeline.

Reprovada A execução do pipeline não foi concluída com êxito.

Estados em nível de estágio

Estado do estágio Descrição

InProgress O estágio está em execução no momento.

Stopping A execução do estágio é interrompida devido a uma solicitação para 
interromper e aguardar ou interromper e abandonar a execução do pipeline.

Interrompida O processo de interrupção é concluído e a execução do estágio é 
interrompida.

Bem-sucedido O estágio foi concluído com êxito.

Reprovada O estágio não foi concluído com êxito.

Estados em nível de ação

Estado da ação Descrição

InProgress A ação está em execução no momento.

Abandonado A ação é abandonada devido a uma solicitação para interromper e abandonar 
a execução do pipeline.

Bem-sucedido A ação foi concluída com êxito.

Reprovada Para ações de aprovação, o estado FAILED significa que a ação foi rejeitada 
pelo revisor ou falhou devido a uma ação de configuração incorreta.

Exibir uma execução de entrada (Console)
Você pode usar o console do para visualizar o status e os detalhes de uma execução de entrada. 
Quando a transição é ativada ou o estágio se torna disponível, uma execução de entrada que 
éInProgresscontinua e entra no palco. Uma execução de entrada com umStoppedstatus não entra 
no palco. Um status de execução de entrada muda paraFailedse o pipeline for editado. Quando você 
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edita um pipeline, todas as execuções em andamento não continuam e o status da execução muda 
paraFailed.

Se você não vir uma execução de entrada, não haverá execuções pendentes em uma transição de estágio 
desabilitada.

1. Faça login noAWS Management ConsoleE abra o console do CodePipeline emhttp://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

Os nomes de todos os pipelines associados à sua conta AWS serão exibidos.
2. Escolha o nome do pipeline para o qual deseja visualizar a execução de entrada. Siga um destes 

procedimentos:

• Selecione View (Visualizar). No diagrama do pipeline, noID de execução de entradacampo na frente 
da transição desativada, você pode exibir o ID de execução de entrada.

SelecioneVisualizar o resumo dopara ver os detalhes da execução, como o ID de execução, o 
gatilho de origem e o nome do próximo estágio.

• Escolha o pipeline e escolhaVisualizar o histórico.

Visualizar revisões de origem de execução do pipeline (console)
Você pode visualizar os detalhes sobre os artefatos de origem (artefato de saída originado no primeiro 
estágio de um pipeline) que são usados na execução de um pipeline. Os detalhes incluem identificadores, 
como IDs de confirmação, comentários de dicas e, ao usar a CLI, números de versão das ações de criação 
de pipelines. No caso de alguns tipos de revisão, é possível visualizar e abrir o URL da confirmação. As 
revisões de origem são compostas pelo seguinte:

• Summary (Resumo): Informações de resumo sobre a revisão mais recente do artefato. Para repositórios 
GitHub e CodeCommit, a mensagem de confirmação. Para buckets ou ações do Amazon S3, o 
conteúdo fornecido pelo usuário de uma chave codepipeline-artifact-revision-summary especificada nos 
metadados do objeto.

• revisionUrl: O URL de revisão do artefato (por exemplo, o URL do repositório externo).
• revisionId: O ID da revisão do artefato. Por exemplo, para uma alteração de origem em um repositório do 

CodeCommit ou do, esse é o ID de confirmação. Para artefatos armazenados em repositórios GitHub ou 
CodeCommit, o ID de confirmação está vinculado a uma página de detalhes de confirmação.

1. Faça login noAWS Management ConsoleE abra o console do CodePipeline emhttp://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

Os nomes de todos os pipelines associados à sua conta AWS serão exibidos.
2. Escolha o nome do pipeline para o qual deseja visualizar os detalhes de revisão de origem. Siga um 

destes procedimentos:
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• Escolha View history (Exibir histórico). Em Source revisions (Revisões de origem), é listada a 
alteração de origem para cada execução.

• Localize uma ação para a qual você deseja visualizar os detalhes de revisão de origem e depois 
encontre as informações de revisão na parte inferior de seu estágio:

Escolha View current revisions (Visualizar revisões atuais) para visualizar informações da origem. 
Com a exceção de artefatos armazenados em buckets do Amazon S3, identificadores como IDs de 
confirmação nesta visualização detalhada de informações são vinculadas à páginas de informações 
de origem para os artefatos.

Visualizar execuções da ação (console)
Você pode visualizar os detalhes da ação para um pipeline, como o ID de execução da ação, os artefatos 
de entrada, os artefatos de saída e o status. Você pode visualizar os detalhes da ação escolhendo um 
pipeline no console e selecionando um ID de execução.

Note

O histórico de execução detalhado está disponível para execuções ocorridas em 21 de fevereiro 
de 2019 ou posteriormente.
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1. Faça login noAWS Management ConsoleE abra o console do CodePipeline emhttp://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

Os nomes de todos os pipelines associados à sua conta da AWS são exibidos.
2. Escolha o nome do pipeline para o qual deseja visualizar os detalhes da ação e selecione View history 

(Exibir histórico).
3. Em Execution ID (ID de execução), escolha o ID de execução para a qual deseja visualizar os 

detalhes da execução da ação.
4. Você pode visualizar as seguintes informações na guia Timeline (Cronograma):

a. Em Action name (Nome da ação), escolha o link para abrir uma página de detalhes da ação, onde 
é possível visualizar o status, o nome do estágio, o nome da ação, os dados de configuração e as 
informações do artefato.

b. Em Provider (Provedor), escolha o link para visualizar os detalhes do provedor da ação. Por 
exemplo, no pipeline do exemplo anterior, se você escolher CodeDeploy nos estágios Staging ou 
Produção, a página do console do CodeDeploy para o aplicativo CodeDeploy configurado para 
aquele estágio será exibida.

Visualizar informações sobre artefatos e armazenamento de 
artefatos da ação (console)
Você pode visualizar detalhes de artefatos de entrada e saída para uma ação. Você também pode 
escolher um link que direciona você para as informações de artefato dessa ação. Como o armazenamento 
de artefatos usa versionamento, cada execução da ação tem um local de artefato de entrada e saída 
exclusivo.

1. Faça login noAWS Management ConsoleE abra o console do CodePipeline emhttp://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

Os nomes de todos os pipelines associados à sua conta da AWS são exibidos.
2. Escolha o nome do pipeline para o qual deseja visualizar os detalhes da ação e selecione View history 

(Exibir histórico).
3. Em Execution ID (ID de execução), escolha o ID de execução para o qual deseja visualizar os 

detalhes da ação.
4. Na guia Timeline (Cronograma), em Action name (Nome da ação), escolha o link para abrir uma 

página de detalhes da ação.
5. Na página de detalhes, em Execution summary (Resumo de execução), visualize o status e o tempo 

de execução da ação.
6. DentroDetalhes da ação, visualize o provedor de ações eAWSRegião onde a execução é executada. 

DentroConfiguração da ação, visualize a configuração do recurso para a ação (por exemplo, o nome 
do projeto de compilação do CodeBuild).

7. Em Artifacts (Artefatos), visualize os detalhes do artefato em Artifact type (Tipo de artefato) e Artifact 
provider (Provedor do artefato). Escolha o link em Artifact name (Nome do artefato) para visualizar os 
artefatos no armazenamento de artefatos.

Visualizar o ARN do pipeline e a função de serviço ARN 
(console)
Você pode usar o console para exibir as configurações do pipeline, como o ARN do pipeline, o ARN da 
função de serviço e o armazenamento de artefatos do pipeline.
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1. Faça login noAWS Management ConsoleE abra o console do CodePipeline emhttp://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

Os nomes de todos os pipelines associados à sua conta AWS serão exibidos.
2. Escolha o nome do pipeline e escolhaConfiguraçõesNo painel de navegação à esquerda. A página 

mostra o seguinte:

• O nome do pipeline
• O pipeline do Amazon Resource Name (ARN)

O ARN do pipeline é construído neste formato:

arn:aws:codepipeline:região:conta:Pipeline name

Exemplo de ARN do pipeline:

arn:aws:codepipeline:us-east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline
• O ARN da função de serviço CodePipeline para seu pipeline
• A versão do pipeline
• O nome e a localização da loja de artefatos para o pipeline

Visualizar detalhes e histórico do pipeline (CLI)
Você pode executar os seguintes comandos para visualizar detalhes sobre seus pipelines e execuções de 
pipelines:

• Comando list-pipelines para visualizar um resumo de todos os pipelines associados à sua conta da 
AWS.

• Comando get-pipeline para revisar os detalhes de um único pipeline.
• list-pipeline-executions para visualizar resumos das execuções mais recentes de um pipeline.
• get-pipeline-execution para visualizar informações sobre a execução de um pipeline, incluindo os 

detalhes sobre os artefatos, o ID de execução do pipeline e o nome, a versão e o status do pipeline.
• Comando get-pipeline-state para visualizar o pipeline, o estágio e o status da ação.
• list-action-executions para visualizar detalhes de execução da ação para um pipeline.

Tópicos
• Visualizar pipeline (CLI)  (p. 235)
• Visualizar o histórico de execução (CLI)  (p. 236)
• Visualizar o status de execução (CLI)  (p. 237)
• Visualizar o status de execução de entrada (CLI)  (p. 238)
• Visualizar revisões de origem (CLI)  (p. 240)
• Visualizar execuções da ação (CLI) (p. 241)

Visualizar pipeline (CLI)
Você pode visualizar detalhes do pipeline.

1. Abra um terminal (Linux, macOS ou Unix) ou um prompt de comando (Windows) e use aAWS CLIPara 
executar alist-pipelinesComando da :

aws codepipeline list-pipelines
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Este comando retorna uma lista de todos os pipelines associados à sua conta da AWS.
2. Para visualizar detalhes sobre um pipeline, execute o comando get-pipeline, especificando 

o nome exclusivo do pipeline. Por exemplo, para visualizar detalhes sobre um pipeline 
designadoMyFirstPipeline, insira o seguinte:

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline

Este comando retorna a estrutura do pipeline.

Visualizar o histórico de execução (CLI)
Você pode visualizar o histórico de execução do pipeline.

• Para visualizar detalhes sobre execuções anteriores de um pipeline, execute o comando list-pipeline-
executions, especificando o nome exclusivo do pipeline. Por exemplo, para visualizar detalhes do 
estado atual de um pipeline designadoMyFirstPipeline, insira o seguinte:

aws codepipeline list-pipeline-executions --pipeline-name MyFirstPipeline

Esse comando retorna informações de resumo sobre todas as execuções de pipeline para as quais 
um histórico foi registrado. O resumo inclui períodos de início e de término, duração e status.

O exemplo a seguir mostra os dados retornados para um pipeline designadoMyFirstPipelineque 
teve três execuções:

{ 
    "pipelineExecutionSummaries": [ 
        { 
            "lastUpdateTime": 1496380678.648, 
            "pipelineExecutionId": "7cf7f7cb-3137-539g-j458-d7eu3EXAMPLE", 
            "startTime": 1496380258.243, 
            "status": "Succeeded" 
        }, 
        { 
            "lastUpdateTime": 1496591045.634, 
            "pipelineExecutionId": "3137f7cb-8d494hj4-039j-d84l-d7eu3EXAMPLE", 
            "startTime": 1496590401.222, 
            "status": "Succeeded" 
        }, 
        { 
            "lastUpdateTime": 1496946071.6456, 
            "pipelineExecutionId": "4992f7jf-7cf7-913k-k334-d7eu3EXAMPLE", 
            "startTime": 1496945471.5645, 
            "status": "Succeeded" 
        } 
    ]
}

Para visualizar detalhes adicionais sobre a execução de um pipeline, execute get-pipeline-execution, 
especificando o ID exclusivo da execução do pipeline. Por exemplo, para visualizar mais detalhes 
sobre a primeira execução do exemplo anterior, insira o seguinte:

aws codepipeline get-pipeline-execution --pipeline-name MyFirstPipeline --pipeline-
execution-id 7cf7f7cb-3137-539g-j458-d7eu3EXAMPLE
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Este comando retorna informações resumidas sobre a execução de um pipeline, incluindo detalhes 
sobre artefatos, ID de execução do pipeline e o nome, versão e status do pipeline.

O exemplo a seguir mostra os dados retornados para um pipeline designadoMyFirstPipeline:

{ 
    "pipelineExecution": { 
        "pipelineExecutionId": "3137f7cb-7cf7-039j-s83l-d7eu3EXAMPLE", 
        "pipelineVersion": 2, 
        "pipelineName": "MyFirstPipeline", 
        "status": "Succeeded", 
        "artifactRevisions": [ 
            { 
                "created": 1496380678.648, 
                "revisionChangeIdentifier": "1496380258.243", 
                "revisionId": "7636d59f3c461cEXAMPLE8417dbc6371", 
                "name": "MyApp", 
                "revisionSummary": "Updating the application for feature 12-4820" 
            } 
        ] 
    }
}

Visualizar o status de execução (CLI)
Você pode usar a CLI para visualizar o pipeline, o estágio e o status da ação.

• Para visualizar detalhes sobre o estado atual de um pipeline, execute o comando get-pipeline-state, 
especificando o nome exclusivo do pipeline. Por exemplo, para visualizar detalhes do estado atual de 
um pipeline designadoMyFirstPipeline, insira o seguinte:

aws codepipeline get-pipeline-state --name MyFirstPipeline

Este comando retorna o status atual de todos os estágios do pipeline e o status das ações dentro 
desses estágios.

O exemplo a seguir mostra os dados retornados para um pipeline de três estágios 
designadoMyFirstPipeline, onde os dois primeiros estágios e ações tiveram êxito, o terceiro 
estágio falhou e a transição entre o segundo e o terceiro estágios está desabilitada:

{ 
    "updated": 1427245911.525, 
    "created": 1427245911.525, 
    "pipelineVersion": 1, 
    "pipelineName": "MyFirstPipeline", 
    "stageStates": [ 
        { 
            "actionStates": [ 
                { 
                    "actionName": "Source", 
                    "entityUrl": "https://console.aws.amazon.com/s3/home?#", 
                    "latestExecution": { 
                        "status": "Succeeded", 
                        "lastStatusChange": 1427298837.768 
                    } 
                } 
            ], 
            "stageName": "Source" 

Versão da API 2015-07-09
237

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/codepipeline/get-pipeline-state.html


AWS CodePipeline Guia do usuário
Visualizar detalhes e histórico do pipeline (CLI)

        }, 
        { 
            "actionStates": [ 
                { 
                    "actionName": "Deploy-CodeDeploy-Application", 
                    "entityUrl": "https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#", 
                    "latestExecution": { 
                        "status": "Succeeded", 
                        "lastStatusChange": 1427298939.456, 
                        "externalExecutionUrl": "https://console.aws.amazon.com/?#", 
                        "externalExecutionId": ""c53dbd42-This-Is-An-Example"", 
                        "summary": "Deployment Succeeded" 
                    } 
                } 
            ], 
            "inboundTransitionState": { 
                "enabled": true 
            }, 
            "stageName": "Staging" 
        }, 
        { 
            "actionStates": [ 
                { 
                    "actionName": "Deploy-Second-Deployment", 
                    "entityUrl": "https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#", 
                    "latestExecution": { 
                        "status": "Failed", 
                        "errorDetails": { 
                            "message": "Deployment Group is already deploying 
 deployment ...", 
                            "code": "JobFailed" 
                        }, 
                        "lastStatusChange": 1427246155.648 
                    } 
                } 
            ], 
            "inboundTransitionState": { 
                "disabledReason": "Disabled while I investigate the failure", 
                "enabled": false, 
                "lastChangedAt": 1427246517.847, 
                "lastChangedBy": "arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/CodePipelineUser" 
            }, 
            "stageName": "Production" 
        } 
    ]
}

Visualizar o status de execução de entrada (CLI)
Você pode usar a CLI para exibir o status da execução de entrada. Quando a transição é ativada ou o 
estágio se torna disponível, uma execução de entrada que éInProgresscontinua e entra no palco. Uma 
execução de entrada com umStoppedstatus não entra no palco. Um status de execução de entrada muda 
paraFailedse o pipeline for editado. Quando você edita um pipeline, todas as execuções em andamento 
não continuam e o status da execução muda paraFailed.

• Para visualizar detalhes sobre o estado atual de um pipeline, execute o comando get-pipeline-state, 
especificando o nome exclusivo do pipeline. Por exemplo, para visualizar detalhes do estado atual de 
um pipeline designadoMyFirstPipeline, insira o seguinte:

aws codepipeline get-pipeline-state --name MyFirstPipeline

Versão da API 2015-07-09
238

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/codepipeline/get-pipeline-state.html


AWS CodePipeline Guia do usuário
Visualizar detalhes e histórico do pipeline (CLI)

Este comando retorna o status atual de todos os estágios do pipeline e o status das ações dentro 
desses estágios. A saída também mostra o ID de execução do pipeline em cada estágio e se há um ID 
de execução de entrada para um estágio com uma transição desativada.

O exemplo a seguir mostra os dados retornados para um pipeline de dois estágios 
designadoMyFirstPipeline, onde o primeiro estágio mostra uma transição habilitada e 
uma execução bem-sucedida do pipeline, e o segundo estágio, nomeadoBeta, mostra uma 
transição desativada e uma ID de execução de entrada. A execução de entrada pode ter 
umInProgress,Stopped, ouFAILEDestado.

{ 
    "pipelineName": "MyFirstPipeline", 
    "pipelineVersion": 2, 
    "stageStates": [ 
        { 
            "stageName": "Source", 
            "inboundTransitionState": { 
                "enabled": true 
            }, 
            "actionStates": [ 
                { 
                    "actionName": "SourceAction", 
                    "currentRevision": { 
                        "revisionId": "PARcnxX_u0SMRBnKh83pHL09.zPRLLMu" 
                    }, 
                    "latestExecution": { 
                        "actionExecutionId": "14c8b311-0e34-4bda-EXAMPLE", 
                        "status": "Succeeded", 
                        "summary": "Amazon S3 version id: PARcnxX_u0EXAMPLE", 
                        "lastStatusChange": 1586273484.137, 
                        "externalExecutionId": "PARcnxX_u0EXAMPLE" 
                    }, 
                    "entityUrl": "https://console.aws.amazon.com/s3/home?#" 
                } 
            ], 
            "latestExecution": { 
                "pipelineExecutionId": "27a47e06-6644-42aa-EXAMPLE", 
                "status": "Succeeded" 
            } 
        }, 
        { 
            "stageName": "Beta", 
            "inboundExecution": { 
                "pipelineExecutionId": "27a47e06-6644-42aa-958a-EXAMPLE", 
                "status": "InProgress" 
            }, 
            "inboundTransitionState": { 
                "enabled": false, 
                "lastChangedBy": "USER_ARN", 
                "lastChangedAt": 1586273583.949, 
                "disabledReason": "disabled" 
            }, 
                    "currentRevision": { 
            "actionStates": [ 
                { 
                    "actionName": "BetaAction", 
                    "latestExecution": { 
                        "actionExecutionId": "a748f4bf-0b52-4024-98cf-EXAMPLE", 
                        "status": "Succeeded", 
                        "summary": "Deployment Succeeded", 
                        "lastStatusChange": 1586272707.343, 
                        "externalExecutionId": "d-KFGF3EXAMPLE", 
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                        "externalExecutionUrl": "https://us-
west-2.console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/deployments/d-KFGF3WTS2" 
                    }, 
                    "entityUrl": "https://us-west-2.console.aws.amazon.com/codedeploy/
home?#/applications/my-application" 
                } 
            ], 
            "latestExecution": { 
                "pipelineExecutionId": "f6bf1671-d706-4b28-EXAMPLE", 
                "status": "Succeeded" 
            } 
        } 
    ], 
    "created": 1585622700.512, 
    "updated": 1586273472.662
}

Visualizar revisões de origem (CLI)
Você pode visualizar os detalhes sobre os artefatos de origem (artefatos de saída originados no primeiro 
estágio de um pipeline) que são usados na execução de um pipeline. Os detalhes incluem identificadores, 
como IDs de confirmação, comentários de dicas, hora desde que o artefato foi criado ou atualizado e 
quando você usa a CLI, bem como os números de versão e as ações de criação. No caso de alguns tipos 
de revisão, é possível visualizar e abrir o URL da confirmação da versão do artefato. As revisões de origem 
são compostas pelo seguinte:

• Summary (Resumo): Informações de resumo sobre a revisão mais recente do artefato. Para repositórios 
GitHub e do AWS CodeCommit, a mensagem de confirmação. Para buckets ou ações do Amazon S3, o 
conteúdo fornecido pelo usuário de uma chave codepipeline-artifact-revision-summary especificada nos 
metadados do objeto.

• revisionUrl: O ID de confirmação da revisão do artefato. Para artefatos armazenados em repositórios 
GitHub ou do AWS CodeCommit, o ID de confirmação está vinculado a uma página de detalhes da 
confirmação.

Você pode executar o console get-pipeline-execution para visualizar informações sobre as revisões de 
origem mais recentes que foram incluídas na execução de um pipeline. Após executar o comando get-
pipeline-state pela primeira vez a fim de obter detalhes sobre todos os estágios em um pipeline, identifique 
o ID de execução que se aplica a um estágio sobre o qual deseja obter detalhes da revisão de origem. 
Depois, use o ID de execução no comando get-pipeline-execution. (Como os estágios em um pipeline 
podem ter sido concluídos com êxito durante execuções de pipeline diferentes, eles podem ter IDs de 
execução diferentes.)

Ou seja, para vusialuzar detalhes sobre os artefatos atualmente no estágio Preparação, execute o 
comando get-pipeline-state, identifique o ID de execução atual do estágio Preparação e em seguida, 
execute o comando get-pipeline-execution usando esse ID de execução.

Para visualizar as revisões de origem em um pipeline

1. Abra um terminal (Linux, macOS ou Unix) ou um prompt de comando (Windows) e use aAWS CLIPara 
executar aget-pipeline-statecomando. Para um pipeline chamadoMyFirstPipeline, insira:

aws codepipeline get-pipeline-state --name MyFirstPipeline

Este comando retorna o estado mais recente de um pipeline, incluindo a ID de execução do pipeline 
mais recente para cada estágio.
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2. Para visualizar detalhes sobre a execução de um pipeline, execute o comando get-pipeline-
execution, especificando o nome exclusivo do pipeline e o ID da execução do pipeline para a qual 
deseja visualizar os detalhes do artefato. Por exemplo, para visualizar detalhes sobre a execução 
de um pipeline designadoMyFirstPipelineCom o ID de execução 3137f7cb-7cf7-039j-s83l-
d7eu3EXAMPLE, você deve digitar o seguinte:

aws codepipeline get-pipeline-execution --pipeline-name MyFirstPipeline --pipeline-
execution-id 3137f7cb-7cf7-039j-s83l-d7eu3EXAMPLE

Este comando retorna informações sobre cada revisão de origem que faz parte da execução do 
pipeline e identifica informações sobre o pipeline. Somente informações sobre estágios de pipeline 
que foram incluídos na execução estão incluídos. Pode haver outros estágios no pipeline que não 
foram parte dessa execução do pipeline.

O exemplo a seguir mostra os dados retornados para uma parte do pipeline 
designadoMyFirstPipeline, onde um artefato chamado “MyApp” é armazenado em um repositório 
GitHub:

3.
{ 
    "pipelineExecution": { 
        "artifactRevisions": [ 
            { 
                "created": 1427298837.7689769, 
                "name": "MyApp", 
                "revisionChangeIdentifier": "1427298921.3976923", 
                "revisionId": "7636d59f3c461cEXAMPLE8417dbc6371", 
                "revisionSummary": "Updating the application for feature 12-4820", 
                "revisionUrl": "https://api.github.com/repos/anycompany/MyApp/git/
commits/7636d59f3c461cEXAMPLE8417dbc6371" 
            } 
            //More revisions might be listed here 
        ], 
        "pipelineExecutionId": "3137f7cb-7cf7-039j-s83l-d7eu3EXAMPLE", 
        "pipelineName": "MyFirstPipeline", 
        "pipelineVersion": 2, 
        "status": "Succeeded" 
    }
}

Visualizar execuções da ação (CLI)
Você pode visualizar os detalhes de execução da ação para um pipeline, como o ID de execução da ação, 
os artefatos de entrada, os artefatos de saída, o resultado da execução e o status. Forneça o filtro do ID de 
execução para retornar uma lista de ações em uma execução de pipeline:

Note

O histórico de execução detalhado está disponível para execuções ocorridas em 21 de fevereiro 
de 2019 ou posteriormente.

• Para visualizar as execuções da ação de um pipeline, execute uma das seguintes ações:

• Para visualizar detalhes sobre todas as execuções de ação de um pipeline, execute o comando
list-action-executions, especificando o nome exclusivo do pipeline. Por exemplo, para visualizar as 
execuções de ação em um pipeline designadoMyFirstPipeline, insira o seguinte:

aws codepipeline list-action-executions --pipeline-name MyFirstPipeline
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Veja a seguir uma parte do exemplo de saída para esse comando:

{ 
    "actionExecutionDetails": [ 
        { 
            "actionExecutionId": "ID", 
            "lastUpdateTime": 1552958312.034, 
            "startTime": 1552958246.542, 
            "pipelineExecutionId": "Execution_ID", 
            "actionName": "Build", 
            "status": "Failed", 
            "output": { 
                "executionResult": { 
                    "externalExecutionUrl": "Project_ID", 
                    "externalExecutionSummary": "Build terminated with state: 
 FAILED", 
                    "externalExecutionId": "ID" 
                }, 
                "outputArtifacts": [] 
            }, 
            "stageName": "Beta", 
            "pipelineVersion": 8, 
            "input": { 
                "configuration": { 
                    "ProjectName": "java-project" 
                }, 
                "region": "us-east-1", 
                "inputArtifacts": [ 
                    { 
                        "s3location": { 
                            "bucket": "codepipeline-us-east-1-ID", 
                            "key": "MyFirstPipeline/MyApp/Object.zip" 
                        }, 
                        "name": "MyApp" 
                    } 
                ], 
                "actionTypeId": { 
                    "version": "1", 
                    "category": "Build", 
                    "owner": "AWS", 
                    "provider": "CodeBuild" 
                } 
            } 
        },

. . . 

• Para visualizar todas as execuções de ação na execução de um pipeline, execute o comando list-
action-executions, especificando o nome exclusivo do pipeline e o ID de execução. Por exemplo, 
para visualizar as execuções de ação para um Execution_ID, insira o seguinte:

aws codepipeline list-action-executions --pipeline-name MyFirstPipeline --filter 
 pipelineExecutionId=Execution_ID

• Veja a seguir uma parte do exemplo de saída para esse comando:

{ 
    "actionExecutionDetails": [ 
        { 
            "stageName": "Beta", 
            "pipelineVersion": 8, 
            "actionName": "Build", 

Versão da API 2015-07-09
242



AWS CodePipeline Guia do usuário
Apagar um pipeline

            "status": "Failed", 
            "lastUpdateTime": 1552958312.034, 
            "input": { 
                "configuration": { 
                    "ProjectName": "java-project" 
                }, 
                "region": "us-east-1", 
                "actionTypeId": { 
                    "owner": "AWS", 
                    "category": "Build", 
                    "provider": "CodeBuild", 
                    "version": "1" 
                }, 
                "inputArtifacts": [ 
                    { 
                        "s3location": { 
                            "bucket": "codepipeline-us-east-1-ID", 
                            "key": "MyFirstPipeline/MyApp/Object.zip" 
                        }, 
                        "name": "MyApp" 
                    } 
                ] 
            },

. . . 

Excluir um pipeline no CodePipeline
Você sempre pode editar um pipeline para alterar sua funcionalidade, mas você também pode excluí-lo. 
Você pode usar o console do AWS CodePipeline ou o comando delete-pipeline na AWS CLI para excluir 
um pipeline.

Tópicos
• Excluir um pipeline (console) (p. 243)
• Excluir um pipeline (CLI) (p. 244)

Excluir um pipeline (console)
Para excluir um pipeline.

1. Faça login noAWS Management ConsoleAbra o console do CodePipeline emhttp://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

Os nomes e status de todos os pipelines associados à sua conta da AWS são exibidos.
2. Em Nome, selecione o nome do pipeline que você deseja excluir.
3. Na página de detalhes do pipeline, selecione Editar.
4. Na página Editar, selecione Excluir.
5. Digite delete no campo para confirmar e escolha Delete (Excluir).

Important

Esta ação não pode ser desfeita.
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Excluir um pipeline (CLI)
Para usar aAWS CLIPara excluir manualmente um pipeline, use aExcluir pipelinecomando.

Important

O ato de apagar um pipeline é irreversível. Não há caixa de diálogo de confirmação. Após a 
execução do comando, o pipeline será excluído, mas os recursos utilizados nele não serão. Isso 
facilita a criação de outro pipeline que usa esses recursos para automatizar o lançamento do 
software.

Para excluir um pipeline.

1. Abra um terminal (Linux, macOS ou Unix) ou um prompt de comando (Windows) e use aAWS CLIPara 
executar adelete-pipeline, especificando o nome do pipeline que você deseja excluir. Por exemplo, 
para excluir um pipeline chamadoMyFirstPipeline:

aws codepipeline delete-pipeline --name MyFirstPipeline

Esse comando não retorna nada.
2. Excluir recursos que não são mais necessários.

Note

A exclusão de um pipeline não exclui os recursos usados no pipeline, tais como o aplicativo 
CodeDeploy ou Elastic Beanstalk que você usou para implantar seu código ou, se você criou 
o pipeline a partir do console do CodePipeline, o bucket do Amazon S3 CodePipeline criado 
para armazenar os artefatos de seus pipelines. Certifique-se de excluir os recursos que 
não são mais necessários para que você não seja cobrado por eles no futuro. Por exemplo, 
quando você usar o console para criar um pipeline pela primeira vez, o CodePipeline cria um 
bucket do Amazon S3 para armazenar todos os artefatos para todos os seus pipelines. Se 
você tiver excluído todos os seus pipelines, siga as etapas em Exclusão de um bucket.

Crie um funil CodePipeline que use recursos de 
outraAWS conta

Pode ser que você queira criar um pipeline que use os recursos criados ou gerenciados por outra conta 
da AWS. Por exemplo, você pode querer usar uma conta com o pipeline e outra com os recursos do 
CodeDeploy .

Note

Depois de criar um pipeline com ações de várias contas, você deve configurar suas ações para 
que ainda possam acessar artefatos dentro das limitações de pipelines entre contas. As limitações 
a seguir se aplicam às ações entre contas:

• Geralmente, uma ação só pode consumir um artefato se:
• A ação está na mesma conta que o pipeline OU
• O artefato foi criado na conta do pipeline para uma ação em outra conta OU
• O artefato foi produzido por uma ação anterior na mesma conta

Ou seja, você não pode transmitir um artefato de uma conta para outra se nenhuma delas for a 
conta do pipeline.

• Ações entre contas não são compatíveis com os seguintes tipos de ações:
• Ações de compilações Jenkins
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Para esse exemplo, você deve criar a chave do AWS Key Management Service (AWS KMS) para ser 
usada, adicionar a chave ao pipeline e configurar as políticas e as funções da conta para permitir o acesso 
entre as contas. Para uma chave do AWS KMS, você pode usar o ID da chave, o ARN da chave ou o ARN 
do alias.

Note

Os aliases são reconhecidos apenas na conta que criou a chave do KMS. Para ações entre 
contas, você só pode usar o ID ou o ARN da chave para identificar a chave. As ações entre 
contas envolvem o uso do perfil da outra conta (AccountB), portanto, a especificação do ID da 
chave usará a chave da outra conta (AccountB).

Nesta apresentação e nos seus exemplos, Conta A é a conta usada originalmente para criar o pipeline. 
Ele tem acesso ao bucket do Amazon S3 usado para armazenar artefatos do pipeline e à função de 
serviço usada porAWS CodePipeline. AccountB é a conta originalmente usada para criar o CodeDeploy 
aplicativo, o grupo de implantação e a função de serviço usados por CodeDeploy.

Para que a AccountA edite um pipeline para usar o CodeDeploy aplicativo criado pela AccountB, a
AccountA deve:

• Solicitar o ID da conta ou o Nome de região da Amazon (ARN) da Conta B (nesta apresentação, o ID 
da Conta B é 012ID_ACCOUNT_B).

• Crie ou use uma chave gerenciada peloAWS KMS cliente na região para o pipeline e conceda 
permissões para usar essa chave na função de serviço (CodePipeline_Service_Role) e na
AccountB.

• Crie uma política de bucket do Amazon S3 que conceda à AccountB acesso ao bucket do Amazon S3 
(por exemplo, codepipeline-us-east-2-1234567890).

• Crie uma política que permita que a AccountA assuma uma função configurada pela AccountB e 
anexe essa política à função de serviço (CodePipeline_Service_Role).

• Editar o pipeline para que use a chave gerenciada pelo cliente do AWS KMS em vez da chave padrão.

Para que a Conta A permita o acesso aos seus recursos a um pipeline criado na Conta A, a Conta B
deve:

• Solicitar o ID da conta ou o nome de região da Amazon (ARN) da Conta A (nesta apresentação, o ID 
da Conta A é 012ID_ACCOUNT_A).

• Crie uma política aplicada à função de instância do Amazon EC2 configurada para CodeDeploy permitir 
o acesso ao bucket do Amazon S3 (codepipeline-us-east-2-1234567890).

• Crie uma política aplicada à função de instância do Amazon EC2 configurada para permitir CodeDeploy 
o acesso à chave gerenciada peloAWS KMS cliente usada para criptografar os artefatos do pipeline na
AccountA.

• Configure e anexe uma função do IAM (CrossAccount_Role) com uma política de relacionamento de 
confiança que permita que a AccountA assuma a função.

• Crie uma política que permita o acesso aos recursos de implantação exigidos pelo pipeline e anexe-a a
CrossAccount_Role.

• Crie uma política que permita o acesso ao bucket do Amazon S3 (codepipeline-us-
east-2-1234567890) e anexe-a a CrossAccount_Role.

Tópicos
• Pré-requisito: criar uma chave de criptografia do AWS KMS (p. 246)
• Etapa 1: Configurar as políticas e funções da conta (p. 246)
• Etapa 2: Editar o pipeline  (p. 251)

Versão da API 2015-07-09
245

https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/how-to-create-iam-instance-profile.html
https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/how-to-create-iam-instance-profile.html


AWS CodePipeline Guia do usuário
Pré-requisito: criar uma chave de criptografia do AWS KMS

Pré-requisito: criar uma chave de criptografia do AWS 
KMS
Assim como todas as chaves do AWS KMS, as chaves gerenciadas por clientes são específicas de uma 
região. É necessário criar a chave gerenciada pelo cliente do AWS KMS na mesma região em que o 
pipeline foi criado (por exemplo, us-east-2).

Como criar uma chave gerenciada pelo cliente no AWS KMS

1. Faça login no AWS Management Console com a AccountA e abra o console do AWS KMS.
2. À esquerda, escolha Chaves gerenciadas pelo cliente.
3. Escolha Create key (Criar chave). Em Configurar chave, deixe a opção padrão Simétrica selecionada 

e escolha Próximo.
4. Em Alias, insira um alias a ser usado para essa chave (por exemplo, PipelineName-Key). Ou então, 

forneça uma descrição e tags para essa chave e selecione Próximo.
5. Em Definir permissões administrativas principais, escolha a função ou funções que você deseja que 

atuem como administradores dessa chave e escolha Avançar.
6. Em Definir permissões de uso de chaves, em Esta conta, selecione o nome da função de serviço para 

o pipeline (por exemplo, CodePipeline _Service_Role). Em OutrasAWS contas, escolha Adicionar 
outraAWS conta. Insira o ID da conta de AccountB para concluir o ARN e selecione Próximo.

7. Em Revisar e editar política de chaves, revise a política e selecione Concluir.
8. Na lista de chaves, selecione o alias da chave e copie o ARN (por exemplo, arn:aws:kms:us-

east-2:012ID_ACCOUNT_A:key/2222222-3333333-4444-556677EXAMPLE). Você precisará 
disso ao editar seu pipeline e configurar políticas.

Etapa 1: Configurar as políticas e funções da conta
Após criar a chave do AWS KMS, será necessário criar e anexar as políticas que permitirão o acesso entre 
contas. Isso requer ações da Conta A e da Conta B.

Tópicos
• Configurar políticas e funções na conta que criará o pipeline (AccountA) (p. 246)
• Configurar políticas e funções na conta que possui o recurso da AWS (AccountB) (p. 248)

Configurar políticas e funções na conta que criará o pipeline 
(AccountA)
Para criar um pipeline que usa CodeDeploy recursos associados a outraAWS conta, a AccountA deve 
configurar políticas tanto para o bucket do Amazon S3 usado para armazenar artefatos quanto para a 
função de serviço para CodePipeline.

Para criar uma política para o bucket do Amazon S3 que conceda acesso à AccountB (console)

1. Faça login noAWS Management Console com AccountA e abra o console do Amazon S3 em https:// 
console.aws.amazon.com/s3/.

2. Na lista de buckets do Amazon S3, escolha o bucket do Amazon S3 em que os artefatos dos seus 
pipelines são armazenados. Esse bucket tem o nomecodepipeline-region-1234567EXAMPLE, 
em que region é aAWS região na qual você criou o pipeline e 1234567EXAMPLE é um 
número aleatório de dez dígitos que garante que o nome do bucket seja exclusivo (por exemplo,
codepipeline-us-east-2-1234567890).
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3. Na página de detalhes do bucket do Amazon S3, escolha Propriedades.
4. No painel de propriedades, expanda Permissões e depois selecione Adicionar política de bucket.

Note

Se uma política já estiver anexada ao seu bucket do Amazon S3, escolha Editar política de 
bucket. Em seguida, você pode adicionar as instruções no exemplo a seguir para a política 
existente. Para adicionar uma nova política, selecione o link e siga as instruções no Gerador 
de política da AWS. Para obter mais informações, consulte Visão geral das políticas do IAM.

5. Na janela do Editor de política de bucket, digite a seguinte política. Isso permitirá que a AccountB
acesse os artefatos do pipeline e dará à AccountB a habilidade de adicionar artefatos de saída se 
uma ação, como uma fonte padrão ou ação de construção, criar tais artefatos.

No exemplo a seguir, o ARN da Conta B é 012ID_ACCOUNT_B. O ARN para o bucket Amazon S3 
é codepipeline-us-east-2-1234567890. Substitua esses ARNs pelo ARN da conta que você 
deseja permitir acesso e pelo ARN do bucket do Amazon S3:

 { 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Id": "SSEAndSSLPolicy", 
  "Statement": [ 
 { 
   "Sid": "DenyUnEncryptedObjectUploads", 
   "Effect": "Deny", 
   "Principal": "*", 
   "Action": "s3:PutObject", 
   "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*", 
   "Condition": { 
  "StringNotEquals": { 
  "s3:x-amz-server-side-encryption": "aws:kms" 
  } 
    } 
  }, 
 { 
   "Sid": "DenyInsecureConnections", 
   "Effect": "Deny", 
   "Principal": "*", 
   "Action": "s3:*", 
   "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*", 
   "Condition": { 
  "Bool": { 
     "aws:SecureTransport": false 
   } 
  } 
   }, 
 { 
   "Sid": "", 
   "Effect": "Allow", 
   "Principal": { 
  "AWS": "arn:aws:iam::012ID_ACCOUNT_B:root" 
  }, 
   "Action": [ 
            "s3:Get*", 
            "s3:Put*" 
        ], 
   "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*" 
 }, 
 { 
   "Sid": "", 
   "Effect": "Allow", 
   "Principal": { 
       "AWS": "arn:aws:iam::012ID_ACCOUNT_B:root" 
   }, 
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   "Action": "s3:ListBucket", 
   "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890" 
 } 
   ]
} 

6. Selecione Salvar e depois feche o editor de políticas.
7. Escolha Salvar para salvar as permissões do bucket do Amazon S3.

Para criar uma política para a função de serviço para CodePipeline (console)

1. Faça login noAWS Management Console com AccountA e abra o console do IAM em https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. No painel de navegação, escolha Roles.
3. Na lista de funções, em Role Name (Nome da função), selecione o nome da função de serviço para o 

CodePipeline.
4. Na guia Permissions (Permissões), escolha Add inline policy (Adicionar política em linha).
5. Escolha a guia JSON e insira a política a seguir para permitir que AccountB assuma a função. No 

exemplo a seguir, 012ID_ACCOUNT_B é o ARN da Conta B:

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": { 
       "Effect": "Allow", 
       "Action": "sts:AssumeRole", 
       "Resource": [ 
           "arn:aws:iam::012ID_ACCOUNT_B:role/*" 
       ] 
   } 
 }

6. Escolha Review policy (Revisar política).
7. Em Name (Nome), insira um nome para essa política. Escolha Create policy (Criar política).

Configurar políticas e funções na conta que possui o recurso da 
AWS (AccountB)
Ao criar um aplicativo, implantação e grupo de implantação em CodeDeploy, você também cria uma função 
de instância do Amazon EC2. (Essa função é criada caso você use o assistente de apresentação de 
implantação de execução, mas também é possível criá-la manualmente.) Para que um pipeline criado na
AccountA use CodeDeploy recursos criados na AccountB, você deve:

• Configure uma política para a função da instância que permita que ela acesse o bucket do Amazon S3 
onde os artefatos do pipeline são armazenados.

• Criar uma segunda função na Conta B configurada para o acesso entre contas.

Essa segunda função não deve apenas ter acesso ao bucket do Amazon S3 na AccountA, mas 
também deve conter uma política que permita o acesso aos CodeDeploy recursos e uma política de 
relação de confiança que permita que a AccountA assuma a função.

Note

Essas políticas são específicas para configurar CodeDeploy recursos a serem usados em um 
pipeline criado usando umaAWS conta diferente. Outros recursos da AWS exigirão políticas 
específicas para os requisitos dos recursos.
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Para criar uma política para a função de instância do Amazon EC2 configurada para CodeDeploy 
(console)

1. Faça login noAWS Management Console with AccountB e abra o console do IAM em https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. No painel de navegação, escolha Roles.
3. Na lista de funções, em Nome da função, escolha o nome da função de serviço usada como função de 

instância do Amazon EC2 para o CodeDeploy aplicativo. Esse nome da função pode variar e mais de 
uma função de instância pode ser usada por um grupo de implantação. Para obter mais informações, 
consulte Criar um perfil de instância para suas instâncias do Amazon EC2.

4. Na guia Permissions (Permissões), escolha Add inline policy (Adicionar política em linha).
5. Escolha a guia JSON e insira a seguinte política para conceder acesso ao bucket do Amazon S3 

usado pela AccountA para armazenar artefatos para pipelines (neste exemplo, codepipeline-us-
east-2-1234567890):

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
     { 
       "Effect": "Allow", 
       "Action": [ 
         "s3:Get*" 
       ], 
       "Resource": [ 
         "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*" 
       ] 
     }, 
     { 
       "Effect": "Allow", 
       "Action": [ 
         "s3:ListBucket" 
       ], 
       "Resource": [ 
         "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890" 
       ] 
     } 
   ] 
 }

6. Escolha Review policy (Revisar política).
7. Em Name (Nome), insira um nome para essa política. Escolha Create policy (Criar política).
8. Crie uma segunda política do AWS KMS em que arn:aws:kms:us-

east-1:012ID_ACCOUNT_A:key/2222222-3333333-4444-556677EXAMPLE seja o ARN da 
chave gerenciada pelo cliente criada na AccountA e configurada para permitir que AccountB a use:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
      { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
           "kms:DescribeKey", 
           "kms:GenerateDataKey*", 
           "kms:Encrypt", 
           "kms:ReEncrypt*", 
           "kms:Decrypt" 
          ], 
        "Resource": [ 
           "arn:aws:kms:us-
east-1:012ID_ACCOUNT_A:key/2222222-3333333-4444-556677EXAMPLE" 

Versão da API 2015-07-09
249

https://console.aws.amazon.com/iam/
https://console.aws.amazon.com/iam/
https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/how-to-create-iam-instance-profile.html


AWS CodePipeline Guia do usuário
Etapa 1: Configurar as políticas e funções da conta

          ] 
      } 
   ]
}

Important

Você deve usar o ID da Conta A nesta política como parte do ARN do recurso para a chave 
do AWS KMS, como mostrado aqui, ou a política não funcionará.

9. Escolha Review policy (Revisar política).
10. Em Name (Nome), insira um nome para essa política. Escolha Create policy (Criar política).

Agora, crie uma função do IAM para usar no acesso entre contas e configure-a para que a contaA possa 
assumir a função. Essa função deve conter políticas que permitam o acesso aos CodeDeploy recursos e 
ao bucket do Amazon S3 usado para armazenar artefatos na contaA.

Para configurar a função entre contas no IAM

1. Faça login noAWS Management Console with AccountB e abra o console do IAM em https:// 
console.aws.amazon.com/iam.

2. No painel de navegação, escolha Roles. Selecione Create role.
3. Em Selecionar tipo de entidade confiável, escolha OutraAWS conta. Em Especificar contas que 

podem usar essa função, em ID da conta, insira oAWS ID da conta que criará o funil em CodePipeline 
(AccountA) e escolha Avançar: Permissões.

Note

Esta etapa cria a política de relação de confiança entre a AccountB e a AccountA.
4. Em Anexar políticas de permissões, escolha AmazonS3 eReadOnlyAccess, em seguida, escolha

Avançar: Tags.

Note

Esta não é a política que você utilizará. Você deve escolher uma política para concluir o 
assistente.

5. Escolha Next: Review (Próximo: revisar). Digite um nome para essa função em Nome da função (por 
exemplo, CrossAccount_Role). Você pode nomear essa função como quiser, desde que ela siga as 
convenções de nomenclatura no IAM. Considere atribuir uma nome à função que indique claramente o 
seu propósito. Selecione Create Role (Criar função).

6. Na lista de funções, escolha a função que você acabou de criar (por exemplo,
CrossAccount_Função) para abrir a página de resumo dessa função.

7. Na guia Permissions (Permissões), escolha Add inline policy (Adicionar política em linha).
8. Escolha a guia JSON e insira a seguinte política para permitir o acesso aos CodeDeploy recursos:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codedeploy:CreateDeployment", 
        "codedeploy:GetDeployment", 
        "codedeploy:GetDeploymentConfig", 
        "codedeploy:GetApplicationRevision", 
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision" 
      ], 
      "Resource": "*" 
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    } 
  ]
}

9. Escolha Review policy (Revisar política).
10. Em Name (Nome), insira um nome para essa política. Escolha Create policy (Criar política).
11. Na guia Permissions (Permissões), escolha Add inline policy (Adicionar política em linha).
12. Escolha a guia JSON e insira a seguinte política para permitir que essa função recupere artefatos de 

entrada e coloque artefatos de saída no bucket do Amazon S3 em AccountA:

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
     { 
       "Effect": "Allow", 
       "Action": [ 
         "s3:GetObject*", 
         "s3:PutObject", 
         "s3:PutObjectAcl", 
         "codecommit:ListBranches", 
         "codecommit:ListRepositories"                 
       ], 
       "Resource": [ 
         "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*" 
       ] 
     } 
   ]
}

13. Escolha Review policy (Revisar política).
14. Em Name (Nome), insira um nome para essa política. Escolha Create policy (Criar política).
15. Na guia Permissões, encontre AmazonS3ReadOnlyAccess na lista de políticas em Nome da política e 

escolha o ícone de exclusão (X) ao lado da política. Quando solicitado, selecione Desanexar.

Etapa 2: Editar o pipeline
Você não pode usar o CodePipeline console para criar ou editar um pipeline que usa recursos associados 
a outraAWS conta. Mas você pode usar o console para criar a estrutura geral do pipeline e usar a AWS 
CLI para editar o pipeline e adicionar esses recursos. Como alternativa, você pode usar a estrutura de um 
pipeline existente e adicionar manualmente os recursos.

Para adicionar os recursos associados à outra conta da AWS (AWS CLI)

1. Em um terminal (Linux, macOS ou Unix) ou um prompt de comando (Windows), execute oget-pipeline
comando no pipeline ao qual deseja adicionar recursos. Copie a saída do comando em um arquivo 
JSON. Por exemplo, para um pipeline chamado MyFirstPipeline, você digitaria algo assim:

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

A saída é enviada para o arquivo pipeline.json.
2. Abra o arquivo JSON em qualquer editor de texto simples. Depois de entrar"type": 

"S3" no armazenamento de artefatos, adicione as informações KMS encryptionKey, 
ID e tipo em que codepipeline-us-east-2-1234567890 é o nome do bucket 
do Amazon S3 usado para armazenar artefatos para o pipeline earn:aws:kms:us-
east-1:012ID_ACCOUNT_A:key/2222222-3333333-4444-556677EXAMPLE é o ARN da chave 
gerenciada pelo cliente que você acabou de criar:
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{ 
  "artifactStore”: { 
    "location": "codepipeline-us-east-2-1234567890",  
    "type": "S3", 
    "encryptionKey": { 
      "id": "arn:aws:kms:us-
east-1:012ID_ACCOUNT_A:key/2222222-3333333-4444-556677EXAMPLE", 
      "type": "KMS" 
    } 
  },

3. Adicione uma ação de implantação em um estágio para usar os CodeDeploy recursos 
associados à AccountB, incluindo osroleArn valores da função entre contas que você criou 
(CrossAccount_Role).

O exemplo a seguir mostra o JSON que adiciona uma ação de implantação chamada
ExternalDeploy. Ele usa os CodeDeploy recursos criados na AccountB em um estágio chamado
Staging. No exemplo a seguir, o ARN para a Conta B é 012ID_ACCOUNT_B:

, 
            { 
                "name": "Staging", 
                "actions": [ 
                    { 
                        "inputArtifacts": [ 
                            { 
                                "name": "MyAppBuild" 
                            } 
                        ], 
                        "name": "ExternalDeploy", 
                        "actionTypeId": { 
                            "category": "Deploy", 
                            "owner": "AWS", 
                            "version": "1", 
                            "provider": "CodeDeploy" 
                        }, 
                        "outputArtifacts": [], 
                        "configuration": { 
                            "ApplicationName": "AccountBApplicationName", 
                            "DeploymentGroupName": "AccountBApplicationGroupName" 
                        }, 
                        "runOrder": 1, 
                        "roleArn": 
 "arn:aws:iam::012ID_ACCOUNT_B:role/CrossAccount_Role" 
                    } 
                ] 
            }

Note

Este não é o JSON para todo o pipeline, apenas a estrutura para a ação em um estágio.
4. Você deve remover as linhas metadata do arquivo para que o comando update-pipeline possa usá-

lo. Remova a seção da estrutura do pipeline no arquivo JSON (as linhas de "metadata": { } e os 
campos "created", "pipelineARN" e "updated").

Por exemplo, remova as seguintes linhas da estrutura:

"metadata": {   
  "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name", 
  "created": "date", 
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  "updated": "date" 
  }

Salve o arquivo.
5. Para aplicar suas alterações, execute o comando update-pipeline, especificando o pipeline do arquivo 

JSON, de modo semelhante ao seguinte:
Important

Não se esqueça de incluir file:// antes do nome de arquivo. Ele é obrigatório nesse 
comando.

aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

Este comando retorna toda a estrutura do pipeline editado.

Para testar o pipeline que usa recursos associados a outra conta da AWS

1. Em um terminal (Linux, macOS ou Unix) ou um prompt de comando (Windows), execute ostart-
pipeline-execution comando, especificando o nome do pipeline, semelhante ao seguinte:

aws codepipeline start-pipeline-execution --name MyFirstPipeline

Para obter mais informações, consulte Iniciar um pipeline manualmente (p. 203).
2. Faça login noAWS Management Console with AccountA e abra o CodePipeline console em http://

console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

Os nomes de todos os pipelines associados à sua conta da AWS são exibidos.
3. Em Nome, selecione o nome do pipeline recém-editado. Isso abre uma visão detalhada do pipeline, 

incluindo o estado de cada ação em cada estágio do pipeline.
4. Assista o progresso através do pipeline. Aguarde por uma mensagem de êxito na ação que usa o 

recurso associado a outra conta da AWS.
Note

Você receberá um erro se tentar visualizar os detalhes para a ação enquanto estiver 
conectado na AccountA. Saia da conta e depois faça login com a Conta B para visualizar 
os detalhes de implantação no CodeDeploy.

Migre canais de votação para usar a detecção de 
alterações baseada em eventos

O AWS CodePipeline oferece suporte completo à entrega contínua, o qual inclui o início do pipeline 
sempre que houver uma alteração no código. Há duas formas compatíveis de iniciar seu pipeline após uma 
alteração de código: detecção de alterações com base em eventos e sondagem. Recomendamos usar a 
detecção de alterações baseada em eventos para pipelines.

Use os procedimentos incluídos aqui para migrar (atualizar) seus pipelines de sondagem para o método de 
detecção de alterações baseado em eventos do seu pipeline.

O método recomendado de detecção de alterações baseado em eventos para tubulações é determinado 
pela origem do pipeline, comoCodeCommit. Nesse caso, por exemplo, o pipeline de pesquisas precisaria 
migrar para a detecção de alterações baseada emCloudWatch eventos com Eventos.
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Como migrar canais de votação
Para migrar canais de pesquisa, determine seus canais de pesquisa e, em seguida, determine o método 
recomendado de detecção de alterações com base em eventos:

• Use as etapas abaixoVisualizando pipelines de pesquisa em sua conta (p. 254) para determinar seus 
canais de votação.

• Na tabela, encontre o tipo de origem do seu pipeline e escolha o procedimento com a implementação 
que você deseja usar para migrar seu pipeline de sondagem. Cada seção contém vários métodos de 
migração, como usar a CLI ouAWS CloudFormation.

Como migrar pipelines para o método de detecção de alterações recomendado

AWS CodeCommit CloudWatchEventos da Amazon 
(recomendado).

Consulte Migre canais de pesquisa com 
umaCodeCommit fonte (p. 258).

Amazon S3 CloudWatchEventos da Amazon 
(recomendado) e umaAWS 
CloudTrail trilha.

Consulte Migre canais de pesquisa com 
uma fonte S3 (p. 272).

GitHub versão 1 Conexões (recomendado) Consulte Migre canais de sondagem para 
uma ação de origem daGitHub versão 1 
para conexões (p. 295).

GitHub versão 1 Webhooks Consulte Migre canais de sondagem de 
uma ação de origem daGitHub versão 1 
para webhooks (p. 297).

Important

Para atualizações de configuração de ações de pipeline aplicáveis, como pipelines com uma 
ação deGitHub versão 1, você deve definir explicitamente oPollForSourceChanges parâmetro 
como false na configuração da ação de origem para impedir que um pipeline seja pesquisado. 
Como resultado, é possível configurar erroneamente um pipeline com detecção e pesquisa de 
alterações baseadas em eventos, por exemplo, configurando uma regra deCloudWatch eventos e 
também omitindo oPollForSourceChanges parâmetro. Isso resulta em execuções de pipeline 
duplicadas, e o pipeline é contabilizado em relação ao limite no número total de pipelines de 
sondagem, que, por padrão é muito inferior aos pipelines com base em eventos. Para obter mais 
informações, consulte Cotas emAWSCodePipeline (p. 588).

Visualizando pipelines de pesquisa em sua conta
Como primeira etapa, use um dos métodos a seguir para determinar quais pipelines em sua conta estão 
configurados para pesquisa. Esses são os canais para migrar para a detecção de alterações baseada em 
eventos.

Visualização pipelines de pesquisa em sua conta (script)
Siga estas etapas para usar um script para determinar os pipelines em sua conta que estão usando 
pesquisas.

1. Abra uma janela de terminal e siga um destes procedimentos procedimentos procedimentos 
procedimentos procedimentos procedimentos procedimentos procedimentos procedimentos 
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procedimentos procedimentos procedimentos procedimentos procedimentos procedimentos 
procedimentos procedimentos:

• Execute o comando a seguir para criar um novo script chamado PollingPipelinesExtractor.sh.

vi PollingPipelinesExtractor.sh

• Para usar um script python, execute o comando a seguir para criar um novo script python chamado
PollingPipelinesExtractor.py.

vi PollingPipelinesExtractor.py

2. Copie e cole o código a seguir no PollingPipelinesExtractorscript. Faça um dos seguintes 
procedimentos:

• Copie e cole o código a seguir no script PollingPipelinesExtractor.sh.

#!/bin/bash

set +x

POLLING_PIPELINES=()
LAST_EXECUTED_DATES=()
NEXT_TOKEN=null
HAS_NEXT_TOKEN=true
if [[ $# -eq 0 ]] ; then 
    echo 'Please provide region name' 
    exit 0
fi
REGION=$1

while [ "$HAS_NEXT_TOKEN" != "false" ]; do 
    if [ "$NEXT_TOKEN" != "null" ]; 
        then 
            LIST_PIPELINES_RESPONSE=$(aws codepipeline list-pipelines --region 
 $REGION --next-token $NEXT_TOKEN) 
        else 
            LIST_PIPELINES_RESPONSE=$(aws codepipeline list-pipelines --region 
 $REGION) 
    fi 
    LIST_PIPELINES=$(jq -r '.pipelines[].name' <<< "$LIST_PIPELINES_RESPONSE") 
    NEXT_TOKEN=$(jq -r '.nextToken' <<< "$LIST_PIPELINES_RESPONSE") 
    if [ "$NEXT_TOKEN" == "null" ]; 
        then 
            HAS_NEXT_TOKEN=false 
    fi 

    for pipline_name in $LIST_PIPELINES 
    do 
        PIPELINE=$(aws codepipeline get-pipeline --name $pipline_name --region 
 $REGION) 
        HAS_POLLABLE_ACTIONS=$(jq '.pipeline.stages[].actions[] | 
 select(.actionTypeId.category == "Source") | select(.actionTypeId.owner 
 == ("ThirdParty","AWS")) | select(.actionTypeId.provider == 
 ("GitHub","S3","CodeCommit")) | select(.configuration.PollForSourceChanges == 
 ("true",null))' <<< "$PIPELINE") 
        if [ ! -z "$HAS_POLLABLE_ACTIONS" ]; 
        then 
            POLLING_PIPELINES+=("$pipline_name") 
            PIPELINE_EXECUTIONS=$(aws codepipeline list-pipeline-executions --
pipeline-name $pipline_name --region $REGION) 
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            LAST_EXECUTION=$(jq -r '.pipelineExecutionSummaries[0]' <<< 
 "$PIPELINE_EXECUTIONS") 
            if [ "$LAST_EXECUTION" != "null" ]; 
                then 
                    LAST_EXECUTED_TIMESTAMP=$(jq -r '.startTime' <<< 
 "$LAST_EXECUTION") 
                    LAST_EXECUTED_DATE="$(date -r ${LAST_EXECUTED_TIMESTAMP%.*})" 
                else 
                    LAST_EXECUTED_DATE="Not executed in last year" 
            fi 
            LAST_EXECUTED_DATES+=("$LAST_EXECUTED_DATE") 
        fi 
    done

done

fileName=$REGION-$(date +%s)
printf "| %-30s | %-30s |\n" "Polling Pipeline Name" "Last Executed Time"
printf "| %-30s | %-30s |\n" "_____________________" "__________________"
for i in "${!POLLING_PIPELINES[@]}"; do 
  printf "| %-30s | %-30s |\n" "${POLLING_PIPELINES[i]}" "${LAST_EXECUTED_DATES[i]}" 
  printf "${POLLING_PIPELINES[i]}," >> $fileName.csv
done

printf "\nSaving Polling Pipeline Names to file $fileName.csv."

• Copie e cole o código a seguir no PollingPipelinesExtractorscript.py.

import boto3
import sys
import time
import math

hasNextToken = True
nextToken = ""
pollablePipelines = []
lastExecutedTimes = []
if len(sys.argv) == 1: 
    raise Exception("Please provide region name.")
session = boto3.Session(profile_name='default', region_name=sys.argv[1])
codepipeline = session.client('codepipeline')

def is_pollable_action(action): 
    actionTypeId = action['actionTypeId'] 
    configuration = action['configuration'] 
    return actionTypeId['owner'] in {"AWS", "ThirdParty"} 
 and actionTypeId['provider'] in {"GitHub", "CodeCommit", 
 "S3"} and ('PollForSourceChanges' not in configuration or 
 configuration['PollForSourceChanges'] == 'true')

def has_pollable_actions(pipeline): 
    hasPollableAction = False 
    pipelineDefinition = codepipeline.get_pipeline(name=pipeline['name'])['pipeline'] 
    for action in pipelineDefinition['stages'][0]['actions']: 
        hasPollableAction = is_pollable_action(action) 
        if hasPollableAction: 
            break 
    return hasPollableAction

def get_last_executed_time(pipelineName): 
    
 pipelineExecutions=codepipeline.list_pipeline_executions(pipelineName=pipelineName)
['pipelineExecutionSummaries'] 
    if pipelineExecutions: 
        return pipelineExecutions[0]['startTime'].strftime("%A %m/%d/%Y, %H:%M:%S") 
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    else: 
        return "Not executed in last year"

while hasNextToken: 
    if nextToken=="": 
        list_pipelines_response = codepipeline.list_pipelines() 
    else: 
        list_pipelines_response = codepipeline.list_pipelines(nextToken=nextToken) 
    if 'nextToken' in list_pipelines_response: 
        nextToken = list_pipelines_response['nextToken'] 
    else: 
        hasNextToken= False 
    for pipeline in list_pipelines_response['pipelines']: 
        if has_pollable_actions(pipeline): 
            pollablePipelines.append(pipeline['name']) 
            lastExecutedTimes.append(get_last_executed_time(pipeline['name']))

fileName="{region}-
{timeNow}.csv".format(region=sys.argv[1],timeNow=math.trunc(time.time()))
file = open(fileName, 'w')

print ("{:<30} {:<30} {:<30}".format('Polling Pipeline Name', '|','Last Executed 
 Time'))
print ("{:<30} {:<30} {:<30}".format('_____________________', 
 '|','__________________'))
for i in range(len(pollablePipelines)): 
    print("{:<30} {:<30} {:<30}".format(pollablePipelines[i], '|', 
 lastExecutedTimes[i])) 
    file.write("{pipeline},".format(pipeline=pollablePipelines[i]))
file.close()
print("\nSaving Polling Pipeline Names to file {fileName}".format(fileName=fileName))

3. Para cada região em que você tem pipelines, você deve executar o script para essa região. Para 
executar o script, siga um destes procedimentos:

• Execute o seguinte comando para executar o script chamado PollingPipelinesExtractor.sh. Neste 
exemplo, us-west-2. us-west-2.

./pollingPipelinesExtractor.sh us-west-2

• Para o script python, execute o comando a seguir para executar o script python chamado
PollingPipelinesExtractor.py. Neste exemplo, us-west-2. us-west-2.

python3 PollingPipelinesExtractor.py us-west-2

No exemplo de saída do script a seguir, a região us-west-2 retornou uma lista de canais de pesquisa e 
mostra o último tempo de execução de cada pipeline.

 % ./pollingPipelineExtractor.sh us-west-2

| Polling Pipeline Name | Last Executed Time           |
| _____________________ | __________________           |
| myCodeBuildPipeline   | Wed Mar 8 09:35:49 PST 2023  |
| myCodeCommitPipeline  | Mon Apr 24 22:32:32 PDT 2023 |
| TestPipeline          | Not executed in last year    |

Saving list of polling pipeline names to us-west-2-1682496174.csv...% 
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Analise a saída do script e, para cada pipeline na lista, atualize a fonte de pesquisa para o método 
recomendado de detecção de alterações baseado em eventos.

Observe que esse script também gera um arquivo.csv contendo a lista de canais de pesquisa em sua 
conta e salva o arquivo.csv na pasta de trabalho atual.

Migre canais de pesquisa com umaCodeCommit fonte
Você pode migrar seu pipeline de pesquisas para usar o AmazonCloudWatch Events para detectar 
alterações em seu repositório deCodeCommit origem ou em seu bucket de origem do Amazon S3.

CodeCommit-- Para um pipeline com umaCodeCommit fonte, modifique o pipeline para que a detecção de 
alterações seja automatizada por meio do AmazonCloudWatch Events. Escolha um dos seguintes métodos 
para implementar a migração:

• Consola:Migre canais de pesquisa (CodeCommitou fonte do Amazon S3) (console) (p. 258)
• CLI:Migrar canais de pesquisa (CodeCommitfonte) (CLI) (p. 259)
• AWS CloudFormation:  Migrar canais de pesquisa (CodeCommitfonte) (AWS 

CloudFormationmodelo) (p. 262)

Migre canais de pesquisa (CodeCommitou fonte do Amazon S3) 
(console)
Você pode usar oCodePipeline console para atualizar seu pipeline e usar o AmazonCloudWatch Events 
para detectar alterações em seu repositório deCodeCommit origem ou em seu bucket de origem do 
Amazon S3.

Note

Quando você usa o console para editar um pipeline que tem um repositório deCodeCommit 
origem ou um bucket de origem do Amazon S3, a regra e a função do IAM são criadas 
para você. Se você usar oAWS CLI para editar o pipeline, você mesmo deverá criar a 
regra AmazonCloudWatch Events e a função IAM. Para obter mais informações, consulte 
CodeCommitações eCloudWatch eventos de origem (p. 185).

Siga essas etapas para editar um pipeline que conduz verificações periódicas. Se você deseja criar um 
pipeline, consulte Crie um pipeline em CodePipeline (p. 211).

Para editar o estágio de origem do pipeline

1. Faça login noAWS Management Console e abra oCodePipeline console em http://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

Os nomes de todos os pipelines associados à sua conta da AWS são exibidos.
2. Em Nome, selecione o nome do pipeline que você deseja editar. Isso abrirá um visão detalhada do 

pipeline, incluindo o estado de cada uma das ações em cada estágio do pipeline.
3. Na página de detalhes do pipeline, selecione Editar.
4. Em Edit stage (Editar estágio), selecione o ícone de edição na ação de origem.
5. Expanda as Opções de detecção de alterações e escolha UsarCloudWatch eventos para iniciar 

automaticamente meu pipeline quando ocorrer uma alteração (recomendado).

Uma mensagem aparece mostrando a regra AmazonCloudWatch Events a ser criada para esse 
pipeline. Escolha Update (Atualizar).
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Se você estiver atualizando um pipeline que tem uma fonte do Amazon S3, você vê a seguinte 
mensagem. Escolha Update (Atualizar).

6. Quando terminar de editar seu pipeline, selecione Salvar alterações do pipeline para voltar à página 
de resumo.

Uma mensagem exibe o nome da regra AmazonCloudWatch Events a ser criada para seu pipeline. 
Escolha Save and continue.

7. Para testar a ação, utilize a AWS CLI para confirmar uma mudança à origem especificada no estágio 
de origem do pipeline para que seja possível liberar uma alteração.

Migrar canais de pesquisa (CodeCommitfonte) (CLI)
Siga estas etapas para editar um pipeline que está usando sondagem (verificações periódicas) para usar 
uma regra deCloudWatch eventos para iniciar o pipeline. Se você deseja criar um pipeline, consulte Crie 
um pipeline em CodePipeline (p. 211).

Para criar um pipeline baseado em eventos com o CodeCommit, edite o parâmetro
PollForSourceChanges de seu pipeline e crie os seguintes recursos:

• Evento AmazonCloudWatch Events
• Função do IAM para permitir que esse evento inicie o pipeline

Para editar oPollForSourceChanges parâmetro do seu funil
Important

Ao criar um pipeline com esse método, o parâmetro PollForSourceChanges é padronizado 
como verdadeiro se não for explicitamente definido como falso. Ao adicionar a detecção de 
alterações baseada em eventos, é necessário adicionar o parâmetro a sua saída e defini-
lo como falso para desativar a sondagem. Caso contrário, o pipeline inicia duas vezes para 
uma única alteração de origem. Para obter detalhes, consulte Configurações padrão para o 
PollForSourceChanges parâmetro (p. 480).

1. Execute o get-pipeline comando para copiar a estrutura do pipeline em um arquivo JSON. Por 
exemplo, para um pipeline nomeado MyFirstPipeline, execute o seguinte comando:

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

Este comando retorna nada, mas o arquivo que você criou deve aparecer no diretório onde você 
executou o comando.

2. Abra o arquivo JSON em qualquer editor de texto plano e altere o PollForSourceChanges
parâmetro false para editar o estágio de origem, como mostrado no exemplo a seguir.

Por que estou fazendo essa alteração? A alteração deste parâmetro para false desativa as 
verificações periódicas para que você possa utilizar apenas a detecção de alterações baseada em 
eventos.

"configuration": { 
     "PollForSourceChanges": "false",
    "BranchName": "main", 
    "RepositoryName": "MyTestRepo"
},

3. Se você estiver trabalhando com a estrutura do pipeline recuperada por meio do comando get-
pipeline, remova as linhas metadata do arquivo JSON. Caso contrário, o comando update-pipeline
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não é capaz de utilizá-la. Remova as linhas "metadata": { }, "created", "pipelineARN" e os 
campos "updated".

Por exemplo, remova as seguintes linhas da estrutura:

"metadata": { 
    "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name", 
    "created": "date", 
    "updated": "date"
},

Salve o arquivo.
4. Para aplicar suas alterações, execute o comando update-pipeline especificando o arquivo JSON do 

pipeline:

Important

Não se esqueça de incluir file:// antes do nome de arquivo. Ele é obrigatório nesse 
comando.

aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

Este comando retorna toda a estrutura do pipeline editado.

Note

O comando update-pipeline interrompe o pipeline. Se uma revisão estiver sendo executada 
pelo pipeline quando você executar o comando update-pipeline, essa execução será 
interrompida. Você deve iniciar manualmente o pipeline para executar a revisão através 
do pipeline atualizado. Use o comando start-pipeline-execution para iniciar 
manualmente o pipeline.

Para criar uma regra deCloudWatch eventos comCodeCommit como origem eCodePipeline 
destino do evento

1. Adicione permissões para que o AmazonCloudWatch Events useCodePipeline para invocar a regra. 
Para obter mais informações, consulte Uso de políticas baseadas em recursos paraCloudWatch 
eventos da Amazon.

a. Use o exemplo a seguir para criar uma política de confiança que permita aosCloudWatch eventos 
assumir o perfil de serviço. Nomeie a política de confiança trustpolicyforCWE.json.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "events.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}

b. Use o comando a seguir para criar a função Role-for-MyRule e anexar a política de confiança.
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aws iam create-role --role-name Role-for-MyRule --assume-role-policy-document 
 file://trustpolicyforCWE.json

c. Crie o JSON de política de permissões, conforme mostrado neste exemplo, para 
o pipeline denominado MyFirstPipeline. Nomeie a politica de permissões
permissionspolicyforCWE.json.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:StartPipelineExecution" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline" 
            ] 
        } 
    ]
}

d. Use o comando a seguir para anexar a política de permissões CodePipeline-Permissions-
Policy-for-CWE à função Role-for-MyRule.

Por que estou fazendo essa alteração? Adicionar essa política à função cria permissões 
paraCloudWatch eventos.

aws iam put-role-policy --role-name Role-for-MyRule --policy-name CodePipeline-
Permissions-Policy-For-CWE --policy-document file://permissionspolicyforCWE.json

2. Use o comando put-rule e inclua os parâmetros --name, --event-pattern e --role-arn.

Por que estou fazendo essa alteração? Esse comando permite que o AWS CloudFormation crie o 
evento.

O comando de exemplo a seguir cria uma regra chamada MyCodeCommitRepoRule.

aws events put-rule --name "MyCodeCommitRepoRule" --event-pattern "{\"source\":
[\"aws.codecommit\"],\"detail-type\":[\"CodeCommit Repository State Change\"],
\"resources\":[\"repository-ARN\"],\"detail\":{\"referenceType\":[\"branch\"],
\"referenceName\":[\"main\"]}}" --role-arn "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/Role-for-
MyRule"

3. Para adicionar o CodePipeline como destino, chame o comando put-targets e inclua os seguintes 
parâmetros:

• O parâmetro --rule é usado com rule_name criado por meio de put-rule.
• O parâmetro --targets é usado com o Id da lista do destino na lista de destinos e o ARN do 

pipeline de destino.

O exemplo de comando a seguir especifica que, para a regra chamada MyCodeCommitRepoRule, o
Id do destino é composto do número um, indicando que, em uma lista de destinos para a regra, esse 
é o destino 1. O exemplo de comando também especifica um exemplo ARN para o pipeline. O pipeline 
é iniciado quando uma alteração é feita no repositório.
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aws events put-targets --rule MyCodeCommitRepoRule --targets 
 Id=1,Arn=arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:TestPipeline

Migrar canais de pesquisa (CodeCommitfonte) (AWS 
CloudFormationmodelo)
Para criar um pipeline baseado em eventos do AWS CodeCommit, edite o parâmetro
PollForSourceChanges de seu pipeline e adicione os seguintes recursos em seu modelo:

• Uma regra deCloudWatch eventos da Amazon
• Uma função do IAM para sua regra deCloudWatch eventos

Ao utilizar o AWS CloudFormation para criar e gerenciar seus pipelines, o modelo inclui um conteúdo 
semelhante ao seguinte:

Note

A propriedade Configuration no estágio de origem denominado PollForSourceChanges. 
Se essa propriedade não estiver incluída em seu modelo, PollForSourceChanges será 
definido como true por padrão.

YAML

Resources: 
  AppPipeline:  
    Type: AWS::CodePipeline::Pipeline 
    Properties:  
      Name: codecommit-polling-pipeline 
      RoleArn:  
        !GetAtt CodePipelineServiceRole.Arn 
      Stages:  
        -  
          Name: Source 
          Actions:  
            -  
              Name: SourceAction 
              ActionTypeId:  
                Category: Source 
                Owner: AWS 
                Version: 1 
                Provider: CodeCommit 
              OutputArtifacts:  
                - Name: SourceOutput 
              Configuration:  
                BranchName: !Ref BranchName 
                RepositoryName: !Ref RepositoryName 
                PollForSourceChanges: true 
              RunOrder: 1

JSON

"Stages": [ 
    { 
        "Name": "Source", 
  "Actions": [{ 
      "Name": "SourceAction", 
      "ActionTypeId": { 
    "Category": "Source", 
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    "Owner": "AWS", 
    "Version": 1, 
    "Provider": "CodeCommit" 
      }, 
      "OutputArtifacts": [{ 
          "Name": "SourceOutput" 
      }], 
      "Configuration": { 
          "BranchName": { 
        "Ref": "BranchName" 
    }, 
    "RepositoryName": { 
        "Ref": "RepositoryName" 
    }, 
    "PollForSourceChanges": true 
            }, 
            "RunOrder": 1 
        }] 
    },

Para atualizar seuAWS CloudFormation modelo de pipeline e criar a regra deCloudWatch eventos

1. No modelo, em Resources, use o recurso AWS::IAM::Role do AWS CloudFormation para 
configurar a função do IAM que habilita o evento a iniciar seu pipeline. Essa entrada cria uma função 
que utiliza duas políticas:

• A primeira política permite que a função seja assumida.
• A segunda política fornece permissões para iniciar o pipeline.

Por que estou fazendo essa alteração? Adicionar oAWS::IAM::Role recurso permiteAWS 
CloudFormation criar permissões paraCloudWatch eventos. Esse recurso é adicionado à sua pilha do 
AWS CloudFormation.

YAML

  AmazonCloudWatchEventRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - events.amazonaws.com 
            Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
        - 
          PolicyName: cwe-pipeline-execution 
          PolicyDocument: 
            Version: 2012-10-17 
            Statement: 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: codepipeline:StartPipelineExecution 
                Resource: !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 
 'AWS::Region', ':', !Ref 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ] 
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JSON

"AmazonCloudWatchEventRole": { 
  "Type": "AWS::IAM::Role",  
  "Properties": { 
    "AssumeRolePolicyDocument": { 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [ 
        { 
          "Effect": "Allow", 
          "Principal": { 
            "Service": [ 
              "events.amazonaws.com" 
            ] 
          }, 
          "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
      ] 
    }, 
    "Path": "/", 
    "Policies": [ 
      { 
        "PolicyName": "cwe-pipeline-execution", 
        "PolicyDocument": { 
          "Version": "2012-10-17", 
          "Statement": [ 
            { 
              "Effect": "Allow", 
              "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution", 
              "Resource": { 
                "Fn::Join": [ 
                  "", 
                  [ 
                    "arn:aws:codepipeline:", 
                    { 
                      "Ref": "AWS::Region" 
                    }, 
                    ":", 
                    { 
                      "Ref": "AWS::AccountId" 
                    }, 
                    ":", 
                    { 
                      "Ref": "AppPipeline" 
                    } 
                  ]

...

2. No modelo, emResources, use oAWS::Events::RuleAWS CloudFormation recurso para 
adicionar uma regra deCloudWatch eventos. Esse padrão de evento cria um evento que monitora as 
alterações push em seu repositório. Quando oCloudWatch Events detecta uma alteração no estado do 
repositório, a regra é invocadaStartPipelineExecution em seu pipeline de destino.

Por que estou fazendo essa mudança? A adição do recurso AWS::Events::Rule permite que o 
AWS CloudFormation crie o evento. Esse recurso é adicionado à sua pilha do AWS CloudFormation.

YAML

  AmazonCloudWatchEventRule: 
    Type: AWS::Events::Rule 
    Properties: 
      EventPattern: 
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        source: 
          - aws.codecommit 
        detail-type: 
          - 'CodeCommit Repository State Change' 
        resources: 
          - !Join [ '', [ 'arn:aws:codecommit:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref 
 'AWS::AccountId', ':', !Ref RepositoryName ] ] 
        detail: 
          event: 
            - referenceCreated 
            - referenceUpdated 
          referenceType: 
            - branch 
          referenceName: 
            - main 
      Targets: 
        - 
          Arn:  
            !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref 
 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ] 
          RoleArn: !GetAtt AmazonCloudWatchEventRole.Arn 
          Id: codepipeline-AppPipeline

JSON

"AmazonCloudWatchEventRule": { 
  "Type": "AWS::Events::Rule", 
  "Properties": { 
    "EventPattern": { 
      "source": [ 
        "aws.codecommit" 
      ], 
      "detail-type": [ 
        "CodeCommit Repository State Change" 
      ], 
      "resources": [ 
        { 
          "Fn::Join": [ 
            "", 
            [ 
              "arn:aws:codecommit:", 
              { 
                "Ref": "AWS::Region" 
              }, 
              ":", 
              { 
                "Ref": "AWS::AccountId" 
              }, 
              ":", 
              { 
                "Ref": "RepositoryName" 
              } 
            ] 
          ] 
        } 
      ], 
      "detail": { 
        "event": [ 
          "referenceCreated", 
          "referenceUpdated" 
        ], 
        "referenceType": [ 
          "branch" 
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        ], 
        "referenceName": [ 
          "main" 
        ] 
      } 
    }, 
    "Targets": [ 
      { 
        "Arn": { 
          "Fn::Join": [ 
            "", 
            [ 
              "arn:aws:codepipeline:", 
              { 
                "Ref": "AWS::Region" 
              }, 
              ":", 
              { 
                "Ref": "AWS::AccountId" 
              }, 
              ":", 
              { 
                "Ref": "AppPipeline" 
              } 
            ] 
          ] 
        }, 
        "RoleArn": { 
          "Fn::GetAtt": [ 
            "AmazonCloudWatchEventRole", 
            "Arn" 
          ] 
        }, 
        "Id": "codepipeline-AppPipeline" 
      } 
    ] 
  }
},

3. Salve o modelo atualizado em seu computador local e abra o console do AWS CloudFormation.
4. Selecione sua pilha e clique em Create Change Set for Current Stack (Criar conjunto de alterações 

para a pilha atual).
5. Carregue o modelo e visualize as alterações listadas no AWS CloudFormation. Essas são as 

alterações a serem feitas na pilha. Seus novos recursos devem ser exibidos na lista.
6. Selecione Execute (Executar).

Para editar oPollForSourceChanges parâmetro do seu funil
Important

Em muitos casos, o parâmetro PollForSourceChanges é padronizado como verdadeiro ao 
criar um pipeline. Ao adicionar a detecção de alterações baseada em eventos, é necessário 
adicionar o parâmetro a sua saída e defini-lo como falso para desativar a sondagem. Caso 
contrário, o pipeline inicia duas vezes para uma única alteração de origem. Para obter detalhes, 
consulte Configurações padrão para o PollForSourceChanges parâmetro (p. 480).

• No modelo, altere PollForSourceChanges para false. Se você não incluir
PollForSourceChanges na sua definição de pipeline, adicione-o e configure para false.

Por que estou fazendo essa alteração? A alteração deste parâmetro para false desativa as 
verificações periódicas para que você possa utilizar apenas a detecção de alterações baseada em 
eventos.
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YAML

          Name: Source 
          Actions:  
            -  
              Name: SourceAction 
              ActionTypeId:  
                Category: Source 
                Owner: AWS 
                Version: 1 
                Provider: CodeCommit 
              OutputArtifacts:  
                - Name: SourceOutput 
              Configuration:  
                BranchName: !Ref BranchName 
                RepositoryName: !Ref RepositoryName 
                 PollForSourceChanges: false
              RunOrder: 1

JSON

{ 
  "Name": "Source",  
  "Actions": [ 
    { 
      "Name": "SourceAction", 
      "ActionTypeId": { 
        "Category": "Source", 
        "Owner": "AWS", 
        "Version": 1, 
        "Provider": "CodeCommit" 
      }, 
      "OutputArtifacts": [ 
        { 
          "Name": "SourceOutput" 
        } 
      ], 
      "Configuration": { 
        "BranchName": { 
          "Ref": "BranchName" 
        }, 
        "RepositoryName": { 
          "Ref": "RepositoryName" 
        }, 
        "PollForSourceChanges": false
      }, 
      "RunOrder": 1 
    } 
  ]
}, 
       

Example

Ao criar esses recursos com o AWS CloudFormation, o pipeline é acionado quando os arquivos presentes 
no repositório são criados ou atualizados. Aqui está o trecho do modelo final:

YAML

Resources: 
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  AmazonCloudWatchEventRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - events.amazonaws.com 
            Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
        - 
          PolicyName: cwe-pipeline-execution 
          PolicyDocument: 
            Version: 2012-10-17 
            Statement: 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: codepipeline:StartPipelineExecution 
                Resource: !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', 
 ':', !Ref 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ] 
  AmazonCloudWatchEventRule: 
    Type: AWS::Events::Rule 
    Properties: 
      EventPattern: 
        source: 
          - aws.codecommit 
        detail-type: 
          - 'CodeCommit Repository State Change' 
        resources: 
          - !Join [ '', [ 'arn:aws:codecommit:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref 
 'AWS::AccountId', ':', !Ref RepositoryName ] ] 
        detail: 
          event: 
            - referenceCreated 
            - referenceUpdated 
          referenceType: 
            - branch 
          referenceName: 
            - main 
      Targets: 
        - 
          Arn:  
            !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref 
 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ] 
          RoleArn: !GetAtt AmazonCloudWatchEventRole.Arn 
          Id: codepipeline-AppPipeline 
  AppPipeline:  
    Type: AWS::CodePipeline::Pipeline 
    Properties:  
      Name: codecommit-events-pipeline 
      RoleArn:  
        !GetAtt CodePipelineServiceRole.Arn 
      Stages:  
        -  
          Name: Source 
          Actions:  
            -  
              Name: SourceAction 
              ActionTypeId:  
                Category: Source 
                Owner: AWS 
                Version: 1 
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                Provider: CodeCommit 
              OutputArtifacts:  
                - Name: SourceOutput 
              Configuration:  
                BranchName: !Ref BranchName 
                RepositoryName: !Ref RepositoryName 
                PollForSourceChanges: false 
              RunOrder: 1

...

JSON

    "Resources": {

... 

        "AmazonCloudWatchEventRole": { 
            "Type": "AWS::IAM::Role", 
            "Properties": { 
                "AssumeRolePolicyDocument": { 
                    "Version": "2012-10-17", 
                    "Statement": [ 
                        { 
                            "Effect": "Allow", 
                            "Principal": { 
                                "Service": [ 
                                    "events.amazonaws.com" 
                                ] 
                            }, 
                            "Action": "sts:AssumeRole" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                "Path": "/", 
                "Policies": [ 
                    { 
                        "PolicyName": "cwe-pipeline-execution", 
                        "PolicyDocument": { 
                            "Version": "2012-10-17", 
                            "Statement": [ 
                                { 
                                    "Effect": "Allow", 
                                    "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution", 
                                    "Resource": { 
                                        "Fn::Join": [ 
                                            "", 
                                            [ 
                                                "arn:aws:codepipeline:", 
                                                { 
                                                    "Ref": "AWS::Region" 
                                                }, 
                                                ":", 
                                                { 
                                                    "Ref": "AWS::AccountId" 
                                                }, 
                                                ":", 
                                                { 
                                                    "Ref": "AppPipeline" 
                                                } 
                                            ] 
                                        ] 
                                    } 
                                } 
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                            ] 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        }, 
        "AmazonCloudWatchEventRule": { 
            "Type": "AWS::Events::Rule", 
            "Properties": { 
                "EventPattern": { 
                    "source": [ 
                        "aws.codecommit" 
                    ], 
                    "detail-type": [ 
                        "CodeCommit Repository State Change" 
                    ], 
                    "resources": [ 
                        { 
                            "Fn::Join": [ 
                                "", 
                                [ 
                                    "arn:aws:codecommit:", 
                                    { 
                                        "Ref": "AWS::Region" 
                                    }, 
                                    ":", 
                                    { 
                                        "Ref": "AWS::AccountId" 
                                    }, 
                                    ":", 
                                    { 
                                        "Ref": "RepositoryName" 
                                    } 
                                ] 
                            ] 
                        } 
                    ], 
                    "detail": { 
                        "event": [ 
                            "referenceCreated", 
                            "referenceUpdated" 
                        ], 
                        "referenceType": [ 
                            "branch" 
                        ], 
                        "referenceName": [ 
                            "main" 
                        ] 
                    } 
                }, 
                "Targets": [ 
                    { 
                        "Arn": { 
                            "Fn::Join": [ 
                                "", 
                                [ 
                                    "arn:aws:codepipeline:", 
                                    { 
                                        "Ref": "AWS::Region" 
                                    }, 
                                    ":", 
                                    { 
                                        "Ref": "AWS::AccountId" 
                                    }, 
                                    ":", 
                                    { 
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                                        "Ref": "AppPipeline" 
                                    } 
                                ] 
                            ] 
                        }, 
                        "RoleArn": { 
                            "Fn::GetAtt": [ 
                                "AmazonCloudWatchEventRole", 
                                "Arn" 
                            ] 
                        }, 
                        "Id": "codepipeline-AppPipeline" 
                    } 
                ] 
            } 
        }, 
        "AppPipeline": { 
            "Type": "AWS::CodePipeline::Pipeline", 
            "Properties": { 
                "Name": "codecommit-events-pipeline", 
                "RoleArn": { 
                    "Fn::GetAtt": [ 
                        "CodePipelineServiceRole", 
                        "Arn" 
                    ] 
                }, 
                "Stages": [ 
                    { 
                        "Name": "Source", 
                        "Actions": [ 
                            { 
                                "Name": "SourceAction", 
                                "ActionTypeId": { 
                                    "Category": "Source", 
                                    "Owner": "AWS", 
                                    "Version": 1, 
                                    "Provider": "CodeCommit" 
                                }, 
                                "OutputArtifacts": [ 
                                    { 
                                        "Name": "SourceOutput" 
                                    } 
                                ], 
                                "Configuration": { 
                                    "BranchName": { 
                                        "Ref": "BranchName" 
                                    }, 
                                    "RepositoryName": { 
                                        "Ref": "RepositoryName" 
                                    }, 
                                    "PollForSourceChanges": false 
                                }, 
                                "RunOrder": 1 
                            } 
                        ] 
                    },

...
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Migre canais de pesquisa com uma fonte S3
Para um pipeline com uma fonte do Amazon S3, modifique o pipeline para que a detecção de alterações 
seja automatizada por meio do AmazonCloudWatch Events. Escolha um dos seguintes métodos para 
implementar a migração:

• Consola:Migre canais de pesquisa (CodeCommitou fonte do Amazon S3) (console) (p. 258)
• CLI:Migre pipelines de pesquisa (fonte do Amazon S3) (CLI) (p. 272)
• AWS CloudFormation: Migre canais de pesquisa (fonte do Amazon S3) (AWS 

CloudFormationmodelo) (p. 275)

Migre pipelines de pesquisa (fonte do Amazon S3) (CLI)
Siga estas etapas para editar um pipeline que está usando pesquisas (verificações periódicas) para usar 
um evento emCloudWatch Eventos em vez disso. Se você deseja criar um pipeline, consulte Crie um 
pipeline em CodePipeline (p. 211).

Para criar um pipeline orientado por eventos com o Amazon S3, você edita oPollForSourceChanges
parâmetro do seu pipeline e, em seguida, cria os seguintes recursos:

• AWS CloudTrailpolítica de trilha, bucket e bucket que o Amazon S3 pode usar para registrar os eventos.
• Evento AmazonCloudWatch Events
• Função do IAM para permitir que o evento do CloudWatch inicie o pipeline

Para criar uma trilha do AWS CloudTrail e habilitar o registro em log

Para usar a AWS CLI para criar uma trilha, chame o comando create-trail, especificando:

• O nome da trilha.
• O bucket ao qual você já aplicou a política de bucket do AWS CloudTrail.

Para obter mais informações, consulte Criação de uma trilha com a interface da linha deAWS comando.

1. Use o comando create-trail e inclua os parâmetros --name e --s3-bucket-name.

Por que estou fazendo essa alteração? Isso cria a trilha do CloudTrail necessária para o bucket de 
origem do S3.

O comando a seguir usa --name e --s3-bucket-name para criar uma trilha denominada my-trail
e um bucket chamado de myBucket.

aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name myBucket

2. Use o comando start-logging e inclua o parâmetro --name.

Por que estou fazendo essa mudança? Esse comando inicia oCloudTrail registro do seu bucket de 
origem e envia eventos paraCloudWatch Eventos.

Exemplo:

O comando a seguir utiliza --name para iniciar o registro em log em uma trilha denominada my-
trail.

aws cloudtrail start-logging --name my-trail
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3. Use o comando put-event-selectors e inclua os parâmetros --trail-name e --event-selectors. 
Use seletores de eventos para especificar que você deseja que sua trilha registre eventos de dados 
para seu bucket de origem e envie os eventos para a regra AmazonCloudWatch Events.

Por que estou fazendo essa mudança? Esse comando filtra eventos.

Exemplo:

O comando a seguir utiliza --trail-name e --event-selectors para especificar eventos de 
dados para um bucket de origem e prefixo denominado myBucket/myFolder.

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name my-trail --event-selectors 
 '[{ "ReadWriteType": "WriteOnly", "IncludeManagementEvents":false, "DataResources": 
 [{ "Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::myBucket/myFolder/
file.zip"] }] }]'

Para criar uma regra deCloudWatch eventos com o Amazon S3 como origem eCodePipeline 
destino do evento e aplicar a política de permissões

1. Conceda permissões para que o AmazonCloudWatch Events useCodePipeline para invocar a regra. 
Para obter mais informações, consulte Uso de políticas baseadas em recursos paraCloudWatch 
eventos da Amazon.

a. Use o exemplo a seguir para criar a política de confiança para permitir queCloudWatch os eventos 
assumam a função de serviço. Chame-o de trustpolicyforCWE.json.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "events.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}

b. Use o comando a seguir para criar a função Role-for-MyRule e anexar a política de confiança.

Por que estou fazendo essa alteração? Adicionar essa política de confiança à função cria 
permissões paraCloudWatch eventos.

aws iam create-role --role-name Role-for-MyRule --assume-role-policy-document 
 file://trustpolicyforCWE.json

c. Crie o JSON da política de permissões, conforme mostrado aqui para o pipeline chamado
MyFirstPipeline. Nomeie a politica de permissões permissionspolicyforCWE.json.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:StartPipelineExecution" 
            ], 
            "Resource": [ 
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                "arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline" 
            ] 
        } 
    ]
}

d. Use o comando a seguir para anexar a nova política de permissões CodePipeline-
Permissions-Policy-for-CWE à função Role-for-MyRule criada.

aws iam put-role-policy --role-name Role-for-MyRule --policy-name CodePipeline-
Permissions-Policy-For-CWE --policy-document file://permissionspolicyforCWE.json

2. Use o comando put-rule e inclua os parâmetros --name, --event-pattern e --role-arn.

O exemplo de comando a seguir cria uma regra chamada MyS3SourceRule.

aws events put-rule --name "MyS3SourceRule" --event-pattern "{\"source\":
[\"aws.s3\"],\"detail-type\":[\"AWS API Call via CloudTrail\"],\"detail\":
{\"eventSource\":[\"s3.amazonaws.com\"],\"eventName\":[\"CopyObject\",\"PutObject\",
\"CompleteMultipartUpload\"],\"requestParameters\":{\"bucketName\":[\"my-bucket\"],
\"key\":[\"my-key\"]}}} 
 --role-arn "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/Role-for-MyRule"

3. Para adicionar o CodePipeline como destino, use o comando put-targets e inclua os parâmetros --
rule e --targets.

O comando a seguir especifica que, para a regra denominada MyS3SourceRule, o Id do destino é 
composto do número um, indicando que, em uma lista de destinos para a regra, esse é o destino 1. O 
comando também especifica um ARN de exemplo para o pipeline. O pipeline é iniciado quando uma 
alteração é feita no repositório.

aws events put-targets --rule MyS3SourceRule --targets 
 Id=1,Arn=arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:TestPipeline

Para editar oPollForSourceChanges parâmetro do seu funil

Important

Ao criar um pipeline com esse método, o parâmetro PollForSourceChanges é padronizado 
como verdadeiro se não for explicitamente definido como falso. Ao adicionar a detecção de 
alterações baseada em eventos, é necessário adicionar o parâmetro a sua saída e defini-
lo como falso para desativar a sondagem. Caso contrário, o pipeline inicia duas vezes para 
uma única alteração de origem. Para obter detalhes, consulte Configurações padrão para o 
PollForSourceChanges parâmetro (p. 480).

1. Execute o get-pipeline comando para copiar a estrutura do pipeline em um arquivo JSON. Por 
exemplo, para um pipeline nomeado MyFirstPipeline, execute o seguinte comando:

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

Este comando retorna nada, mas o arquivo que você criou deve aparecer no diretório onde você 
executou o comando.

2. Abra o arquivo JSON em qualquer editor de texto plano e, para editar o estágio de origem, altere o 
parâmetro PollForSourceChanges de um bucket denominado storage-bucket para false, 
conforme mostrado neste exemplo.

Versão da API 2015-07-09
274



AWS CodePipeline Guia do usuário
Migre canais de pesquisa com uma fonte S3

Por que estou fazendo essa alteração? A configuração deste parâmetro para false desativa as 
verificações periódicas para que você possa utilizar apenas a detecção de alterações baseada em 
eventos.

"configuration": { 
    "S3Bucket": "storage-bucket", 
     "PollForSourceChanges": "false",
    "S3ObjectKey": "index.zip"
},

3. Se você estiver trabalhando com a estrutura do pipeline recuperada por meio do comando get-
pipeline, é necessário remover as linhas metadata do arquivo JSON. Caso contrário, o comando
update-pipeline não é capaz de utilizá-la. Remova as linhas "metadata": { }, "created",
"pipelineARN" e os campos "updated".

Por exemplo, remova as seguintes linhas da estrutura:

"metadata": { 
    "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name", 
    "created": "date", 
    "updated": "date"
},

Salve o arquivo.
4. Para aplicar suas alterações, execute o comando update-pipeline especificando o arquivo JSON do 

pipeline:

Important

Não se esqueça de incluir file:// antes do nome de arquivo. Ele é obrigatório nesse 
comando.

aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

Este comando retorna toda a estrutura do pipeline editado.

Note

O comando update-pipeline interrompe o pipeline. Se uma revisão estiver sendo executada 
pelo pipeline quando você executar o comando update-pipeline, essa execução será 
interrompida. Você deve iniciar manualmente o pipeline para executar a revisão através 
do pipeline atualizado. Use o comando start-pipeline-execution para iniciar manualmente o 
pipeline.

Migre canais de pesquisa (fonte do Amazon S3) (AWS 
CloudFormationmodelo)

Use essas etapas para editar seu pipeline com uma fonte do Amazon S3, desde a pesquisa até a detecção 
de alterações baseada em eventos.

Para criar um pipeline orientado por eventos com o Amazon S3, você edita oPollForSourceChanges
parâmetro do seu pipeline e, em seguida, adiciona os seguintes recursos ao seu modelo:

• O AmazonCloudWatch Events exige que todos os eventos do Amazon S3 sejam registrados. Você deve 
criar uma política deAWS CloudTrail trilha, bucket e bucket que o Amazon S3 possa usar para registrar 
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os eventos que ocorrem. Para obter mais informações, consulte Registro eventos de dados para trilhas e
Registro eventos de gerenciamento para trilhas.

• A regra deCloudWatch eventos da Amazon e a função do IAM permitem que esse evento inicie nosso 
pipeline.

Ao utilizar o AWS CloudFormation para criar e gerenciar seus pipelines, o modelo inclui um conteúdo 
semelhante ao seguinte:

Note

A propriedade Configuration no estágio de origem denominado PollForSourceChanges. 
Se o seu modelo não inclui essa propriedade, PollForSourceChanges é definido como true
por padrão.

YAML

  AppPipeline:  
    Type: AWS::CodePipeline::Pipeline 
    Properties:  
      RoleArn: !GetAtt CodePipelineServiceRole.Arn 
      Stages:  
        -  
          Name: Source 
          Actions:  
            -  
              Name: SourceAction 
              ActionTypeId:  
                Category: Source 
                Owner: AWS 
                Version: 1 
                Provider: S3 
              OutputArtifacts:  
                -  
                  Name: SourceOutput 
              Configuration:  
                S3Bucket: !Ref SourceBucket 
                S3ObjectKey: !Ref S3SourceObjectKey 
                PollForSourceChanges: true 
              RunOrder: 1

...

JSON

        "AppPipeline": { 
            "Type": "AWS::CodePipeline::Pipeline", 
            "Properties": { 
                "RoleArn": { 
                    "Fn::GetAtt": ["CodePipelineServiceRole", "Arn"] 
                }, 
                "Stages": [ 
                    { 
                        "Name": "Source", 
                        "Actions": [ 
                            { 
                                "Name": "SourceAction", 
                                "ActionTypeId": { 
                                    "Category": "Source", 
                                    "Owner": "AWS", 
                                    "Version": 1, 
                                    "Provider": "S3" 
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                                }, 
                                "OutputArtifacts": [ 
                                    { 
                                        "Name": "SourceOutput" 
                                    } 
                                ], 
                                "Configuration": { 
                                    "S3Bucket": { 
                                        "Ref": "SourceBucket" 
                                    }, 
                                    "S3ObjectKey": { 
                                        "Ref": "SourceObjectKey" 
                                    }, 
                                    "PollForSourceChanges": true 
                                }, 
                                "RunOrder": 1 
                            } 
                        ] 
                    },

...

Para criar uma regra deCloudWatch eventos com o Amazon S3 como origem eCodePipeline 
destino do evento e aplicar a política de permissões

1. No modelo, em Resources, use o recurso AWS::IAM::Role do AWS CloudFormation para 
configurar a função do IAM que habilita o evento a iniciar seu pipeline. Essa entrada cria uma função 
que utiliza duas políticas:

• A primeira política permite que a função seja assumida.
• A segunda política fornece permissões para iniciar o pipeline.

Por que estou fazendo essa alteração? A adiçãoAWS::IAM::Role de recursosAWS CloudFormation 
permite criar permissões paraCloudWatch eventos da Amazon. Esse recurso é adicionado à sua pilha 
do AWS CloudFormation.

YAML

  AmazonCloudWatchEventRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - events.amazonaws.com 
            Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
        - 
          PolicyName: cwe-pipeline-execution 
          PolicyDocument: 
            Version: 2012-10-17 
            Statement: 
              - 
                Effect: Allow 
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                Action: codepipeline:StartPipelineExecution 
                Resource: !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 
 'AWS::Region', ':', !Ref 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ]

...

JSON

  "AmazonCloudWatchEventRole": { 
    "Type": "AWS::IAM::Role", 
    "Properties": { 
      "AssumeRolePolicyDocument": { 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
          { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
              "Service": [ 
                "events.amazonaws.com" 
              ] 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
          } 
        ] 
      }, 
      "Path": "/", 
      "Policies": [ 
        { 
          "PolicyName": "cwe-pipeline-execution", 
          "PolicyDocument": { 
            "Version": "2012-10-17", 
            "Statement": [ 
              { 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution", 
                "Resource": { 
                  "Fn::Join": [ 
                    "", 
                    [ 
                      "arn:aws:codepipeline:", 
                      { 
                        "Ref": "AWS::Region" 
                      }, 
                      ":", 
                      { 
                        "Ref": "AWS::AccountId" 
                      }, 
                      ":", 
                      { 
                        "Ref": "AppPipeline" 
                      } 
                    ] 
                  ]

...

2. Use oAWS::Events::RuleAWS CloudFormation recurso para adicionar uma regra deCloudWatch 
eventos. Esse padrão de evento cria um evento que monitoraCopyObjectPutObject
eCompleteMultipartUpload em seu bucket de origem do Amazon S3. Além disso, inclua um 
destino de seu pipeline. Quando CopyObject, PutObject ou CompleteMultipartUpload
ocorrer, essa regra invoca StartPipelineExecution em seu pipeline de destino.
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Por que estou fazendo essa alteração? A adição do recurso AWS::Events::Rule permite que o 
AWS CloudFormation crie o evento. Esse recurso é adicionado à sua pilha do AWS CloudFormation.

YAML

  AmazonCloudWatchEventRule: 
    Type: AWS::Events::Rule 
    Properties: 
      EventPattern: 
        source: 
          - aws.s3 
        detail-type: 
          - 'AWS API Call via CloudTrail' 
        detail: 
          eventSource: 
            - s3.amazonaws.com 
          eventName: 
            - CopyObject 
            - PutObject 
            - CompleteMultipartUpload 
          requestParameters: 
            bucketName: 
              - !Ref SourceBucket 
            key: 
              - !Ref SourceObjectKey 
      Targets: 
        - 
          Arn: 
            !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref 
 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ] 
          RoleArn: !GetAtt AmazonCloudWatchEventRole.Arn 
          Id: codepipeline-AppPipeline

...

JSON

  "AmazonCloudWatchEventRule": { 
    "Type": "AWS::Events::Rule", 
    "Properties": { 
      "EventPattern": { 
        "source": [ 
          "aws.s3" 
        ], 
        "detail-type": [ 
          "AWS API Call via CloudTrail" 
        ], 
        "detail": { 
          "eventSource": [ 
            "s3.amazonaws.com" 
          ], 
          "eventName": [ 
            "CopyObject", 
            "PutObject", 
            "CompleteMultipartUpload" 
          ], 
          "requestParameters": { 
            "bucketName": [ 
              { 
                "Ref": "SourceBucket" 
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              } 
            ], 
            "key": [ 
              { 
                "Ref": "SourceObjectKey" 
              } 
            ] 
          } 
        } 
      }, 
      "Targets": [ 
        { 
          "Arn": { 
            "Fn::Join": [ 
              "", 
              [ 
                "arn:aws:codepipeline:", 
                { 
                  "Ref": "AWS::Region" 
                }, 
                ":", 
                { 
                  "Ref": "AWS::AccountId" 
                }, 
                ":", 
                { 
                  "Ref": "AppPipeline" 
                } 
              ] 
            ] 
          }, 
          "RoleArn": { 
            "Fn::GetAtt": [ 
              "AmazonCloudWatchEventRole", 
              "Arn" 
            ] 
          }, 
          "Id": "codepipeline-AppPipeline" 
        } 
      ] 
    } 
  }
},

...

3. Adicione este trecho ao primeiro modelo para permitir a funcionalidade de pilha cruzada:

YAML

Outputs: 
  SourceBucketARN: 
    Description: "S3 bucket ARN that Cloudtrail will use" 
    Value: !GetAtt SourceBucket.Arn 
    Export: 
      Name: SourceBucketARN

JSON

  "Outputs" : { 
    "SourceBucketARN" : { 
      "Description" : "S3 bucket ARN that Cloudtrail will use", 
      "Value" : { "Fn::GetAtt": ["SourceBucket", "Arn"] }, 
      "Export" : { 
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        "Name" : "SourceBucketARN" 
      } 
    }

...

4. Salve o modelo atualizado no computador local e abra o console do AWS CloudFormation.
5. Selecione sua pilha e clique em Create Change Set for Current Stack (Criar conjunto de alterações 

para a pilha atual).
6. Carregue o modelo atualizado e, em seguida, visualize as alterações listadas no AWS 

CloudFormation. Essas são as alterações que serão feitas na pilha. Seus novos recursos devem ser 
exibidos na lista.

7. Selecione Execute (Executar).

Para editar oPollForSourceChanges parâmetro do seu funil
Important

Ao criar um pipeline com esse método, o parâmetro PollForSourceChanges é padronizado 
como verdadeiro se não for explicitamente definido como falso. Ao adicionar a detecção de 
alterações baseada em eventos, é necessário adicionar o parâmetro a sua saída e defini-
lo como falso para desativar a sondagem. Caso contrário, o pipeline inicia duas vezes para 
uma única alteração de origem. Para obter detalhes, consulte Configurações padrão para o 
PollForSourceChanges parâmetro (p. 480).

• No modelo, altere PollForSourceChanges para false. Se você não incluir
PollForSourceChanges na sua definição de pipeline, adicione-o e configure para false.

Por que estou fazendo essa alteração? A alteração de PollForSourceChanges para false
desativa as verificações periódicas para que você possa utilizar apenas a detecção de alterações 
baseada em eventos.

YAML

          Name: Source 
          Actions:  
            -  
              Name: SourceAction 
              ActionTypeId:  
                Category: Source 
                Owner: AWS 
                Version: 1 
                Provider: S3 
              OutputArtifacts:  
                - Name: SourceOutput 
              Configuration:  
                S3Bucket: !Ref SourceBucket 
                S3ObjectKey: !Ref SourceObjectKey 
                 PollForSourceChanges: false
              RunOrder: 1

JSON

 { 
    "Name": "SourceAction", 
    "ActionTypeId": { 
      "Category": "Source", 
      "Owner": "AWS", 
      "Version": 1, 
      "Provider": "S3" 
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    }, 
    "OutputArtifacts": [ 
      { 
        "Name": "SourceOutput" 
      } 
    ], 
    "Configuration": { 
      "S3Bucket": { 
        "Ref": "SourceBucket" 
      }, 
      "S3ObjectKey": { 
        "Ref": "SourceObjectKey" 
      }, 
      "PollForSourceChanges": false
    }, 
    "RunOrder": 1 
  } 
       

Para criar um segundo modelo para osCloudTrail recursos do seu pipeline Amazon S3

• Em um modelo separado, em Resources, use os recursos AWS::S3::Bucket,
AWS::S3::BucketPolicy e AWS::CloudTrail::Trail do AWS CloudFormation para fornecer 
uma definição de bucket simples e uma trilha para o CloudTrail.

Por que estou fazendo essa mudança? Dado o limite atual de cinco trilhas por conta, aCloudTrail trilha 
deve ser criada e gerenciada separadamente. (Veja Limites emAWS CloudTrail.) No entanto, você 
pode incluir vários buckets do Amazon S3 em uma única trilha, para que você possa criar a trilha uma 
vez e depois adicionar buckets do Amazon S3 para outros pipelines, conforme necessário. Cole o 
seguinte no arquivo do segundo modelo de exemplo.

YAML

###################################################################################
# Prerequisites:  
#   - S3 SourceBucket and SourceObjectKey must exist
###################################################################################

Parameters: 
  SourceObjectKey: 
    Description: 'S3 source artifact' 
    Type: String 
    Default: SampleApp_Linux.zip

Resources: 
  AWSCloudTrailBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: !Ref AWSCloudTrailBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - 
            Sid: AWSCloudTrailAclCheck 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - cloudtrail.amazonaws.com 
            Action: s3:GetBucketAcl 
            Resource: !GetAtt AWSCloudTrailBucket.Arn 
          - 
            Sid: AWSCloudTrailWrite 
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            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - cloudtrail.amazonaws.com 
            Action: s3:PutObject 
            Resource: !Join [ '', [ !GetAtt AWSCloudTrailBucket.Arn, '/AWSLogs/', !
Ref 'AWS::AccountId', '/*' ] ] 
            Condition:  
              StringEquals: 
                s3:x-amz-acl: bucket-owner-full-control 
  AWSCloudTrailBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    DeletionPolicy: Retain 
  AwsCloudTrail: 
    DependsOn: 
      - AWSCloudTrailBucketPolicy 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      S3BucketName: !Ref AWSCloudTrailBucket 
      EventSelectors: 
        - 
          DataResources: 
            - 
              Type: AWS::S3::Object 
              Values: 
                - !Join [ '', [ !ImportValue SourceBucketARN, '/', !Ref 
 SourceObjectKey ] ] 
          ReadWriteType: WriteOnly 
          IncludeManagementEvents: false 
      IncludeGlobalServiceEvents: true 
      IsLogging: true 
      IsMultiRegionTrail: true

...

JSON

{ 
  "Parameters": { 
    "SourceObjectKey": { 
      "Description": "S3 source artifact", 
      "Type": "String", 
      "Default": "SampleApp_Linux.zip" 
    } 
  }, 
  "Resources": { 
    "AWSCloudTrailBucket": { 
      "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "DeletionPolicy": "Retain" 
    }, 
    "AWSCloudTrailBucketPolicy": { 
      "Type": "AWS::S3::BucketPolicy", 
      "Properties": { 
        "Bucket": { 
          "Ref": "AWSCloudTrailBucket" 
        }, 
        "PolicyDocument": { 
          "Version": "2012-10-17", 
          "Statement": [ 
            { 
              "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck", 
              "Effect": "Allow", 
              "Principal": { 
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                "Service": [ 
                  "cloudtrail.amazonaws.com" 
                ] 
              }, 
              "Action": "s3:GetBucketAcl", 
              "Resource": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                  "AWSCloudTrailBucket", 
                  "Arn" 
                ] 
              } 
            }, 
            { 
              "Sid": "AWSCloudTrailWrite", 
              "Effect": "Allow", 
              "Principal": { 
                "Service": [ 
                  "cloudtrail.amazonaws.com" 
                ] 
              }, 
              "Action": "s3:PutObject", 
              "Resource": { 
                "Fn::Join": [ 
                  "", 
                  [ 
                    { 
                      "Fn::GetAtt": [ 
                        "AWSCloudTrailBucket", 
                        "Arn" 
                      ] 
                    }, 
                    "/AWSLogs/", 
                    { 
                      "Ref": "AWS::AccountId" 
                    }, 
                    "/*" 
                  ] 
                ] 
              }, 
              "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                  "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control" 
                } 
              } 
            } 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    "AwsCloudTrail": { 
      "DependsOn": [ 
        "AWSCloudTrailBucketPolicy" 
      ], 
      "Type": "AWS::CloudTrail::Trail", 
      "Properties": { 
        "S3BucketName": { 
          "Ref": "AWSCloudTrailBucket" 
        }, 
        "EventSelectors": [ 
          { 
            "DataResources": [ 
              { 
                "Type": "AWS::S3::Object", 
                "Values": [ 
                  { 
                    "Fn::Join": [ 
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                      "", 
                      [ 
                        { 
                          "Fn::ImportValue": "SourceBucketARN" 
                        }, 
                        "/", 
                        { 
                          "Ref": "SourceObjectKey" 
                        } 
                      ] 
                    ] 
                  } 
                ] 
              } 
            ], 
            "ReadWriteType": "WriteOnly", 
            "IncludeManagementEvents": false 
          } 
        ], 
        "IncludeGlobalServiceEvents": true, 
        "IsLogging": true, 
        "IsMultiRegionTrail": true 
      } 
    } 
  }
}

...

Example

Ao utilizar o AWS CloudFormation para criar esses recursos, o pipeline é acionado quando os arquivos 
presentes no repositório são criados ou atualizados.

Note

Não pare por aqui. Embora seu pipeline tenha sido criado, você deve criar um segundoAWS 
CloudFormation modelo para seu pipeline Amazon S3. Se você não criar o segundo modelo, o 
pipeline não apresentará funcionalidades de detecção de alterações.

YAML

Resources: 
  SourceBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      VersioningConfiguration:  
        Status: Enabled 
  CodePipelineArtifactStoreBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  CodePipelineArtifactStoreBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: !Ref CodePipelineArtifactStoreBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - 
            Sid: DenyUnEncryptedObjectUploads 
            Effect: Deny 
            Principal: '*' 
            Action: s3:PutObject 
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            Resource: !Join [ '', [ !GetAtt CodePipelineArtifactStoreBucket.Arn, '/
*' ] ] 
            Condition: 
              StringNotEquals:  
                s3:x-amz-server-side-encryption: aws:kms 
          - 
            Sid: DenyInsecureConnections 
            Effect: Deny 
            Principal: '*' 
            Action: s3:* 
            Resource: !Join [ '', [ !GetAtt CodePipelineArtifactStoreBucket.Arn, '/
*' ] ] 
            Condition: 
              Bool: 
                aws:SecureTransport: false 
  CodePipelineServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - codepipeline.amazonaws.com 
            Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
        - 
          PolicyName: AWS-CodePipeline-Service-3 
          PolicyDocument: 
            Version: 2012-10-17 
            Statement: 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: 
                  - codecommit:CancelUploadArchive 
                  - codecommit:GetBranch 
                  - codecommit:GetCommit 
                  - codecommit:GetUploadArchiveStatus 
                  - codecommit:UploadArchive 
                Resource: 'resource_ARN' 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: 
                  - codedeploy:CreateDeployment 
                  - codedeploy:GetApplicationRevision 
                  - codedeploy:GetDeployment 
                  - codedeploy:GetDeploymentConfig 
                  - codedeploy:RegisterApplicationRevision 
                Resource: 'resource_ARN' 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: 
                  - codebuild:BatchGetBuilds 
                  - codebuild:StartBuild 
                Resource: 'resource_ARN' 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: 
                  - devicefarm:ListProjects 
                  - devicefarm:ListDevicePools 
                  - devicefarm:GetRun 
                  - devicefarm:GetUpload 
                  - devicefarm:CreateUpload 
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                  - devicefarm:ScheduleRun 
                Resource: 'resource_ARN' 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: 
                  - lambda:InvokeFunction 
                  - lambda:ListFunctions 
                Resource: 'resource_ARN' 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: 
                  - iam:PassRole 
                Resource: 'resource_ARN' 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: 
                  - elasticbeanstalk:* 
                  - ec2:* 
                  - elasticloadbalancing:* 
                  - autoscaling:* 
                  - cloudwatch:* 
                  - s3:* 
                  - sns:* 
                  - cloudformation:* 
                  - rds:* 
                  - sqs:* 
                  - ecs:* 
                Resource: 'resource_ARN' 
  AppPipeline:  
    Type: AWS::CodePipeline::Pipeline 
    Properties:  
      Name: s3-events-pipeline 
      RoleArn:  
        !GetAtt CodePipelineServiceRole.Arn 
      Stages:  
        -  
          Name: Source 
          Actions:  
            -  
              Name: SourceAction 
              ActionTypeId:  
                Category: Source 
                Owner: AWS 
                Version: 1 
                Provider: S3 
              OutputArtifacts:  
                - Name: SourceOutput 
              Configuration:  
                S3Bucket: !Ref SourceBucket 
                S3ObjectKey: !Ref SourceObjectKey 
                PollForSourceChanges: false 
              RunOrder: 1 
        -  
          Name: Beta 
          Actions:  
            -  
              Name: BetaAction 
              InputArtifacts:  
                - Name: SourceOutput 
              ActionTypeId:  
                Category: Deploy 
                Owner: AWS 
                Version: 1 
                Provider: CodeDeploy 
              Configuration:  
                ApplicationName: !Ref ApplicationName 
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                DeploymentGroupName: !Ref BetaFleet 
              RunOrder: 1 
      ArtifactStore:  
        Type: S3 
        Location: !Ref CodePipelineArtifactStoreBucket 
  AmazonCloudWatchEventRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - events.amazonaws.com 
            Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
        - 
          PolicyName: cwe-pipeline-execution 
          PolicyDocument: 
            Version: 2012-10-17 
            Statement: 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: codepipeline:StartPipelineExecution 
                Resource: !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', 
 ':', !Ref 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ] 
  AmazonCloudWatchEventRule: 
    Type: AWS::Events::Rule 
    Properties: 
      EventPattern: 
        source: 
          - aws.s3 
        detail-type: 
          - 'AWS API Call via CloudTrail' 
        detail: 
          eventSource: 
            - s3.amazonaws.com 
          eventName: 
            - PutObject 
            - CompleteMultipartUpload 
          resources: 
            ARN: 
              - !Join [ '', [ !GetAtt SourceBucket.Arn, '/', !Ref SourceObjectKey ] ] 
      Targets: 
        - 
          Arn: 
            !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref 
 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ] 
          RoleArn: !GetAtt AmazonCloudWatchEventRole.Arn 
          Id: codepipeline-AppPipeline 
             
Outputs: 
  SourceBucketARN: 
    Description: "S3 bucket ARN that Cloudtrail will use" 
    Value: !GetAtt SourceBucket.Arn 
    Export: 
      Name: SourceBucketARN

JSON

    "Resources": { 
        "SourceBucket": { 
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            "Type": "AWS::S3::Bucket", 
            "Properties": { 
                "VersioningConfiguration": { 
                    "Status": "Enabled" 
                } 
            } 
        }, 
        "CodePipelineArtifactStoreBucket": { 
            "Type": "AWS::S3::Bucket" 
        }, 
        "CodePipelineArtifactStoreBucketPolicy": { 
            "Type": "AWS::S3::BucketPolicy", 
            "Properties": { 
                "Bucket": { 
                    "Ref": "CodePipelineArtifactStoreBucket" 
                }, 
                "PolicyDocument": { 
                    "Version": "2012-10-17", 
                    "Statement": [ 
                        { 
                            "Sid": "DenyUnEncryptedObjectUploads", 
                            "Effect": "Deny", 
                            "Principal": "*", 
                            "Action": "s3:PutObject", 
                            "Resource": { 
                                "Fn::Join": [ 
                                    "", 
                                    [ 
                                        { 
                                            "Fn::GetAtt": [ 
                                                "CodePipelineArtifactStoreBucket", 
                                                "Arn" 
                                            ] 
                                        }, 
                                        "/*" 
                                    ] 
                                ] 
                            }, 
                            "Condition": { 
                                "StringNotEquals": { 
                                    "s3:x-amz-server-side-encryption": "aws:kms" 
                                } 
                            } 
                        }, 
                        { 
                            "Sid": "DenyInsecureConnections", 
                            "Effect": "Deny", 
                            "Principal": "*", 
                            "Action": "s3:*", 
                            "Resource": { 
                                "Fn::Join": [ 
                                    "", 
                                    [ 
                                        { 
                                            "Fn::GetAtt": [ 
                                                "CodePipelineArtifactStoreBucket", 
                                                "Arn" 
                                            ] 
                                        }, 
                                        "/*" 
                                    ] 
                                ] 
                            }, 
                            "Condition": { 
                                "Bool": { 
                                    "aws:SecureTransport": false 
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                                } 
                            } 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        "CodePipelineServiceRole": { 
            "Type": "AWS::IAM::Role", 
            "Properties": { 
                "AssumeRolePolicyDocument": { 
                    "Version": "2012-10-17", 
                    "Statement": [ 
                        { 
                            "Effect": "Allow", 
                            "Principal": { 
                                "Service": [ 
                                    "codepipeline.amazonaws.com" 
                                ] 
                            }, 
                            "Action": "sts:AssumeRole" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                "Path": "/", 
                "Policies": [ 
                    { 
                        "PolicyName": "AWS-CodePipeline-Service-3", 
                        "PolicyDocument": { 
                            "Version": "2012-10-17", 
                            "Statement": [ 
                                { 
                                    "Effect": "Allow", 
                                    "Action": [ 
                                        "codecommit:CancelUploadArchive", 
                                        "codecommit:GetBranch", 
                                        "codecommit:GetCommit", 
                                        "codecommit:GetUploadArchiveStatus", 
                                        "codecommit:UploadArchive" 
                                    ], 
                                    "Resource": "resource_ARN" 
                                }, 
                                { 
                                    "Effect": "Allow", 
                                    "Action": [ 
                                        "codedeploy:CreateDeployment", 
                                        "codedeploy:GetApplicationRevision", 
                                        "codedeploy:GetDeployment", 
                                        "codedeploy:GetDeploymentConfig", 
                                        "codedeploy:RegisterApplicationRevision" 
                                    ], 
                                    "Resource": "resource_ARN" 
                                }, 
                                { 
                                    "Effect": "Allow", 
                                    "Action": [ 
                                        "codebuild:BatchGetBuilds", 
                                        "codebuild:StartBuild" 
                                    ], 
                                    "Resource": "resource_ARN" 
                                }, 
                                { 
                                    "Effect": "Allow", 
                                    "Action": [ 
                                        "devicefarm:ListProjects", 
                                        "devicefarm:ListDevicePools", 
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                                        "devicefarm:GetRun", 
                                        "devicefarm:GetUpload", 
                                        "devicefarm:CreateUpload", 
                                        "devicefarm:ScheduleRun" 
                                    ], 
                                    "Resource": "resource_ARN" 
                                }, 
                                { 
                                    "Effect": "Allow", 
                                    "Action": [ 
                                        "lambda:InvokeFunction", 
                                        "lambda:ListFunctions" 
                                    ], 
                                    "Resource": "resource_ARN" 
                                }, 
                                { 
                                    "Effect": "Allow", 
                                    "Action": [ 
                                        "iam:PassRole" 
                                    ], 
                                    "Resource": "resource_ARN" 
                                }, 
                                { 
                                    "Effect": "Allow", 
                                    "Action": [ 
                                        "elasticbeanstalk:*", 
                                        "ec2:*", 
                                        "elasticloadbalancing:*", 
                                        "autoscaling:*", 
                                        "cloudwatch:*", 
                                        "s3:*", 
                                        "sns:*", 
                                        "cloudformation:*", 
                                        "rds:*", 
                                        "sqs:*", 
                                        "ecs:*" 
                                    ], 
                                    "Resource": "resource_ARN" 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        }, 
        "AppPipeline": { 
            "Type": "AWS::CodePipeline::Pipeline", 
            "Properties": { 
                "Name": "s3-events-pipeline", 
                "RoleArn": { 
                    "Fn::GetAtt": [ 
                        "CodePipelineServiceRole", 
                        "Arn" 
                    ] 
                }, 
                "Stages": [ 
                    { 
                        "Name": "Source", 
                        "Actions": [ 
                            { 
                                "Name": "SourceAction", 
                                "ActionTypeId": { 
                                    "Category": "Source", 
                                    "Owner": "AWS", 
                                    "Version": 1, 
                                    "Provider": "S3" 
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                                }, 
                                "OutputArtifacts": [ 
                                    { 
                                        "Name": "SourceOutput" 
                                    } 
                                ], 
                                "Configuration": { 
                                    "S3Bucket": { 
                                        "Ref": "SourceBucket" 
                                    }, 
                                    "S3ObjectKey": { 
                                        "Ref": "SourceObjectKey" 
                                    }, 
                                    "PollForSourceChanges": false 
                                }, 
                                "RunOrder": 1 
                            } 
                        ] 
                    }, 
                    { 
                        "Name": "Beta", 
                        "Actions": [ 
                            { 
                                "Name": "BetaAction", 
                                "InputArtifacts": [ 
                                    { 
                                        "Name": "SourceOutput" 
                                    } 
                                ], 
                                "ActionTypeId": { 
                                    "Category": "Deploy", 
                                    "Owner": "AWS", 
                                    "Version": 1, 
                                    "Provider": "CodeDeploy" 
                                }, 
                                "Configuration": { 
                                    "ApplicationName": { 
                                        "Ref": "ApplicationName" 
                                    }, 
                                    "DeploymentGroupName": { 
                                        "Ref": "BetaFleet" 
                                    } 
                                }, 
                                "RunOrder": 1 
                            } 
                        ] 
                    } 
                ], 
                "ArtifactStore": { 
                    "Type": "S3", 
                    "Location": { 
                        "Ref": "CodePipelineArtifactStoreBucket" 
                    } 
                } 
            } 
        }, 
        "AmazonCloudWatchEventRole": { 
            "Type": "AWS::IAM::Role", 
            "Properties": { 
                "AssumeRolePolicyDocument": { 
                    "Version": "2012-10-17", 
                    "Statement": [ 
                        { 
                            "Effect": "Allow", 
                            "Principal": { 
                                "Service": [ 
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                                    "events.amazonaws.com" 
                                ] 
                            }, 
                            "Action": "sts:AssumeRole" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                "Path": "/", 
                "Policies": [ 
                    { 
                        "PolicyName": "cwe-pipeline-execution", 
                        "PolicyDocument": { 
                            "Version": "2012-10-17", 
                            "Statement": [ 
                                { 
                                    "Effect": "Allow", 
                                    "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution", 
                                    "Resource": { 
                                        "Fn::Join": [ 
                                            "", 
                                            [ 
                                                "arn:aws:codepipeline:", 
                                                { 
                                                    "Ref": "AWS::Region" 
                                                }, 
                                                ":", 
                                                { 
                                                    "Ref": "AWS::AccountId" 
                                                }, 
                                                ":", 
                                                { 
                                                    "Ref": "AppPipeline" 
                                                } 
                                            ] 
                                        ] 
                                    } 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        }, 
        "AmazonCloudWatchEventRule": { 
            "Type": "AWS::Events::Rule", 
            "Properties": { 
                "EventPattern": { 
                    "source": [ 
                        "aws.s3" 
                    ], 
                    "detail-type": [ 
                        "AWS API Call via CloudTrail" 
                    ], 
                    "detail": { 
                        "eventSource": [ 
                            "s3.amazonaws.com" 
                        ], 
                        "eventName": [ 
                            "PutObject", 
                            "CompleteMultipartUpload" 
                        ], 
                        "resources": { 
                            "ARN": [ 
                                { 
                                    "Fn::Join": [ 
                                        "", 

Versão da API 2015-07-09
293



AWS CodePipeline Guia do usuário
Migre canais de pesquisa com uma fonte S3

                                        [ 
                                            { 
                                                "Fn::GetAtt": [ 
                                                    "SourceBucket", 
                                                    "Arn" 
                                                ] 
                                            }, 
                                            "/", 
                                            { 
                                                "Ref": "SourceObjectKey" 
                                            } 
                                        ] 
                                    ] 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    } 
                }, 
                "Targets": [ 
                    { 
                        "Arn": { 
                            "Fn::Join": [ 
                                "", 
                                [ 
                                    "arn:aws:codepipeline:", 
                                    { 
                                        "Ref": "AWS::Region" 
                                    }, 
                                    ":", 
                                    { 
                                        "Ref": "AWS::AccountId" 
                                    }, 
                                    ":", 
                                    { 
                                        "Ref": "AppPipeline" 
                                    } 
                                ] 
                            ] 
                        }, 
                        "RoleArn": { 
                            "Fn::GetAtt": [ 
                                "AmazonCloudWatchEventRole", 
                                "Arn" 
                            ] 
                        }, 
                        "Id": "codepipeline-AppPipeline" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }, 
    "Outputs" : { 
        "SourceBucketARN" : { 
            "Description" : "S3 bucket ARN that Cloudtrail will use", 
            "Value" : { "Fn::GetAtt": ["SourceBucket", "Arn"] }, 
            "Export" : { 
                "Name" : "SourceBucketARN" 
            } 
        } 
    }
}

...
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Migre canais de sondagem para uma ação de origem 
daGitHub versão 1 para conexões
Você pode migrar uma ação de origem daGitHub versão 1 para usar conexões para seu repositório 
externo. Esse é o método de detecção de alterações recomendado para pipelines com uma ação de 
origem daGitHub versão 1.

Para um pipeline com uma ação de origem daGitHub versão 1, recomendamos modificar o pipeline 
para usar uma ação daGitHub versão 2 para que a detecção de alterações seja automatizada por meio 
doAWSCodeStar Connections. Para obter mais informações sobre como trabalhar com conexões, 
consulteGitHub conexões (p. 195).

Criar uma conexão comGitHub (console)
É possível usar o console para criar uma conexão comGitHub.

Etapa 1: Substituir suaGitHub ação da versão 1
Use a página de edição do pipeline para substituir suaGitHub ação da versão 1 por umaGitHub ação da 
versão 2.

Para substituir suaGitHub ação da versão 1

1. Faça login no console do CodePipeline.
2. Escolha seu funil e escolha Editar. Escolha Editar estágio em seu estágio de origem. É exibida uma 

mensagem recomendando que você atualize sua ação.
3. Em Provedor de ações, escolha GitHub(Versão 2).
4. Faça um dos seguintes procedimentos:

• Em Conexão, se você ainda não tiver criado uma conexão com seu provedor, escolha
ConnectGitHub a. Prossiga para a Etapa 2: Criar uma conexão comGitHub.

• Em Conexão, se você já tiver criado uma conexão com seu provedor, escolha a conexão. Vá para a 
etapa 3: Salve a ação de origem para sua conexão.

Etapa 2: Criar uma conexão comGitHub
Depois de escolher criar a conexão, aGitHub página Connect a é exibida.

Para criar uma conexão comGitHub

1. Nas configurações deGitHub conexão, o nome da conexão é mostrado em Nome da conexão.

Em GitHubAplicativos, escolha uma instalação de aplicativo ou escolha Instalar um novo aplicativo
para criar um.

Note

Você instala uma aplicação para todas as suas conexões com um provedor específico. Se 
você já instalou aGitHub aplicação, escolha-a e ignore esse perfil.

2. Se a página de autorização forGitHub exibida, faça login com suas credenciais e escolha a opção de 
continuar.

3. Na página de instalação da aplicação, uma mensagem mostra que a aplicação AWS está tentando 
se conectar à sua conta doCodeStar aplicativo, uma mensagem mostra que a aplicação AWS está 
tentando se conectar à suaGitHub conta.
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Note

A aplicação é instalada apenas uma vez para cadaGitHub conta. Se você instalou a aplicação 
anteriormente, poderá escolher Configure (Configurar) para prosseguir para uma página de 
modificação para a instalação da aplicação ou usar o botão Back (Voltar) para retornar ao 
console.

4. NaCodeStar página Instalar AWS, escolha Instalar.
5. NaGitHub página Connect a, o ID de conexão da sua nova instalação é exibido. Selecione Connect

(Conectar).

Etapa 3: Salve sua açãoGitHub de origem

Conclua suas atualizações na página Editar ação para salvar sua nova ação de origem.

Para salvar sua açãoGitHub de origem

1. Em Repositório, insira o nome do seu repositório de terceiros. Em Branch, insira a ramificação em que 
você deseja que seu pipeline detecte alterações na origem.

Note

No Repositório, digiteowner-name/repository-name conforme mostrado neste exemplo:

my-account/my-repository

2. Em Formato de artefato de saída, escolha o formato para seus artefatos.

• Para armazenar artefatos de saída daGitHub ação usando o método padrão, escolha
CodePipelinepadrão. A ação acessa os arquivos doGitHub repositório e armazena os artefatos em 
um arquivo ZIP no repositório de artefatos do pipeline.

• Para armazenar um arquivo JSON que contém uma referência de URL ao repositório para que 
as ações downstream possam executar comandos Git diretamente, escolha Full clone (Clone 
completo). Esta opção só pode ser usada por ações downstream do CodeBuild.

Se você escolher essa opção, precisará atualizar as permissões para sua função de serviço 
deCodeBuild projeto, conforme mostrado emAdicione CodeBuild GitClone permissões para 
conexões com o Bitbucket ou GitHub o GitHub Enterprise Server (p. 409). Para obter um tutorial 
que mostra como usar a opção de clonagem completa, consulteTutorial: Use o clone completo com 
uma fonte de GitHub pipeline (p. 139).

3. Em Artefatos de saída, você pode manter o nome do artefato de saída para essa ação, 
comoSourceArtifact. Escolha Concluído para fechar a página Editar ação.

4. Escolha Concluído para fechar a página de edição de palco. Escolha Salvar para fechar a página de 
edição do pipeline.

Criar uma conexão comGitHub (CLI)
Você pode usar oAWS Command Line Interface (AWS CLI) para criar uma conexão comGitHub.

Para fazer isso, use o comando create-connection.

Important

Uma conexão criada por meio da AWS CLI ou do AWS CloudFormation permanece no status
PENDING por padrão. Depois de criar uma conexão com a CLI ou o AWS CloudFormation, use o 
console para editar a conexão e tornar seu status AVAILABLE.
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Para criar uma conexão comGitHub

1. Abra um terminal (Linux, macOS ou Unix) ou um prompt de comando (Windows). Use a AWS CLI para 
executar o comando create-connection, especificando o --provider-type e o --connection-
name para sua conexão. Neste exemplo, o nome do provedor de terceiros é GitHub e o nome da 
conexão especificada é MyConnection.

aws codestar-connections create-connection --provider-type GitHub --connection-name 
 MyConnection

Se tiver êxito, esse comando gerará as informações do ARN de conexão semelhantes às seguintes.

{ 
    "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-west-2:account_id:connection/
aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f"
}

2. Use o console para concluir a conexão.

Migre canais de sondagem de uma ação de origem 
daGitHub versão 1 para webhooks
Você pode migrar seu pipeline para usar webhooks para detectar alterações em seu repositório deGitHub 
origem. Essa migração para webhooks é somente para a ação daGitHub versão 1.

• Consola:Migrar canais de pesquisa para webhooks (ações de origem daGitHub versão 1) 
(console) (p. 297)

• CLI:Migre canais de pesquisa para webhooks (ações de origem daGitHub versão 1) (CLI) (p. 298)
• AWS CloudFormation:  Pipelines de atualização para eventos de push (ações de origem daGitHub 

versão 1) (AWS CloudFormationmodelo) (p. 301)

Migrar canais de pesquisa para webhooks (ações de origem 
daGitHub versão 1) (console)
Você pode usar o console do CodePipeline para atualizar seu pipeline para usar os webhooks para 
detectar alterações em seu repositório de origem do CodeCommit.

Siga estas etapas para editar um pipeline que está usando pesquisas (verificações periódicas) para usar o 
AmazonCloudWatch Events em vez disso. Se você deseja criar um pipeline, consulte Crie um pipeline em 
CodePipeline (p. 211).

Ao utilizar o console, o parâmetro PollForSourceChanges para o seu pipeline é alterado. OGitHub 
webhook é criado e registrado para você.

Para editar o estágio de origem do pipeline

1. Faça login noAWS Management Console e abra oCodePipeline console em http://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

Os nomes de todos os pipelines associados à sua conta da AWS são exibidos.
2. Em Nome, selecione o nome do pipeline que você deseja editar. Isso abrirá um visão detalhada do 

pipeline, incluindo o estado de cada uma das ações em cada estágio do pipeline.
3. Na página de detalhes do pipeline, selecione Editar.
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4. Em Edit stage (Editar estágio), selecione o ícone de edição na ação de origem.
5. Expanda as opções de detecção de alterações e escolha Usar AmazonCloudWatch Events para iniciar 

automaticamente meu pipeline quando ocorrer uma alteração (recomendado).

Uma mensagem é exibida para informar queCodePipeline cria um webhookGitHub para detectar 
alterações na fonte:AWSCodePipeline criará um webhook para você. Você pode optar por não 
participar nas opções abaixo. Escolha Update (Atualizar). Além do webhook, o CodePipeline cria o 
seguinte:

• Um segredo, gerado aleatoriamente e usado para autorizar a conexão comGitHub.
• O URL do webhook, gerado por meio do uso do endpoint público da região.

CodePipelineregistra o webhook comGitHub. Isso inscreve o URL para receber eventos de repositório.
6. Quando terminar de editar seu pipeline, selecione Salvar alterações do pipeline para voltar à página 

de resumo.

Uma mensagem exibe o nome do webhook a ser criado para o pipeline. Escolha Save and continue.
7. Para testar a ação, utilize a AWS CLI para confirmar uma mudança à origem especificada no estágio 

de origem do pipeline para que seja possível liberar uma alteração.

Migre canais de pesquisa para webhooks (ações de origem 
daGitHub versão 1) (CLI)
Siga essas etapas para fazer com que um pipeline que conduz sondagem (verificações periódicas) 
passe a utilizar um webhook. Se você deseja criar um pipeline, consulte Crie um pipeline em 
CodePipeline (p. 211).

Para criar um pipeline baseado em eventos, edite o parâmetro PollForSourceChanges de seu pipeline 
e crie os seguintes recursos manualmente:

• GitHubwebhook e parâmetros de autorização

Para criar e registrar seu webhook
Note

Ao usar a CLI ou o AWS CloudFormation para criar um pipeline e adicionar um webhook, é 
necessário desativar as verificações periódicas. Para desativar as verificações periódicas, 
é necessário adicionar explicitamente o parâmetro PollForSourceChanges e defini-
lo como falso, conforme descrito no procedimento final abaixo. Caso contrário, o padrão 
para um pipeline da CLI ou do AWS CloudFormation é que PollForSourceChanges seja 
padronizado como verdadeiro e não seja exibido na saída da estrutura de pipeline. Para obter 
mais informações sobrePollForSourceChanges padrões, consulteConfigurações padrão para o 
PollForSourceChanges parâmetro (p. 480).

1. Em um editor de texto, crie e salve um arquivo JSON para o webhook que deseja criar. Use esse 
exemplo de arquivo para um webhook denominado my-webhook:

{ 
    "webhook": { 
        "name": "my-webhook", 
  "targetPipeline": "pipeline_name", 
  "targetAction": "source_action_name", 
  "filters": [{ 
      "jsonPath": "$.ref", 
      "matchEquals": "refs/heads/{Branch}" 
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  }], 
  "authentication": "GITHUB_HMAC", 
  "authenticationConfiguration": { 
      "SecretToken": "secret" 
  } 
    }
}

2. Use o comando put-webhook e inclua os parâmetros --cli-input e --region.

O exemplo de comando a seguir cria um webhook com o arquivo JSON webhook_json.

aws codepipeline put-webhook --cli-input-json file://webhook_json.json --region "eu-
central-1"

3. Na saída mostrada neste exemplo, a URL e o ARN são retornados para um webhook denominado
my-webhook.

{ 
    "webhook": { 
        "url": "https://webhooks.domain.com/trigger111111111EXAMPLE11111111111111111", 
        "definition": { 
            "authenticationConfiguration": { 
                "SecretToken": "secret" 
            }, 
            "name": "my-webhook", 
            "authentication": "GITHUB_HMAC", 
            "targetPipeline": "pipeline_name", 
            "targetAction": "Source", 
            "filters": [ 
                { 
                    "jsonPath": "$.ref", 
                    "matchEquals": "refs/heads/{Branch}" 
                } 
            ] 
        }, 
        "arn": "arn:aws:codepipeline:eu-central-1:ACCOUNT_ID:webhook:my-webhook" 
    }, 
    "tags": [{ 
      "key": "Project", 
      "value": "ProjectA" 
    }]
}

Este exemplo adiciona tags ao webhook incluindo a chave de tag Project e o valor ProjectA no 
webhook. Para obter mais informações sobre a marcação de recursos no CodePipeline, consulte
Marcar recursos (p. 156).

4. Use o comando register-webhook-with-third-party e inclua o parâmetro --webhook-name.

O exemplo de comando a seguir registra um webhook denominado my-webhook.

aws codepipeline register-webhook-with-third-party --webhook-name my-webhook

Para editar oPollForSourceChanges parâmetro do seu funil

Important

Ao criar um pipeline com esse método, o parâmetro PollForSourceChanges é padronizado 
como verdadeiro se não for explicitamente definido como falso. Ao adicionar a detecção de 
alterações baseada em eventos, é necessário adicionar o parâmetro a sua saída e defini-
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lo como falso para desativar a sondagem. Caso contrário, o pipeline inicia duas vezes para 
uma única alteração de origem. Para obter detalhes, consulte Configurações padrão para o 
PollForSourceChanges parâmetro (p. 480).

1. Execute o get-pipeline comando para copiar a estrutura do pipeline em um arquivo JSON. Por 
exemplo, para um pipeline chamado MyFirstPipeline, você deve digitar o seguinte comando:

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

Este comando retorna nada, mas o arquivo que você criou deve aparecer no diretório onde você 
executou o comando.

2. Abra o arquivo JSON em qualquer editor de texto plano e altere ou adicione o parâmetro
PollForSourceChanges para editar o estágio de origem. Neste exemplo, para um repositório 
denominado UserGitHubRepo, o parâmetro é definido como false.

Por que estou fazendo essa mudança? A alteração desse parâmetro desativa as verificações 
periódicas para que você possa usar somente a detecção de alterações baseada em eventos.

"configuration": { 
    "Owner": "name", 
    "Repo": "UserGitHubRepo", 
     "PollForSourceChanges": "false",
    "Branch": "main", 
    "OAuthToken": "****"
},

3. Se você estiver trabalhando com a estrutura de pipeline recuperada por meio do comando get-
pipeline, é necessário editar a estrutura no arquivo JSON por meio da remoção das linhas metadata
do arquivo. Caso contrário, o comando update-pipeline não é capaz de utilizá-la. Remova a seção
"metadata" da estrutura do pipeline no arquivo JSON, incluindo os campos: { }, "created",
"pipelineARN" e "updated".

Por exemplo, remova as seguintes linhas da estrutura:

"metadata": { 
    "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name", 
    "created": "date", 
    "updated": "date"
},

Salve o arquivo.
4. Para aplicar suas alterações, execute o comando update-pipeline, especificando o pipeline do arquivo 

JSON, de modo semelhante ao seguinte:

Important

Não se esqueça de incluir file:// antes do nome de arquivo. Ele é obrigatório nesse 
comando.

aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

Este comando retorna toda a estrutura do pipeline editado.

Note

O comando update-pipeline interrompe o pipeline. Se uma revisão estiver sendo executada 
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interrompida. Você deve iniciar manualmente o pipeline para executar a revisão através 
do pipeline atualizado. Use o comando start-pipeline-execution para iniciar manualmente o 
pipeline.

Pipelines de atualização para eventos de push (ações de origem 
daGitHub versão 1) (AWS CloudFormationmodelo)
Siga estas etapas para atualizar seu pipeline (com umaGitHub fonte) de verificações periódicas 
(sondagem) para detecção de alterações baseada em eventos usando webhooks.

Para criar um pipeline orientado por eventos comAWS CodeCommit, você edita 
oPollForSourceChanges parâmetro do seu pipeline e, em seguida, adiciona um recurso deGitHub 
webhook ao seu modelo.

Ao utilizar o AWS CloudFormation para criar e gerenciar seus pipelines, o modelo apresenta um conteúdo 
semelhante ao seguinte:

Note

Observe a propriedade de configuração PollForSourceChanges no estágio de origem. Se o 
seu modelo não inclui essa propriedade, PollForSourceChanges é definido como true por 
padrão.

YAML

Resources: 
  AppPipeline:  
    Type: AWS::CodePipeline::Pipeline 
    Properties:  
      Name: github-polling-pipeline 
      RoleArn:  
        !GetAtt CodePipelineServiceRole.Arn 
      Stages:  
        -  
          Name: Source 
          Actions:  
            -  
              Name: SourceAction 
              ActionTypeId:  
                Category: Source 
                Owner: ThirdParty 
                Version: 1 
                Provider: GitHub 
              OutputArtifacts:  
                - Name: SourceOutput 
              Configuration:  
                Owner: !Ref GitHubOwner 
                Repo: !Ref RepositoryName 
                Branch: !Ref BranchName 
                OAuthToken: 
 {{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}                
 PollForSourceChanges: true 
              RunOrder: 1

...

JSON

        "AppPipeline": { 
            "Type": "AWS::CodePipeline::Pipeline", 
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            "Properties": { 
                "Name": "github-polling-pipeline", 
                "RoleArn": { 
                    "Fn::GetAtt": [ 
                        "CodePipelineServiceRole", 
                        "Arn" 
                    ] 
                }, 
                "Stages": [ 
                    { 
                        "Name": "Source", 
                        "Actions": [ 
                            { 
                                "Name": "SourceAction", 
                                "ActionTypeId": { 
                                    "Category": "Source", 
                                    "Owner": "ThirdParty", 
                                    "Version": 1, 
                                    "Provider": "GitHub" 
                                }, 
                                "OutputArtifacts": [ 
                                    { 
                                        "Name": "SourceOutput" 
                                    } 
                                ], 
                                "Configuration": { 
                                    "Owner": { 
                                        "Ref": "GitHubOwner" 
                                    }, 
                                    "Repo": { 
                                        "Ref": "RepositoryName" 
                                    }, 
                                    "Branch": { 
                                        "Ref": "BranchName" 
                                    }, 
                                    "OAuthToken": 
 "{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}", 
                                    "PollForSourceChanges": true 
                                }, 
                                "RunOrder": 1 
                            } 
                        ] 
                    },

...

Como adicionar parâmetros e criar um webhook em seu modelo

É altamente recomendável que você use o AWS Secrets Manager para armazenar suas credenciais. Se 
você usar o Secrets Manager, já terá configurado e armazenado seus parâmetros secretos no Secrets 
Manager. Este exemplo usa referências dinâmicas ao Secrets Manager para asGitHub credenciais do seu 
webhook. Para obter mais informações, consulte Usar referências dinâmicas para especificar valores de 
modelo.

Important

Ao transmitir parâmetros secretos, não insira o valor diretamente no modelo. O valor é 
renderizado como texto sem formatação e, portanto, é legível. Por motivos de segurança, não use 
texto sem formatação no modelo do AWS CloudFormation para armazenar suas credenciais.

Ao usar a CLI ou o AWS CloudFormation para criar um pipeline e adicionar um webhook, é necessário 
desativar as verificações periódicas.

Versão da API 2015-07-09
302

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/dynamic-references.html#dynamic-references-secretsmanager
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/dynamic-references.html#dynamic-references-secretsmanager


AWS CodePipeline Guia do usuário
Migre canais de sondagem de uma ação de 
origem daGitHub versão 1 para webhooks

Note

Para desativar as verificações periódicas, é necessário adicionar explicitamente o parâmetro
PollForSourceChanges e defini-lo como falso, conforme descrito no procedimento final 
abaixo. Caso contrário, o padrão para um pipeline da CLI ou do AWS CloudFormation é que
PollForSourceChanges seja padronizado como verdadeiro e não seja exibido na saída 
da estrutura de pipeline. Para obter mais informações sobrePollForSourceChanges padrões, 
consulteConfigurações padrão para o PollForSourceChanges parâmetro (p. 480).

1. No modelo, em Resources, adicione os parâmetros:

YAML

Parameters: 
        GitHubOwner: 
          Type: String

...

JSON

{ 
 "Parameters": { 
  "BranchName": { 
   "Description": "GitHub branch name", 
   "Type": "String", 
   "Default": "main" 
  }, 
  "GitHubOwner": { 
   "Type": "String" 
  },

...

2. Utilize o recurso AWS::CodePipeline::Webhook do AWS CloudFormation para adicionar um 
webhook.

Note

O TargetAction especificado deve corresponder à propriedade de Name da ação de 
origem definida no pipeline.

SeRegisterWithThirdParty estiver definido comotrue, certifique-se de que o usuário associado 
aoOAuthToken possa definir os escopos necessários emGitHub. O token e o webhook exigem os 
seguintesGitHub escopos:

• repo – usado para se obter o controle total para ler e efetuar pull de artefatos de repositórios 
públicos e privados para um pipeline.

• admin:repo_hook – usado para se obter o controle total dos ganchos do repositório.

Caso contrário,GitHub retorna um 404. Para obter mais informações sobre o 404 retornado, consulte
https://help.github.com/articles/about-webhooks.

YAML

  AppPipelineWebhook: 
    Type: AWS::CodePipeline::Webhook 
    Properties: 
      Authentication: GITHUB_HMAC 

Versão da API 2015-07-09
303

https://help.github.com/articles/about-webhooks


AWS CodePipeline Guia do usuário
Migre canais de sondagem de uma ação de 
origem daGitHub versão 1 para webhooks

      AuthenticationConfiguration: 
        SecretToken: {{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}} 
      Filters: 
        -  
          JsonPath: "$.ref" 
          MatchEquals: refs/heads/{Branch} 
      TargetPipeline: !Ref AppPipeline 
      TargetAction: SourceAction 
      Name: AppPipelineWebhook 
      TargetPipelineVersion: !GetAtt AppPipeline.Version 
      RegisterWithThirdParty: true

...

JSON

"AppPipelineWebhook": { 
    "Type": "AWS::CodePipeline::Webhook", 
    "Properties": { 
        "Authentication": "GITHUB_HMAC", 
        "AuthenticationConfiguration": { 
            "SecretToken": 
 "{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}" 
        }, 
        "Filters": [{ 
            "JsonPath": "$.ref", 
            "MatchEquals": "refs/heads/{Branch}" 
        }], 
        "TargetPipeline": { 
            "Ref": "AppPipeline" 
        }, 
        "TargetAction": "SourceAction", 
        "Name": "AppPipelineWebhook", 
        "TargetPipelineVersion": { 
            "Fn::GetAtt": [ 
              "AppPipeline", 
              "Version" 
            ] 
        }, 
        "RegisterWithThirdParty": true 
    }
},

...

3. Salve o modelo atualizado em seu computador local e abra o console do AWS CloudFormation.
4. Selecione sua pilha e clique em Create Change Set for Current Stack (Criar conjunto de alterações 

para a pilha atual).
5. Carregue o modelo e visualize as alterações listadas no AWS CloudFormation. Essas são as 

alterações a serem feitas na pilha. Seus novos recursos devem ser exibidos na lista.
6. Selecione Execute (Executar).

Para editar oPollForSourceChanges parâmetro do seu funil

Important

Ao criar um pipeline com esse método, o parâmetro PollForSourceChanges é padronizado 
como verdadeiro se não for explicitamente definido como falso. Ao adicionar a detecção de 
alterações baseada em eventos, é necessário adicionar o parâmetro a sua saída e defini-
lo como falso para desativar a sondagem. Caso contrário, o pipeline inicia duas vezes para 
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uma única alteração de origem. Para obter detalhes, consulte Configurações padrão para o 
PollForSourceChanges parâmetro (p. 480).

• No modelo, altere PollForSourceChanges para false. Se você não incluir
PollForSourceChanges na sua definição de pipeline, adicione-o e configure para falso.

Por que estou fazendo essa mudança? A alteração deste parâmetro para false desativa as 
verificações periódicas para que você possa utilizar apenas a detecção de alterações baseada em 
eventos.

YAML

          Name: Source 
          Actions:  
            -  
              Name: SourceAction 
              ActionTypeId:  
                Category: Source 
                Owner: ThirdParty 
                Version: 1 
                Provider: GitHub 
              OutputArtifacts:  
                - Name: SourceOutput 
              Configuration:  
                Owner: !Ref GitHubOwner 
                Repo: !Ref RepositoryName 
                Branch: !Ref BranchName 
                OAuthToken: 
 {{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}} 
                 PollForSourceChanges: false
              RunOrder: 1

JSON

 { 
    "Name": "Source", 
    "Actions": [{ 
  "Name": "SourceAction", 
  "ActionTypeId": { 
      "Category": "Source", 
      "Owner": "ThirdParty", 
      "Version": 1, 
      "Provider": "GitHub" 
 }, 
 "OutputArtifacts": [{ 
     "Name": "SourceOutput" 
 }], 
 "Configuration": { 
     "Owner": { 
   "Ref": "GitHubOwner" 
     }, 
     "Repo": { 
   "Ref": "RepositoryName" 
     }, 
     "Branch": { 
         "Ref": "BranchName" 
     }, 
     "OAuthToken": "{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}", 
      PollForSourceChanges: false
 }, 
 "RunOrder": 1 
    }]
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Example

Quando você cria esses recursos comAWS CloudFormation, o webhook definido é criado noGitHub 
repositório especificado. Seu pipeline é acionado durante a confirmação.

YAML

Parameters: 
  GitHubOwner: 
    Type: String 
     
Resources: 
  AppPipelineWebhook: 
    Type: AWS::CodePipeline::Webhook 
    Properties: 
      Authentication: GITHUB_HMAC 
      AuthenticationConfiguration: 
        SecretToken: {{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}} 
      Filters: 
        -  
          JsonPath: "$.ref" 
          MatchEquals: refs/heads/{Branch} 
      TargetPipeline: !Ref AppPipeline 
      TargetAction: SourceAction 
      Name: AppPipelineWebhook 
      TargetPipelineVersion: !GetAtt AppPipeline.Version 
      RegisterWithThirdParty: true 
  AppPipeline:  
    Type: AWS::CodePipeline::Pipeline 
    Properties:  
      Name: github-events-pipeline 
      RoleArn:  
        !GetAtt CodePipelineServiceRole.Arn 
      Stages:  
        -  
          Name: Source 
          Actions:  
            -  
              Name: SourceAction 
              ActionTypeId:  
                Category: Source 
                Owner: ThirdParty 
                Version: 1 
                Provider: GitHub 
              OutputArtifacts:  
                - Name: SourceOutput 
              Configuration:  
                Owner: !Ref GitHubOwner 
                Repo: !Ref RepositoryName 
                Branch: !Ref BranchName 
                OAuthToken: 
 {{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}} 
                PollForSourceChanges: false 
              RunOrder: 1

...

JSON

{ 
    "Parameters": { 
        "BranchName": { 
            "Description": "GitHub branch name", 
            "Type": "String", 
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            "Default": "main" 
        }, 
        "RepositoryName": { 
            "Description": "GitHub repository name", 
            "Type": "String", 
            "Default": "test" 
        }, 
        "GitHubOwner": { 
            "Type": "String" 
        }, 
        "ApplicationName": { 
            "Description": "CodeDeploy application name", 
            "Type": "String", 
            "Default": "DemoApplication" 
        }, 
        "BetaFleet": { 
            "Description": "Fleet configured in CodeDeploy", 
            "Type": "String", 
            "Default": "DemoFleet" 
        } 
    }, 
    "Resources": {

... 

        }, 
        "AppPipelineWebhook": { 
            "Type": "AWS::CodePipeline::Webhook", 
            "Properties": { 
                "Authentication": "GITHUB_HMAC", 
                "AuthenticationConfiguration": { 
                    "SecretToken": { 
                        "{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}" 
                    } 
                }, 
                "Filters": [ 
                    { 
                        "JsonPath": "$.ref", 
                        "MatchEquals": "refs/heads/{Branch}" 
                    } 
                ], 
                "TargetPipeline": { 
                    "Ref": "AppPipeline" 
                }, 
                "TargetAction": "SourceAction", 
                "Name": "AppPipelineWebhook", 
                "TargetPipelineVersion": { 
                    "Fn::GetAtt": [ 
                        "AppPipeline", 
                        "Version" 
                    ] 
                }, 
                "RegisterWithThirdParty": true 
            } 
        }, 
        "AppPipeline": { 
            "Type": "AWS::CodePipeline::Pipeline", 
            "Properties": { 
                "Name": "github-events-pipeline", 
                "RoleArn": { 
                    "Fn::GetAtt": [ 
                        "CodePipelineServiceRole", 
                        "Arn" 
                    ] 
                }, 
                "Stages": [ 
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                    { 
                        "Name": "Source", 
                        "Actions": [ 
                            { 
                                "Name": "SourceAction", 
                                "ActionTypeId": { 
                                    "Category": "Source", 
                                    "Owner": "ThirdParty", 
                                    "Version": 1, 
                                    "Provider": "GitHub" 
                                }, 
                                "OutputArtifacts": [ 
                                    { 
                                        "Name": "SourceOutput" 
                                    } 
                                ], 
                                "Configuration": { 
                                    "Owner": { 
                                        "Ref": "GitHubOwner" 
                                    }, 
                                    "Repo": { 
                                        "Ref": "RepositoryName" 
                                    }, 
                                    "Branch": { 
                                        "Ref": "BranchName" 
                                    }, 
                                    "OAuthToken": 
 "{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}", 
                                    "PollForSourceChanges": false 
                                }, 
                                "RunOrder": 1

...

Criação do CodePipeline Função de serviço do
Ao criar um pipeline, crie uma função de serviço ou use uma função de serviço existente.

Você pode usar o CodePipeline Console do ou oAWS CLIpara criar um CodePipeline Função de serviço. 
Uma função de serviço é necessária para criar um pipeline e o pipeline sempre é associado a essa função 
de serviço.

Antes de criar um pipeline com oAWSCLI do, você deve criar um CodePipeline função de serviço para seu 
pipeline. Para um exemploAWS CloudFormationmodelo com a função de serviço e a política especificadas, 
consulte os tutoriais emTutorial: Criar um pipeline que usa variáveis de ações de implantação do AWS 
CloudFormation (p. 90).

A função de serviço não éAWSFunção de serviço, mas é concebida inicialmente para a criação do 
pipeline e, à medida que novas permissões são adicionadas à política da função de serviço, poderá ser 
necessário atualizar a função de serviço para o pipeline. Assim que o pipeline for criado com uma função 
de serviço, não será possível aplicar uma função de serviço diferente para esse pipeline. Anexe a política 
recomendada à função de serviço.

Para obter mais informações sobre a função de serviço, consulte Gerenciar a função de serviço do 
CodePipeline (p. 459).
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Criação do CodePipeline Função de serviço do 
(console)
Quando você usa o console para criar um pipeline, você cria o CodePipeline função de serviço com o 
assistente de criação de pipeline.

1. Faça login noAWS Management Consolee abrir o CodePipeline Console do emhttp://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

SelecioneCriar pipelinee preencha os doEtapa 1: Escolher as configurações do pipelineno assistente 
de criação de pipeline.

Note

Depois de criar um pipeline, não é possível alterar o nome dele. Para obter informações 
sobre outras limitações, consulte Cotas emAWSCodePipeline (p. 588).

2. DentroFunção de serviço, escolhaNova função de serviçopermitir CodePipeline para criar uma nova 
função de serviço no IAM.

3. Conclua a criação do pipeline. Sua função de serviço do pipeline está disponível para visualização em 
sua lista de funções do IAM e você pode visualizar o ARN da função de serviço associado ao pipeline 
executando oget-pipelinecomando com oAWSCLIDO.

Criação do CodePipeline Função de serviço do (CLI)
Antes de criar um pipeline com oAWSCLI do ouAWS CloudFormation, você deve criar um 
CodePipelinefunção de serviço para seu pipeline.

1. Use o console do IAM ou oAWSCLI para criar uma função e anexar a política da função de serviço. 
Para exibir a política de função de serviço padrão, use o procedimento em Criação do CodePipeline 
Função de serviço do (console) (p. 309) para criar a função de serviço e exibir a política padrão no 
console do IAM. O formato do nome de política normalmente é o mesmo formato do nome de função.

2. Use o ARN da função de serviço ao criar o pipeline com oAWSCLI do ouAWS CloudFormation.
3. Após a criação, a função de serviço do pipeline estará disponível para visualização em sua lista de 

funções do IAM e você pode visualizar o ARN da função de serviço associado ao pipeline executando 
oget-pipelinecomando com oAWSCLIDO.

Marcar um pipeline no CodePipeline
As tags são pares de chave-valor associados a recursos da AWS. Você pode aplicar tags aos pipelines 
no CodePipeline. Para obter informações sobre a atributo de tags do recurso do CodePipeline, casos 
de uso, restrições de chave e valor de tag, além de tipos de recursos compatíveis, consulteMarcar 
recursos (p. 156).

Você pode usar a CLI para especificar tags ao criar um pipeline. Você pode usar o console ou a CLI para 
adicionar ou remover tags e atualizar os valores de tags em um pipeline. Você pode adicionar até 50 tags 
para cada pipeline.

Tópicos
• Marcar pipelines (console) (p. 310)
• Marcar pipelines (CLI) (p. 311)
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Marcar pipelines (console)
Você pode usar o console ou a CLI para marcar recursos. Os pipelines são os únicos recursos do 
CodePipeline que podem ser gerenciados com o console ou a CLI.

Tópicos
• Adicionar tags a um pipeline (console) (p. 310)
• Visualizar tags de um pipeline (console) (p. 310)
• Editar tags de um pipeline (console) (p. 310)
• Remover tags de um pipeline (console) (p. 311)

Adicionar tags a um pipeline (console)
Você pode usar o console para adicionar tags a um pipeline existente.

1. Faça login noAWS Management ConsoleAbra o console do CodePipeline emhttp://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

2. Na página Pipelines, selecione o pipeline ao qual você deseja adicionar tags.
3. No painel de navegação, escolha Settings (Configurações).
4. Em Pipeline tags (Tags do pipeline), escolha Edit (Editar).
5. Nos campos Key (Chave) e Value (Valor), insira um par de chaves para cada conjunto de tags que 

você deseja adicionar. (O campo Value (Valor) é opcional.) Por exemplo, em Key (Chave), insira
Project. Em Valor, informe ProjectA.

6. (Opcional) Escolha Add tag (Adicionar tag) para adicionar mais linhas e inserir mais tags.
7. Selecione Enviar. As tags são listadas em configurações de pipeline.

Visualizar tags de um pipeline (console)
Você pode usar o console para listar tags de pipelines existentes.

1. Faça login noAWS Management ConsoleAbra o console do CodePipeline emhttp://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

2. Na página Pipelines, selecione o pipeline no qual você deseja visualizar tags.
3. No painel de navegação, escolha Settings (Configurações).
4. Em Pipeline tags (Tags do pipeline), visualize as tags para o pipeline nas colunas Key (Chave) e Value 

(Valor).

Editar tags de um pipeline (console)
Você pode usar o console para editar as tags adicionadas a pipelines.

1. Faça login noAWS Management ConsoleAbra o console do CodePipeline emhttp://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

2. Na página Pipelines, selecione o pipeline no qual você deseja atualizar tags.
3. No painel de navegação, escolha Settings (Configurações).
4. Em Pipeline tags (Tags do pipeline), escolha Edit (Editar).
5. Nos campos Key (Chave) e Value (Valor), atualize os valores em cada campo conforme necessário. 

Por exemplo, para a chave Project, em Value (Valor), altere ProjectA para ProjectB.
6. Selecione Enviar.
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Remover tags de um pipeline (console)
Você pode usar o console para excluir tags de pipelines. Ao remover tags do recurso associado, as tags 
são excluídas.

1. Faça login noAWS Management ConsoleAbra o console do CodePipeline emhttp://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

2. Na página Pipelines, selecione o pipeline do qual você deseja remover tags.
3. No painel de navegação, escolha Settings (Configurações).
4. Em Pipeline tags (Tags do pipeline), escolha Edit (Editar).
5. Ao lado da chave e do valor para cada tag que você deseja excluir, escolha Remove tag (Remover 

tag).
6. Selecione Enviar.

Marcar pipelines (CLI)
Você pode usar a CLI para marcar recursos. Você deve usar o console para gerenciar tags em pipelines.

Tópicos
• Adicionar tags a um pipeline (CLI) (p. 311)
• Visualizar tags de um pipeline (CLI) (p. 311)
• Editar tags de um pipeline (CLI) (p. 312)
• Remover tags de um pipeline (CLI) (p. 312)

Adicionar tags a um pipeline (CLI)
Você pode usar o console ou a AWS CLI para marcar pipelines.

Para adicionar uma tag a um pipeline ao criá-lo, consulte Crie um pipeline em CodePipeline (p. 211).

Nestas etapas, partimos do princípio de que você já instalou uma versão recente da AWS CLI ou atualizou 
para a versão atual. Para obter mais informações, consulte Instalar a AWS Command Line Interface.

No terminal ou na linha de comando, execute o comando tag-resource, especificando o nome de recurso 
da Amazon (ARN) do pipeline no qual você deseja adicionar tags e a chave e o valor da tag que você 
deseja adicionar. Você pode adicionar mais de uma tag a um pipeline. Por exemplo, para marcar um 
pipeline chamado MyPipeline com duas tags, uma chave de tag chamada DeploymentEnvironment
com o valor de tag Test, e uma chave de tag chamada IscontainerBased com o valor de tag true:

aws codepipeline tag-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-
id:MyPipeline --tags key=Project,value=ProjectA key=IscontainerBased,value=true

Se houver êxito, o comando não retorna nada.

Visualizar tags de um pipeline (CLI)
Siga estas etapas para usar a AWS CLI para visualizar as tags da AWS de um pipeline. Se não foram 
adicionadas tags, a lista retornará vazia.

No terminal ou na linha de comando, execute o comando list-tags-for-resource. Por exemplo, para 
visualizar uma lista de chaves e valores de tag para um pipeline chamado MyPipeline com o valor do 
ARN arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-id:MyPipeline:
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aws codepipeline list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-
west-2:account-id:MyPipeline

Se houver êxito, o comando retornará informações semelhantes às seguintes:

{ 
    "tags": { 
        "Project": "ProjectA", 
        "IscontainerBased": "true" 
    }
}

Editar tags de um pipeline (CLI)
Siga estas etapas para usar a AWS CLI para editar uma tag para um pipeline. Você pode alterar o valor 
para uma chave existente ou adicionar outra chave. Você também pode remover tags de um pipeline, 
como mostrado na próxima seção.

No terminal ou na linha de comando, execute o comando tag-resource, especificando o ARN do pipeline 
em que você deseja atualizar uma tag e especifique a chave e o valor da tag:

aws codepipeline tag-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-
id:MyPipeline --tags key=Project,value=ProjectA

Se houver êxito, o comando não retorna nada.

Remover tags de um pipeline (CLI)
Siga estas etapas para usar a AWS CLI para remover uma tag de um pipeline. Ao remover tags do recurso 
associado, as tags são excluídas.

Note

Se você excluir um pipeline, todas as associações de tag serão removidas do pipeline excluído. 
Você não precisa remover as tags antes de excluir um pipeline.

No terminal ou na linha de comando, execute o comando untag-resource, especificando o ARN do 
pipeline de onde você deseja remover tags e a chave da tag que você deseja remover. Por exemplo, 
para remover várias tags em um pipeline chamado MyPipeline com as chaves de tag Project e
IscontainerBased:

aws codepipeline untag-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-
id:MyPipeline --tag-keys Project IscontainerBased

Se houver êxito, o comando não retorna nada. Para verificar as tags associadas ao pipeline, execute o 
comando list-tags-for-resource.

Criar uma regra de notificação
Você pode usar regras de notificação para notificar os usuários sobre alterações importantes, como 
quando um pipeline inicia a execução. As regras de notificação especificam os eventos e o tópico 
do Amazon SNS usado para enviar notificações. Para obter mais informações, consulte O que são 
notificações?
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Você pode usar o console ou a AWS CLI para criar regras de notificação para o AWS CodePipeline.

Como criar uma regra de notificação (console)

1. Faça login noAWS Management Console e abra oCodePipeline console em https:// 
console.aws.amazon.com/codepipeline/.

2. Escolha Pipelines e selecione um pipeline onde você deseja adicionar notificações.
3. Na página do pipeline, escolha Notify (Notificar) e Create notification rule (Criar regra de notificação). 

Você também pode ir para a página Settings (Configurações) do pipeline e escolher Create notification 
rule (Criar regra de notificação).

4. Em Notification name (Nome da notificação), insira um nome para a regra.
5.

Em Tipo de detalhe, escolha Básico se você quiser que somente as informações fornecidas à 
Amazon sejamEventBridge incluídas na notificação. Escolha Completo se quiser incluir informações 
fornecidas à AmazonEventBridge e informações que possam ser fornecidas peloCodePipeline ou pelo 
gerenciador de notificações.

Para obter mais informações, consulte Noções básicas sobre o conteúdo e a segurança de 
notificações.

6. Em Events that trigger notifications (Eventos que acionam notificações), selecione os eventos para os 
quais você deseja enviar notificações. Para obter mais informações, consulte  Eventos para regras de 
notificação em pipelines.

7. Em Targets (Destinos), siga um destes procedimentos:

• Se você já tiver configurado um recurso para usar com notificações, em Choose target type 
(Escolher tipo de destino), escolha AWS Chatbot (Slack) ou SNS topic (Tópico do SNS). Em Choose 
target (Escolher destino), selecione o nome do cliente (para um cliente Slack configurado emAWS 
Chatbot) ou o nome do recurso da Amazon (ARN) do tópico do Amazon SNS (para tópicos do 
Amazon SNS já configurados com a política necessária para notificações).

• Se você não configurou um recurso para usar com notificações, escolha Create target (Criar 
destino) e selecione SNS topic (Tópico do SNS). Forneça um nome para o tópico após codestar-
notifications- e escolha Create (Criar).

Note

• Ao criar o tópico do Amazon SNS como parte da criação da regra de notificação, a política 
que permite ao recurso publicar eventos no tópico é aplicada para você. O uso de um 
tópico criado para regras de notificação ajuda a garantir que você inscreva somente os 
usuários para os quais deseja enviar notificações sobre esse recurso.

• Não é possível criar um cliente do AWS Chatbot como parte da criação de uma regra 
de notificação. Se escolher AWS Chatbot (Slack), você verá um botão direcionando-o 
para configurar um cliente no AWS Chatbot. Escolher essa opção abrirá o console do 
AWS Chatbot. Para obter mais informações, consulte Configurar integrações entre as 
notificações e o AWS Chatbot.

• Se quiser usar um tópico do Amazon SNS existente como destino, você deverá adicionar 
a política necessária para o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o oAWS CodeStar Para obter mais informações, consulte
Configurar tópicos do Amazon SNS existentes para notificações e Noções básicas sobre 
conteúdos de notificações e segurança.

8. Para concluir a criação da regra, escolha Submit (Enviar).
9. Você deve inscrever os usuários no tópico da regra do Amazon SNS antes que eles possam receber 

notificações. Para obter mais informações, consulte Intifications além de tópicos do Amazon SNS 
que são destino. Você também pode configurar a integração entre as notificações eAWS Chatbot 
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enviar notificações para salas de bate-papo do Amazon Chime ou canais do Slack. Para obter mais 
informações, consulte Configurar a integração entre as notificações e o AWS Chatbot.

Criar uma regra de notificação (AWS CLI)

1. Em um terminal ou prompt de comando, execute o comando create-notification rule para gerar o 
esqueleto JSON:

aws codestar-notifications create-notification-rule --generate-cli-skeleton > rule.json

É possível nomear o arquivo como você quiser. Neste exemplo, o arquivo é chamado rule.json.
2. Abra o arquivo JSON em um editor de texto simples e edite-o para incluir o recurso, os tipos 

de evento e o destino que você deseja para a regra. O exemplo a seguir mostra uma regra de 
notificação com o nome de um pipeline MyDemoPipelineem umaAWS conta da com o ID
123456789012.MyNotificationRule As notificações são enviadas com o tipo de detalhe completo 
para um tópico do Amazon SNS chamado codestar-notifications -MyNotificationTopic
quando as execuções do pipeline começam:

{ 
    "Name": "MyNotificationRule", 
    "EventTypeIds": [ 
        "codepipeline-pipeline-pipeline-execution-started" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:codebuild:us-east-2:123456789012:MyDemoPipeline", 
    "Targets": [ 
        { 
            "TargetType": "SNS", 
            "TargetAddress": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:codestar-
notifications-MyNotificationTopic" 
        } 
    ], 
    "Status": "ENABLED", 
    "DetailType": "FULL"
}

Salve o arquivo.
3. Usando o arquivo que você acabou de editar, no terminal ou na linha de comando, execute o 

comando create-notification-rule novamente para criar a regra de notificação:

aws codestar-notifications create-notification-rule --cli-input-json  file://rule.json

4. Se for bem-sucedido, o comando retornará o ARN da regra de notificação, semelhante ao seguinte:

{ 
    "Arn": "arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/
dc82df7a-EXAMPLE"
}
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Trabalhando com ações em 
CodePipeline

No AWS CodePipeline, uma ação é parte da sequência em um estágio de um pipeline. É uma tarefa 
executada no artefato no estágio em questão. As ações do pipeline ocorrem em uma ordem específica, em 
sequência ou em paralelo, conforme determinado na configuração do estágio.

CodePipeline fornece suporte para seis tipos de ações:

• Origem
• Compilação
• Teste
• Implante
• Aprovação
• Invoke

Para obter informações sobre os produtosAWS service (Serviço da AWS) e serviços de parceiros que 
você pode integrar ao seu pipeline com base no tipo de ação, consulteIntegrações aos tipos de ação do 
CodePipeline (p. 20).

Tópicos
• Trabalhando com tipos de ação (p. 315)
• Criar e adicionar uma ação personalizada no CodePipeline (p. 324)
• Marcar uma ação personalizada no CodePipeline (p. 335)
• Invoque uma função do AWS Lambda em um pipeline no CodePipeline (p. 336)
• Tentar novamente uma ação com falha no CodePipeline (p. 353)
• Gerenciar ações de aprovação no CodePipeline (p. 356)
• Adicionar uma ação entre regiões no CodePipeline (p. 366)
• Trabalhar com variáveis (p. 374)

Trabalhando com tipos de ação
Os tipos de ação são ações pré-configuradas que você, como provedor, cria para os clientes usando um 
dos modelos de integração suportados noAWS CodePipeline.

Você pode solicitar, visualizar e atualizar tipos de ação. Se o tipo de ação for criado para sua conta como 
proprietário, você poderá usar oAWS CLI para visualizar ou atualizar as propriedades e a estrutura do tipo 
de ação. Se você for o provedor ou o proprietário do tipo de ação, seus clientes poderão escolher a ação e 
adicioná-la aos funis depois que ela estiver disponívelCodePipeline.

Note

Você cria açõescustom noowner campo para serem executadas com um trabalhador. Você 
não os cria com um modelo de integração. Para obter informações sobre ações personalizados, 
consulteCriar e adicionar uma ação personalizada no CodePipeline (p. 324).

Componentes do tipo de ação

Os componentes a seguir formam um tipo de ação.
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• ID do tipo de ação — O ID consiste na categoria, proprietário, provedor e versão. O exemplo a seguir 
mostra um ID do tipo de ação com um proprietárioThirdParty, uma categoria deTest, um provedor 
chamadoTestProvider e uma versão do1.

            { 
                "Category": "Test", 
                "Owner": "ThirdParty", 
                "Provider": "TestProvider", 
                "Version": "1" 
            },

• Configuração do executor — O modelo de integração, ou mecanismo de ação, especificado quando a 
ação é criada. Ao especificar o executor para um tipo de ação, você escolhe um dos dois tipos:
• Lambda: o proprietário do tipo de ação grava a integração como uma função Lambda, que é 

invocadaCodePipeline sempre que há uma tarefa disponível para a ação.
• JobWorker: o proprietário do tipo de ação escreve a integração como um trabalhador que pesquisa 

vagas disponíveis nos canais de clientes. Em seguida, o trabalhador executa o trabalho e envia o 
resultado do trabalhoCodePipeline usandoCodePipeline APIs.

Note

O modelo de integração do trabalhador não é o modelo de integração preferido.
• Artefatos de entrada e saída: limites para os artefatos que o proprietário do tipo de ação designa para os 

clientes da ação.
• Permissões: a estratégia de permissões que designa clientes que podem acessar o tipo de ação de 

terceiros. As estratégias de permissões disponíveis dependem do modelo de integração escolhido para 
o tipo de ação.

• URLs: links diretos para recursos com os quais o cliente pode interagir, como a página de configuração 
do proprietário do tipo de ação.

Tópicos
• Solicitar um tipo de ação (p. 316)
• Adicionar um tipo de ação disponível a um pipeline (console) (p. 320)
• Exibir um tipo de ação (p. 321)
• Atualizar um tipo de ação (p. 322)

Solicitar um tipo de ação
Quando um novo tipo deCodePipeline ação é solicitado por um provedor terceirizado, o tipo de ação é 
criado para o proprietário do tipo de açãoCodePipeline, e o proprietário pode gerenciar e visualizar o tipo 
de ação.

Um tipo de ação pode ser uma ação pública ou privada. Quando seu tipo de ação é criado, ele é 
privado. Para solicitar que um tipo de ação seja alterado para uma ação pública, entre em contato com a 
equipeCodePipeline de atendimento.

Antes de criar seu arquivo de definição de ação, recursos do executor e solicitação de tipo de ação para 
aCodePipeline equipe, você deve escolher um modelo de integração.

Etapa 1:::::::::::::
Escolha seu modelo de integração e, em seguida, crie a configuração para esse modelo. Depois de 
escolher o modelo de integração, você deve configurar seus recursos de integração.
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• Para o modelo de integração do Lambda, você cria uma função do Lambda e adiciona permissões. 
Adicione permissões à sua função integradora do Lambda para fornecer aoCodePipeline serviço 
permissões para invocá-lo usando oCodePipeline serviço principal:codepipeline.amazonaws.com. 
As permissões podem ser adicionadas usando oAWS CloudFormation ou a linha de comando.
• Exemplo de adição de permissões usandoAWS CloudFormation:

  CodePipelineLambdaBasedActionPermission: 
    Type: 'AWS::Lambda::Permission' 
    Properties: 
      Action: 'lambda:invokeFunction' 
      FunctionName: {"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:lambda:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:function:function-name"} 
      Principal: codepipeline.amazonaws.com

• Documentação para linha de comando
• Para o modelo de integração do trabalhador, você cria uma integração com uma lista de contas 

permitidas em que o trabalhador pesquisa vagas com asCodePipeline APIs.

Etapa 2:: criar um arquivo de definição do tipo de ação
Você define um tipo de ação em um arquivo de definição de tipo de ação usando JSON. No arquivo, você 
inclui a categoria de ação, o modelo de integração usado para gerenciar o tipo de ação e as propriedades 
de configuração.

Note

Depois de criar uma ação pública, você não pode alterar a propriedade do tipo de ação 
emproperties deoptional pararequired. Você também não pode alterarowner o.

Para obter mais informações sobre os parâmetros do arquivo de definição do tipo de ação, consulte
ActionTypeDeclaratione UpdateActionTypena ReferênciaCodePipeline da API.

Há oito seções no arquivo de definição do tipo de ação:

• description: a descrição do tipo de ação a ser atualizado.
• executor: Informações sobre o executor de um tipo de ação que foi criado com um 

modelo de integração compatível, seja eleLambda oujob worker. Você só pode fornecer 
umjobWorkerExecutorConfiguration oulambdaExecutorConfiguration, com base no seu 
tipo de executor.
• configuration: Recursos para a configuração do tipo de ação, com base no modelo de integração 

escolhido. Para o modelo de integração do Lambda, use a função Lambda ARN. Para o modelo de 
integração do trabalhador, use a conta ou a lista de contas de onde o trabalhador trabalha.

• jobTimeout: O tempo limite para o trabalho em segundos. A execução de uma ação pode consistir 
em vários trabalhos. Esse é o tempo limite para um único trabalho e não para toda a execução da 
ação.

Note

Para o modelo de integração Lambda, o tempo limite máximo é de 15 minutos.
• policyStatementsTemplate: a declaração de política que especifica as permissões na conta 

doCodePipeline cliente que são necessárias para executar com êxito uma ação.
• type: o modelo de integração usado para criar e atualizar o tipo de ação, sejaLambda ouJobWorker.

• id: A categoria, o proprietário, o provedor e a ID da versão do tipo de ação:
• category: O tipo de ação pode ser executada no cenário: Source, Build, Deploy, Test, Invoke ou 

Approval.
Versão da API 2015-07-09

317

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/lambda/add-permission.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/codepipelineAPI_ActionTypeDeclaration.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/codepipelineAPI_UpdateActionType.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/codepipeline


AWS CodePipeline Guia do usuário
Solicitar um tipo de ação

• provider: o provedor do tipo de ação que está sendo chamado, como a empresa fornecedora ou o 
nome do produto. O nome do provedor é fornecido quando o tipo de ação é criado.

• owner: O criador do tipo de ação que está sendo chamado de:AWS ouThirdParty.
• version: uma sequência de caracteres usada para versionar o tipo de ação. Para a primeira versão, 

defina o número da versão como 1.
• inputArtifactDetails: O número de artefatos esperados da etapa anterior do pipeline.
• outputArtifactDetails: o número de artefatos que se espera do resultado do estágio do tipo de 

ação.
• permissions: detalhes que identificam as contas com permissões para usar o tipo de ação.
• properties: Os parâmetros necessários para que as tarefas do seu projeto sejam concluídas.

• description: a descrição da propriedade que é exibida aos usuários.
• optional: Se a propriedade de configuração é opcional.
• noEcho: Se o valor do campo inserido pelo cliente foi omitido do registro. Setrue, então o valor é 

editado quando retornado com uma solicitação deGetPipeline API.
• key: Se a propriedade de configuração é uma chave.
• queryable: Se a propriedade é usada com pesquisas. Um tipo de ação pode ter até uma 

propriedade que pode ser consultada. Se tiver uma, essa propriedade deve ser obrigatória e não 
secreta.

• name: o nome da propriedade que é exibido para os usuários.
• urls: Uma lista dos URLs éCodePipeline exibida para seus usuários.

• entityUrlTemplate: URL para os recursos externos do tipo de ação, como uma página de 
configuração.

• executionUrlTemplate: URL para os detalhes da última execução da ação.
• revisionUrlTemplate: URL exibida noCodePipeline console para a página na qual os clientes 

podem atualizar ou alterar a configuração da ação externa.
• thirdPartyConfigurationUrl: URL de uma página na qual os usuários podem se inscrever em 

um serviço externo e realizar a configuração inicial da ação fornecida por esse serviço.

O código a seguir mostra um exemplo de arquivo de definição de tipo de ação.

{ 
   "actionType": {  
      "description": "string", 
      "executor": {  
         "configuration": {  
            "jobWorkerExecutorConfiguration": {  
               "pollingAccounts": [ "string" ], 
               "pollingServicePrincipals": [ "string" ] 
            }, 
            "lambdaExecutorConfiguration": {  
               "lambdaFunctionArn": "string" 
            } 
         }, 
         "jobTimeout": number, 
         "policyStatementsTemplate": "string", 
         "type": "string" 
      }, 
      "id": {  
         "category": "string", 
         "owner": "string", 
         "provider": "string", 
         "version": "string" 
      }, 
      "inputArtifactDetails": {  
         "maximumCount": number, 
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         "minimumCount": number 
      }, 
      "outputArtifactDetails": {  
         "maximumCount": number, 
         "minimumCount": number 
      }, 
      "permissions": {  
         "allowedAccounts": [ "string" ] 
      }, 
      "properties": [  
         {  
            "description": "string", 
            "key": boolean, 
            "name": "string", 
            "noEcho": boolean, 
            "optional": boolean, 
            "queryable": boolean 
         } 
      ], 
      "urls": {  
         "configurationUrl": "string", 
         "entityUrlTemplate": "string", 
         "executionUrlTemplate": "string", 
         "revisionUrlTemplate": "string" 
      } 
   }
}

Etapa 3:: Registrar sua integração comCodePipeline
Para registrar seu tipo de açãoCodePipeline, entre em contato com a equipeCodePipeline de atendimento 
com sua solicitação.

A equipeCodePipeline de serviço registra a integração do novo tipo de ação fazendo alterações na base 
de código do serviço. CodePipelineregistra duas novas ações: uma ação pública e uma ação privada. 
Você usa a ação privada para testar e, quando estiver pronta, ativa a ação pública para atender ao tráfego 
de clientes.

Para registrar uma solicitação de integração com o Lambda

• Envie uma solicitação para a equipeCodePipeline de atendimento usando o formulário a seguir.

This issue will track the onboarding of [Name] in CodePipeline.

[Contact engineer] will be the primary point of contact for this integration.

Name of the action type as you want it to appear to customers: Example.com Testing

Initial onboard checklist:

1. Attach an action type definition file in JSON format. This includes the schema for 
 the action type

2. A list of test accounts for the allowlist which can access the new action type 
 [{account, account_name}]

3. The Lambda function ARN

4. List of Regiões da AWS where your action will be available

5. Will this be available as a public action?
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Para registrar uma solicitação de integração de trabalhadores

• Envie uma solicitação para a equipeCodePipeline de atendimento usando o formulário a seguir.

This issue will track the onboarding of [Name] in CodePipeline.

[Contact engineer] will be the primary point of contact for this integration.

Name of the action type as you want it to appear to customers: Example.com Testing

Initial onboard checklist:

1. Attach an action type definition file in JSON format. This includes the schema for 
 the action type.

2. A list of test accounts for the allowlist which can access the new action type 
 [{account, account_name}]

3. URL information:
Website URL: https://www.example.com/%TestThirdPartyName%/%TestVersionNumber%

Example URL pattern where customers will be able to review their configuration 
 information for the action: https://www.example.com/%TestThirdPartyName%/%customer-ID
%/%CustomerActionConfiguration%

Example runtime URL pattern: https://www.example.com/%TestThirdPartyName%/%customer-ID
%/%TestRunId%

4. List of Regiões da AWS where your action will be available

5. Will this be available as a public action?

Etapa 4: ativar sua nova integração
Entre em contato com a equipe deCodePipeline serviço quando estiver pronto para usar a nova integração 
publicamente.

Adicionar um tipo de ação disponível a um pipeline 
(console)
Você adiciona seu tipo de ação a um pipeline para poder testá-lo. Você pode fazer isso criando um novo 
pipeline ou editando um existente.

Note

Se seu tipo de ação for uma ação de categoria de origem, criação ou implantação, você poderá 
adicioná-la criando um pipeline. Se seu tipo de ação estiver na categoria de teste, você deverá 
adicioná-lo editando um pipeline existente.

Para adicionar seu tipo de ação a um pipeline existente a partir doCodePipeline console

1. Faça login noAWS Management Console e abra oCodePipeline console em http://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

2. Na lista de pipelines, escolha o funil ao qual você deseja adicionar o tipo de ação.
3. Na página de visualização resumida do pipeline, escolha Editar.
4. Escolha editar o palco. No estágio em que você deseja adicionar seu tipo de ação, escolha Adicionar 

grupo de ações. A página Editar ação é exibida.
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5. Na página Editar ação, em Nome da ação, insira um nome para a ação. Esse é o nome exibido para o 
estágio em seu funil.

6. Em Provedor de ações, escolha seu tipo de ação na lista.

Observe que o valor na lista é baseado noprovider especificado no arquivo de definição do tipo de 
ação.

7. Em Artefatos de entrada, insira o nome do artefato neste formato:

Artifactname::FileName

Observe que as quantidades mínima e máxima permitidas são definidas com base 
noinputArtifactDetails especificado no arquivo de definição do tipo de ação.

8. Escolha Connect <Action_Name>a.

Uma janela do navegador é aberta e se conecta ao site que você criou para seu tipo de ação.
9. Faça login em seu site como cliente e conclua as etapas que o cliente executa para usar seu tipo de 

ação. Suas etapas variam de acordo com sua categoria de ação, site e configuração, mas geralmente 
incluem uma ação de conclusão que retorna o cliente à página Editar ação.

10. Na páginaCodePipeline Editar ação, os campos de configuração adicionais da ação são exibidos. Os 
campos exibidos são as propriedades de configuração que você especificou no arquivo de definição 
da ação. Insira as informações nos campos personalizados para seu tipo de ação.

Por exemplo, se o arquivo de definição de ação especificou uma propriedade chamadaHost, um 
campo com o rótulo Host será exibido na página Editar ação para sua ação.

11. Em Artefatos de saída, insira o nome do artefato neste formato:

Artifactname::FileName

Observe que as quantidades mínima e máxima permitidas são definidas com base 
nooutputArtifactDetails especificado no arquivo de definição do tipo de ação.

12. Escolha Concluído para retornar à página de detalhes do pipeline.

Note

Opcionalmente, seus clientes podem usar a CLI para adicionar o tipo de ação ao pipeline.
13. Para testar sua ação, confirme uma alteração na fonte especificada no estágio de origem do pipeline 

ou siga as etapas em Iniciar um pipeline manualmente.

Para criar um funil com seu tipo de ação, siga as etapasCrie um pipeline em CodePipeline (p. 211) e 
escolha seu tipo de ação em quantos estágios você testar.

Exibir um tipo de ação
Você pode usar o CLI para visualizar seu tipo de ação. Use oget-action-type comando para visualizar os 
tipos de ação que foram criados usando um modelo de integração.

Para visualizar um tipo de ação

1. Crie um arquivo JSON de entrada e nomeie o arquivofile.json. Adicione seu ID do tipo de ação no 
formato JSON como mostrado no exemplo a seguir.

{ 
    "category": "Test", 
    "owner": "ThirdParty", 
    "provider": "TestProvider", 
    "version": "1"
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}

2. Na janela do terminal ou na linha de comando, execute oget-action-type comando.

aws codepipeline get-action-type --cli-input-json file://file.json

Esse comando retorna a saída da definição de ação para um tipo de ação. Este exemplo mostra um 
tipo de ação que foi criado com o modelo de integração do Lambda.

{ 
    "actionType": { 
        "executor": { 
            "configuration": { 
                "lambdaExecutorConfiguration": { 
                    "lambdaFunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:<account-
id>:function:my-function" 
                } 
            }, 
            "type": "Lambda" 
        }, 
        "id": { 
            "category": "Test", 
            "owner": "ThirdParty", 
            "provider": "TestProvider", 
            "version": "1" 
        }, 
        "inputArtifactDetails": { 
            "minimumCount": 0, 
            "maximumCount": 1 
        }, 
        "outputArtifactDetails": { 
            "minimumCount": 0, 
            "maximumCount": 1 
        }, 
        "permissions": { 
            "allowedAccounts": [ 
                "<account-id>" 
            ] 
        }, 
        "properties": [] 
    }
}

Atualizar um tipo de ação
Você pode usar a CLI para editar tipos de ação que são criados com um modelo de integração.

Para um tipo de ação pública, você não pode atualizar o proprietário, não pode alterar as propriedades 
opcionais para obrigatórias e só pode adicionar novas propriedades opcionais.

1. Use oget-action-type comando para obter a estrutura do seu tipo de ação. Copie a estrutura.
2. Crie um arquivo JSON de entrada e nomeie-oaction.json. Cole nela a estrutura do tipo de ação 

que você copiou na etapa anterior. Atualize todos os parâmetros que você deseja alterar. Você 
também pode adicionar parâmetros opcionais.

Para obter mais informações sobre os parâmetros do arquivo de entrada, consulte a descrição do 
arquivo de definição de ação do noEtapa 2:: criar um arquivo de definição do tipo de ação (p. 317).
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O exemplo a seguir mostra como atualizar um exemplo de tipo de ação criado com o modelo de 
integração do Lambda. Este exemplo faz as seguintes alterações:

• Muda oprovider nome paraTestProvider1.
• Adicione um limite de tempo limite de trabalho de 900 segundos.
• Adiciona uma propriedade de configuração de ação chamadaHost que é exibida ao cliente usando 

a ação.

{ 
    "actionType": { 
        "executor": { 
            "configuration": { 
                "lambdaExecutorConfiguration": { 
                    "lambdaFunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:<account-
id>:function:my-function" 
                } 
            }, 
            "type": "Lambda", 
             "jobTimeout": 900 
        }, 
        "id": { 
            "category": "Test", 
            "owner": "ThirdParty", 
            "provider": "TestProvider1", 
            "version": "1" 
        }, 
        "inputArtifactDetails": { 
            "minimumCount": 0, 
            "maximumCount": 1 
        }, 
        "outputArtifactDetails": { 
            "minimumCount": 0, 
            "maximumCount": 1 
        }, 
        "permissions": { 
            "allowedAccounts": [ 
                "account-id" 
            ] 
        },
        "properties": { 
         "description": "Owned build action parameter description", 
         "optional": true, 
         "noEcho": false, 
         "key": true, 
         "queryable": false, 
         "name": "Host" 
         }
    }
}

3. No terminal ou na linha de comando, execute oupdate-action-type comando

aws codepipeline update-action-type --cli-input-json file://action.json

Esse comando retorna a saída do tipo de ação para corresponder aos parâmetros atualizados.
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Criar e adicionar uma ação personalizada no 
CodePipeline

O AWS CodePipeline inclui uma variedade de ações que ajudam você a configurar a compilação, o teste 
e os recursos de implantação para seu processo automatizado de liberação. Se o processo de liberação 
tiver atividades que não estão incluídas nas ações padrão, como um processo de compilação desenvolvido 
internamente ou um conjunto de testes, você pode criar uma ação personalizada para essa finalidade e 
incluí-la no pipeline. Você pode usar a AWS CLI para criar ações personalizadas em pipelines associados 
à sua conta da AWS.

Você pode criar ações personalizadas para as seguintes categorias de ação do AWS CodePipeline:

• Uma ação de compilação personalizada que cria ou transforma itens
• Uma ação de implantação personalizada que implanta itens em um ou mais servidores, sites ou 

repositórios
• Uma ação de teste personalizada que configura e executa testes automatizados
• Uma ação de invocação personalizada que executa funções

Ao criar uma ação personalizada, você também deve criar um funcionário que solicitará solicitações de 
trabalhoCodePipeline para essa ação personalizada, executará a tarefa e retornará o resultado do status 
paraCodePipeline. Esse operador de trabalho pode estar localizado em qualquer computador ou recurso, 
desde que tenha acesso ao endpoint público do CodePipeline. Para gerenciar facilmente o acesso e a 
segurança, considere hospedar seu trabalhador em uma instância do Amazon EC2.

O diagrama a seguir mostra uma exibição de alto nível de um pipeline que inclui uma ação personalizada 
de compilação:

Quando um pipeline inclui uma ação personalizada como parte de um estágio, o pipeline cria uma 
solicitação de trabalho. Um operador de trabalho personalizado detecta essa solicitação e executa o 
trabalho (neste exemplo, em um processo personalizado usando o software de compilação de terceiros). 
Quando a ação for concluída, o operador de trabalho retornará um resultado de êxito ou de falha. Se um 
resultado bem-sucedido for recebido, o pipeline fornecerá a revisão e seus artefatos para a próxima ação. 
Se uma falha for retornada, o pipeline não fornecerá a revisão para a próxima ação no pipeline.
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Note

Estas instruções supõem que você já tenha concluído as etapas em Conceitos básicos do 
CodePipeline (p. 16).

Tópicos
• Criar uma ação personalizada (p. 325)
• Criar um operador de trabalho para a ação personalizada (p. 328)
• Adicionar uma ação personalizada a um pipeline (p. 333)

Criar uma ação personalizada
Como criar uma ação personalizada com o AWS CLI

1. Abra um editor de texto e crie um arquivo JSON para sua ação personalizada que inclua a categoria 
da ação, o provedor da ação e as configurações necessárias para sua ação personalizada. Por 
exemplo, para criar uma ação de construção personalizada que requeira apenas uma propriedade, 
seu arquivo JSON pode ter a seguinte aparência:

{ 
    "category": "Build", 
    "provider": "My-Build-Provider-Name", 
    "version": "1", 
    "settings": { 
        "entityUrlTemplate": "https://my-build-instance/job/{Config:ProjectName}/", 
        "executionUrlTemplate": "https://my-build-instance/job/{Config:ProjectName}/
lastSuccessfulBuild/{ExternalExecutionId}/" 
    }, 
    "configurationProperties": [{ 
        "name": "ProjectName", 
        "required": true, 
        "key": true, 
        "secret": false, 
        "queryable": false, 
        "description": "The name of the build project must be provided when this action 
 is added to the pipeline.", 
        "type": "String" 
    }], 
    "inputArtifactDetails": { 
        "maximumCount": integer, 
        "minimumCount": integer
    }, 
    "outputArtifactDetails": { 
        "maximumCount": integer, 
        "minimumCount": integer
    }, 
    "tags": [{ 
      "key": "Project", 
      "value": "ProjectA" 
    }]
}

Este exemplo adiciona tags à ação personalizada por meio da inclusão da chave de tag Project e o 
valor ProjectA na ação personalizada. Para obter mais informações sobre a marcação de recursos 
no CodePipeline, consulte Marcar recursos (p. 156).

Há duas propriedades incluídas no arquivo JSON, entityUrlTemplate e
executionUrlTemplate. Você pode consultar um nome nas propriedades de configuração da 
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ação personalizada dentro dos modelos de URL, seguindo o formato {Config:name}, desde que 
a propriedade de configuração seja necessária e não secreta. Por exemplo, no exemplo acima, 
oentityUrlTemplate valor se refere à propriedade de configuração ProjectName.

• entityUrlTemplate: o link estático que fornece informações sobre o provedor de serviços para a 
ação. No exemplo, o sistema de construção inclui um link estático para cada projeto de construção. 
O formato do link poderá variar, dependendo do seu provedor de construção (ou, se estiver criando 
um outro tipo de ação, como teste, outro provedor de serviços). Você deve fornecer este formato de 
link de forma que quando a ação personalizada for adicionada, o usuário possa escolher este link 
para abrir um navegador em uma página de seu site que forneça informações específicas para o 
projeto de criação (ou ambiente de teste).

• executionUrlTemplate: o link dinâmico que será atualizado com informações sobre a execução 
atual ou mais recente da ação. Quando seu operador de trabalho personalizado atualiza o 
status de uma tarefa (por exemplo, sucesso, falha ou em andamento), ele também fornece uma
externalExecutionId que será usada para completar o link. Este link pode ser usado para 
fornecer detalhes sobre a execução de uma ação.

Por exemplo, quando você visualizar a ação no pipeline, você verá os dois links a seguir:

 Este link estático é exibido depois que você adicionar sua ação personalizada e aponta 
para o endereço no entityUrlTemplate, que você especifica ao criar sua ação personalizada.

 Este link dinâmico é atualizado após cada execução da ação e aponta para o endereço no
executionUrlTemplate, que você especifica ao criar sua ação personalizada.

Para obter mais informações sobre esses tipos de link, bem comoRevisionURLTemplate
eThirdPartyURL, consulte ActionTypeSettingse CreateCustomActionTypena Referência 
daCodePipeline API. Para mais informações sobre os requisitos de estrutura de ação e como criar 
uma ação, consulte CodePipeline referência de estrutura de tubulação (p. 470).

2. Salve o arquivo JSON e dê a ele um nome que você possa lembrar facilmente (por exemplo,
MyCustomAction.json).
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3. Abra uma sessão de terminal (Linux, OS X, Unix) ou prompt de comando (Windows) em um 
computador onde você tenha instalado o AWS CLI.

4. Use o AWS CLI para executar o comando aws codepipeline create-custom-action-type, especificando 
o nome do arquivo JSON que acabou de criar.

Por exemplo, para criar uma ação personalizada de construção:

Important

Não se esqueça de incluir file:// antes do nome de arquivo. Ele é obrigatório nesse 
comando.

aws codepipeline create-custom-action-type --cli-input-json file://MyCustomAction.json

5. Este comando retorna a estrutura inteira da ação personalizada que você criou, bem como a 
propriedade de configuração da ação JobList, que é adicionada para você. Quando você adiciona 
a ação personalizada a um pipeline, você pode usar JobList para especificar quais projetos do 
provedor você pode consultar para tarefas. Se você não configurar isso, todos as tarefas disponíveis 
serão retornadas quando o operador do trabalho personalizado efetuar uma consulta por tarefas.

Por exemplo, o comando anterior pode retornar uma estrutura similar ao seguinte:

{ 
    "actionType": { 
        "inputArtifactDetails": {                
            "maximumCount": 1,                 
            "minimumCount": 1 
       }, 
       "actionConfigurationProperties": [ 
            { 
                "secret": false, 
                "required": true, 
                "name": "ProjectName", 
                "key": true, 
                "description": "The name of the build project must be provided when 
 this action is added to the pipeline." 
            } 
        ], 
        "outputArtifactDetails": {                
            "maximumCount": 0,                 
            "minimumCount": 0 
        }, 
        "id": { 
            "category": "Build", 
            "owner": "Custom", 
            "version": "1", 
            "provider": "My-Build-Provider-Name" 
        }, 
        "settings": { 
            "entityUrlTemplate": "https://my-build-instance/job/{Config:ProjectName}/", 
            "executionUrlTemplate": "https://my-build-instance/job/mybuildjob/
lastSuccessfulBuild/{ExternalExecutionId}/" 
        } 
    }
}

Note

Como parte da saída docreate-custom-action-type comando, aid seção inclui"owner": 
"Custom". CodePipeline atribui automaticamente Custom como o proprietário de tipos 
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de ação personalizada. Esse valor não pode ser atribuído ou alterado quando você usar o 
comando create-custom-action-type ou o comando update-pipeline.

Criar um operador de trabalho para a ação 
personalizada
As ações personalizadas exigem que um funcionário solicite solicitações de trabalhoCodePipeline para 
a ação personalizada, execute a tarefa e retorne o resultado do status paraCodePipeline. O operador de 
trabalho pode estar localizado em qualquer computador ou recurso desde que tenha acesso ao endpoint 
público do CodePipeline.

Há várias maneiras de criar o operador de trabalho. As seções a seguir fornecem orientações práticas para 
o desenvolvimento de seu operador de trabalho personalizado para o CodePipeline.

Tópicos
• Escolher e configurar uma estratégia de gerenciamento de permissões para o operador de 

trabalho (p. 328)
• Desenvolver um operador de trabalho para a ação personalizada (p. 330)
• Arquitetura e exemplos de operadores de trabalho personalizados (p. 332)

Escolher e configurar uma estratégia de gerenciamento de 
permissões para o operador de trabalho
Para desenvolver um operador de trabalho personalizado para a ação personalizada do CodePipeline, 
será necessária uma estratégia para a integração de usuários e o gerenciamento de permissões.

A estratégia mais simples é adicionar a infraestrutura necessária para seu profissional de trabalho 
personalizado criando instâncias do Amazon EC2 com uma função de instância do IAM, que permitem 
que você escale facilmente os recursos necessários para sua integração. Você pode usar a integração 
incorporada com a AWS para simplificar a interação entre o operador de trabalho personalizado e o 
CodePipeline.

Para configurar as instâncias do Amazon EC2 EC2 EC2 Instâncias

1. Saiba mais sobre o Amazon EC2 e determine se é a escolha certa para sua integração. Para obter 
informações, consulte Amazon EC2 - Virtual Server Hosting.

2. Comece a criar suas instâncias do Amazon EC2. Para obter informações, consulte Conceitos básicos 
das instâncias Linux do Amazon EC2 Linux Instâncias do Amazon EC2 Linux.

Outra estratégia a ser considerada é usar a federação de identidades com o IAM para integrar o sistema e 
os recursos existentes do provedor de identidade. Essa estratégia é especialmente útil se você já tiver um 
provedor de identidades corporativas ou já estiver configurado para oferecer suporte aos usuários usando 
provedores de identidades da web. A federação de identidades permite que você conceda acesso seguro 
aosAWS recursosCodePipeline, inclusive sem precisar criar ou gerenciar usuários do IAM. É possível usar 
recursos e políticas para requisitos de segurança de senhas e rotação de credenciais. Você pode usar 
aplicações de exemplo como modelos para seu próprio design.

Para configurar a federação de identidades

1. Saiba sobre a federação de identidade do IAM. Para mais informações, consulte Gerenciar federação.
2. Analise os exemplos em Situações de concessão de acesso temporário para identificar o cenário para 

acesso temporário que melhor atenda às necessidades de sua ação personalizada.
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3. Revise os exemplos de código de federação de identidades relevantes para sua infraestrutura, como:

• Aplicativo de amostra de federação de identidades para um caso de uso do diretório ativo
4. Comece a configuração da federação de identidades. Para obter mais informações, consulte o Guia 

do usuário de provedores de identidade e federação no IAM.

Crie uma das seguintes opções para usar abaixo de vocêConta da AWS ao executar sua ação 
personalizada e seu job worker.

Os usuários precisam de acesso programático se quiserem interagir com a AWS de fora do AWS 
Management Console. A forma de conceder acesso programático depende do tipo de usuário que está 
acessando a AWS.

Para conceder acesso programático aos usuários, escolha uma das seguintes opções:

Qual usuário precisa de acesso 
programático?

Para Por

Identificação da força de trabalho

(Usuários gerenciados no Centro 
de Identidade do IAM)

Use credenciais temporárias 
para assinar solicitações 
programáticas para a AWS CLI, 
os SDKs da AWS ou as APIs da 
AWS.

Siga as instruções da interface 
que deseja utilizar.

• Para a AWS CLI, consulte
Configuração da AWS CLI 
para usar o AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS 
Single Sign-On) no Guia do 
usuário da AWS Command 
Line Interface.

• Para os SDKs da AWS, 
ferramentas e APIs da AWS, 
consulte Autenticação do 
Centro de Identidade do IAM
no Guia de referência de 
ferramentas e SDKs da AWS.

IAM Use credenciais temporárias 
para assinar solicitações 
programáticas para a AWS CLI, 
os SDKs da AWS ou as APIs da 
AWS.

Siga as instruções em Como 
usar credenciais temporárias 
com recursos da AWS no Guia 
do usuário do IAM.

IAM (Não recomendado)
Use credenciais de longo 
prazo para assinar solicitações 
programáticas para a AWS CLI, 
os SDKs da AWS ou as APIs da 
AWS.

Siga as instruções da interface 
que deseja utilizar.

• Para a AWS CLI, consulte
Autenticação usando as 
credenciais de usuário do IAM
no Guia do usuário da AWS 
Command Line Interface.

• Para as ferramentas e 
SDKs da AWS, consulte
Autenticação usando as 
credenciais de longo prazo
no Guia de referência de 
ferramentas e SDKs da AWS.
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Qual usuário precisa de acesso 
programático?

Para Por

• Para as APIs da AWS, 
consulte Gerenciamento de 
chaves de acesso de usuários 
do IAM no Guia do usuário do 
IAM.

Veja a seguir uma política de exemplo que você pode criar para usar com o operador de trabalho 
personalizado. Essa política serve somente como exemplo e é fornecida no estado em que encontra.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codepipeline:PollForJobs", 
        "codepipeline:AcknowledgeJob", 
        "codepipeline:GetJobDetails", 
        "codepipeline:PutJobSuccessResult", 
        "codepipeline:PutJobFailureResult" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-east-2::actionType:custom/Build/MyBuildProject/1/"   
      ]               
    } 
  ]
}   

Note

Considere usar a políticaAWSCodePipelineCustomActionAccess gerenciada.

Desenvolver um operador de trabalho para a ação personalizada
Após escolher sua estratégia de gerenciamento de permissões, você deve considerar como o operador de 
trabalho vai interagir com o CodePipeline. O diagrama de alto nível a seguir mostra o fluxo de trabalho de 
uma ação personalizada e um funcionário de um processo de criação.
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1. O operador de trabalho consulta o CodePipeline por trabalhos usando PollForJobs.
2. Quando um pipeline é acionado por uma alteração em seu estágio de origem (por exemplo, quando um 

desenvolvedor confirma uma alteração), o processo automatizado de liberação é iniciado. O processo 
continua até o estágio em que sua ação personalizada foi configurada. Quando a ação nesse estágio 
for alcançada, o CodePipeline colocará um trabalho na fila. Esse trabalho aparecerá se o operador de 
trabalho chamar PollForJobs novamente para obter o status. Pegue os detalhes do trabalho e de
PollForJobs e passe-os de volta ao operador de trabalho.

3. O funcionário ligaAcknowledgeJob para enviarCodePipeline uma confirmação de emprego. 
CodePipelineretorna uma confirmação que indica que o trabalhador deve continuar o trabalho 
(InProgress) ou, se você tiver mais de um trabalhador pesquisando vagas e outro trabalhador já tiver 
solicitado a vaga, uma resposta deInvalidNonceException erro será retornada. Após a confirmação
InProgress, o CodePipeline aguarda o retorno dos resultados.

4. O trabalhador inicia sua ação personalizada na revisão e, em seguida, sua ação é executada. Junto 
com qualquer outra ação, sua ação personalizada retorna um resultado para o trabalhador. No exemplo 
de uma ação personalizada de criação, a ação extrai artefatos do bucket do Amazon S3, os cria e envia 
artefatos construídos com sucesso de volta para o bucket do Amazon S3.

5. Enquanto a ação está em execução, o trabalhador pode ligarPutJobSuccessResult com 
um token de continuação (a serialização do estado do trabalho gerado pelo trabalhador, por 
exemplo, um identificador de compilação no formato JSON ou uma chave de objeto do Amazon 
S3), bem como asExternalExecutionId informações que serão usadas para preencher o 
linkexecutionUrlTemplate. Isso atualizará a exibição do console do pipeline com um link funcional 
para os detalhes específicos da ação enquanto ela estiver em andamento. Embora não seja necessário, 
é uma melhor prática, porque permite que os usuários visualizem o status da ação personalizada 
durante sua execução.
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Assim que PutJobSuccessResult for chamada , o trabalho é considerado como concluído. Um 
trabalho novo é criado no CodePipeline que inclui o token de continuação. Esse trabalho aparecerá se 
o operador de trabalho chamar PollForJobs novamente. Esse novo trabalho pode ser usado para 
verificar o estado da ação e retornará com um token de continuação ou retornará sem um token de 
continuação assim que a ação estiver concluída.

Note

Se o operador de trabalho executa todo o trabalho para uma ação personalizada, você deve 
considerar quebrar o processamento do operador de trabalho em pelo menos em duas etapas. 
A primeira etapa estabelece a página de detalhes para a ação. Assim que tiver criado a página 
de detalhes, você pode serializar o estado do operador de trabalho e retorná-lo como um token 
de continuação, sujeito a limites de tamanho (consulte Cotas emAWSCodePipeline (p. 588)). 
Por exemplo, você pode gravar o estado da ação na string que usar como o token de 
continuação. A segunda etapa (e as etapas subsequentes) do processamento do operador 
de trabalho desempenha o trabalho real da ação. A etapa final retorna o êxito ou a falha ao 
CodePipeline, sem nenhum token de continuação na etapa final.

Para obter mais informações sobre como usar o token de continuação, consulte as especificações para
PutJobSuccessResult na Referência de APIs do CodePipeline.

6. Depois que a ação personalizada for concluída, o trabalhador retornará o resultado da ação 
personalizadaCodePipeline chamando uma das duas APIs:
• PutJobSuccessResultsem um token de continuação, o que indica que a ação personalizada foi 

executada com êxito
• PutJobFailureResult, o que indica que a ação personalizada não foi executada com êxito

Dependendo do resultado, o pipeline prosseguirá para a ação seguinte (êxito) ou parará (falha).

Arquitetura e exemplos de operadores de trabalho 
personalizados
Depois que tiver mapeado seu fluxo de trabalho de alto nível, você pode criar o operador de trabalho. 
Embora as especificidades de sua ação personalizada basicamente determinem o que é necessário para 
seu operador de trabalho, a maioria dos operadores de trabalho para ações personalizadas incluem a 
seguinte funcionalidade:

• Consulta para trabalhos do CodePipeline usando PollForJobs.
• Confirmação de trabalhos e retorno de resultados ao CodePipeline usando AcknowledgeJob,
PutJobSuccessResult e PutJobFailureResult.

• Recuperando artefatos e/ou colocando artefatos no bucket do Amazon S3 para o pipeline. Para baixar 
artefatos do bucket do Amazon S3, você deve criar um cliente Amazon S3 que use a assinatura 
Signature versão 4 (Sig V4). O Sig V4 é necessário paraAWS KMS.

Para fazer upload de artefatos para o bucket do Amazon S3, você também deve configurar aPutObject
solicitação do Amazon S3 para usar criptografia. Atualmente, somente oAWS Key Management Service 
(AWS KMS) é compatível com criptografia. AWS KMSusaAWS KMS keys. Para saber se deve usar uma 
chave gerenciada pelo clienteChave gerenciada pela AWS ou uma chave gerenciada pelo cliente para 
fazer upload de artefatos, seu funcionário personalizado deve examinar os dados do trabalho e verificar 
a propriedade da chave de criptografia. Se a propriedade estiver definida, você deverá usar esse ID 
de chave gerenciado pelo cliente ao configurarAWS KMS. Se a propriedade da chave for nula, você 
usaChave gerenciada pela AWS o. CodePipelineusa o, aChave gerenciada pela AWS menos que seja 
configurado de outra forma.
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Para ver um exemplo que mostra como criar osAWS KMS parâmetros em Java ou .NET, consulte Como
especificar osAWS Key Management Service no Amazon S3 usando osAWS SDKs. Para obter mais 
informações sobre o bucket Amazon S3 paraCodePipeline, consulteCodePipeline conceitos (p. 3).

Um exemplo mais complexo de um trabalhador personalizado está disponível emGitHub. Esse exemplo é 
de código aberto e fornecido no estado que se encontra.

• Exemplo de Job Worker paraCodePipeline: Baixe a amostra doGitHub repositório.

Adicionar uma ação personalizada a um pipeline
Depois de contratar um funcionário, você pode adicionar sua ação personalizada a um pipeline criando 
uma nova e escolhendo-a ao usar o assistente Create Pipeline, editando um pipeline existente e 
adicionando a ação personalizada ou usando osAWS CLI, os SDKs ou as APIs.

Note

Você pode criar um pipeline no assistente de criação de pipeline que inclua uma ação 
personalizada se for uma ação de criação ou implantação. Se a ação personalizada estiver na 
categoria de teste , você deve adicioná-la ao editar um pipeline existente.

Tópicos
• Adicionar uma ação personalizada a um pipeline existente (CLI) (p. 333)

Adicionar uma ação personalizada a um pipeline existente (CLI)
Você pode usar oAWS CLI para adicionar uma ação personalizada a um pipeline existente.

1. Abra uma sessão de terminal (Linux, macOS ou Unix) ou um prompt de comando (Windows) e 
execute oget-pipeline comando para copiar a estrutura do pipeline que você deseja editar em um 
arquivo JSON. Por exemplo, para um pipeline chamado MyFirstPipeline, você deve digitar o 
seguinte comando:

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

Este comando retorna nada, mas o arquivo que você criou deve aparecer no diretório onde você 
executou o comando.

2. Abra o arquivo JSON em qualquer editor de texto e modifique a estrutura do arquivo para adicionar 
sua ação personalizada a um estágio existente.

Note

Se você deseja que a sua ação seja executada em paralelo com outra ação naquele estágio, 
certifique-se de atribuir-lhe o mesmo valor runOrder da ação.

Por exemplo, para modificar a estrutura de um pipeline para adicionar um estágio chamado 
construção e adicionar uma ação de construção personalizada para esse estágio, você deve modificar 
o JSON para adicionar o estágio Construção antes de um estágio de implantação, conforme a seguir:

, 
    { 
      "name": "MyBuildStage", 
      "actions":  [ 
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              { 
                "inputArtifacts": [ 
                { 
                   "name": "MyApp" 
                 } 
                   ], 
                    "name": "MyBuildCustomAction", 
                    "actionTypeId": { 
                        "category": "Build", 
                        "owner": "Custom", 
                        "version": "1", 
                        "provider": "My-Build-Provider-Name" 
                    }, 
                    "outputArtifacts": [ 
                        { 
                          "name": "MyBuiltApp" 
                        } 
                    ], 
                    "configuration": { 
                        "ProjectName": "MyBuildProject" 
                    }, 
                    "runOrder": 1 
                } 
            ] 
        },       
        { 
            "name": "Staging", 
            "actions": [ 
                    { 
                        "inputArtifacts": [ 
                            { 
                                "name": "MyBuiltApp" 
                            } 
                        ], 
                        "name": "Deploy-CodeDeploy-Application", 
                        "actionTypeId": { 
                            "category": "Deploy", 
                            "owner": "AWS", 
                            "version": "1", 
                            "provider": "CodeDeploy" 
                        }, 
                        "outputArtifacts": [], 
                        "configuration": { 
                            "ApplicationName": "CodePipelineDemoApplication", 
                            "DeploymentGroupName": "CodePipelineDemoFleet" 
                        }, 
                        "runOrder": 1 
                    } 
                ] 
             }      
    ]
}

3. Para aplicar suas alterações, execute o comando update-pipeline, especificando o pipeline do arquivo 
JSON, de modo semelhante ao seguinte:

Important

Não se esqueça de incluir file:// antes do nome de arquivo. Ele é obrigatório nesse 
comando.

aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

Este comando retorna toda a estrutura do pipeline editado.
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4. Abra o console CodePipeline e selecione o nome do pipeline recém-editado.

O pipeline exibirá suas alterações. Na próxima vez que você alterar a localização de origem, o pipeline 
executará a revisão através da estrutura revisada do pipeline.

Marcar uma ação personalizada no CodePipeline
As tags são pares de chave-valor associados a recursos da AWS. Você pode usar o console ou a CLI para 
aplicar tags às suas ações personalizadas no CodePipeline. Para obter informações sobre a atribuir tags 
do recurso do CodePipeline, casos de uso, restrições de chave e valor de tag, além de tipos de recursos 
compatíveis, consulte.Marcar recursos (p. 156).

Você pode adicionar, remover e atualizar os valores de tags em uma ação personalizada. Você pode 
adicionar até 50 tags para cada ação personalizada.

Tópicos
• Adicionar tags a uma ação personalizada (p. 335)
• Visualizar tags para uma ação personalizada  (p. 335)
• Editar tags para uma ação personalizada (p. 336)
• Remover tags de uma ação personalizada (p. 336)

Adicionar tags a uma ação personalizada
Siga estas etapas para usar a AWS CLI para adicionar uma tag a uma ação personalizada. Para adicionar 
uma tag a uma ação personalizada ao criá-la, consulte Criar e adicionar uma ação personalizada no 
CodePipeline (p. 324).

Nestas etapas, partimos do princípio de que você já instalou uma versão recente da AWS CLI ou atualizou 
para a versão atual. Para obter mais informações, consulte Instalar a AWS Command Line Interface.

No terminal ou na linha de comando, execute o comando tag-resource, especificando o nome de recurso 
da Amazon (ARN) da ação personalizada na qual você deseja adicionar tags e a chave e o valor da tag 
que você deseja adicionar. Você pode adicionar mais de uma tag a uma ação personalizada. Por exemplo, 
para marcar uma ação personalizada com duas tags, uma chave de tag chamada TestActionType
com o valor de tag UnitTest, e uma chave de tag chamada ApplicationName com o valor de tag
MyApplication:

aws codepipeline tag-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-
id:actiontype:Owner/Category/Provider/Version --tags key=TestActionType,value=UnitTest
 key=ApplicationName,value=MyApplication

Se houver êxito, o comando não retorna nada.

Visualizar tags para uma ação personalizada
Siga estas etapas para usar a AWS CLI para visualizar as tags da AWS de uma ação personalizada. Se 
não foram adicionadas tags, a lista retornará vazia.

No terminal ou na linha de comando, execute o comando list-tags-for-resource. Por 
exemplo, para visualizar uma lista de chaves de tag e valores de tag para uma ação 
personalizada com o ARN arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-
id:actiontype:Owner/Category/Provider/Version:
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aws codepipeline list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-
west-2:account-id:actiontype:Owner/Category/Provider/Version

Se houver êxito, o comando retornará informações semelhantes às seguintes:

{ 
    "tags": { 
        "TestActionType": "UnitTest", 
        "ApplicationName": "MyApplication" 
    }
}

Editar tags para uma ação personalizada
Siga estas etapas para usar a AWS CLI para editar uma tag para uma ação personalizada. Você pode 
alterar o valor para uma chave existente ou adicionar outra chave. Você também pode remover tags de 
uma ação personalizada, como mostrado na próxima seção.

No terminal ou na linha de comando, execute o comando tag-resource, especificando o nome de recurso 
da Amazon (ARN) da ação personalizada onde você deseja atualizar uma tag e especifique a chave e o 
valor da tag:

aws codepipeline tag-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-
west-2:account-id:actiontype:Owner/Category/Provider/Version --tags 
 key=TestActionType,value=IntegrationTest

Remover tags de uma ação personalizada
Siga estas etapas para usar a AWS CLI para remover uma tag de uma ação personalizada. Ao remover 
tags do recurso associado, as tags são excluídas.

Note

Se você excluir uma ação personalizada, todas as associações de tag são removidas da ação 
personalizada excluída. Você não precisa remover tags antes de excluir uma ação personalizada.

No terminal ou na linha de comando, execute o comando untag-resource, especificando o ARN da ação 
personalizada da qual deseja remover tags e a chave da tag que deseja remover. Por exemplo, para 
remover uma tag em uma ação personalizada com a chave de tag TestActionType:

aws codepipeline untag-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-
id:actiontype:Owner/Category/Provider/Version --tag-keys TestActionType

Se houver êxito, o comando não retorna nada. Para verificar as tags associadas com a ação 
personalizada, execute o comando list-tags-for-resource.

Invoque uma função do AWS Lambda em um 
pipeline no CodePipeline

O AWS Lambda é um serviço de computação que permite executar código sem o provisionamento ou 
gerenciamento de servidores. Você pode criar funções do Lambda e adicioná-las como ações em seus 
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pipelines. Como o Lambda permite que você escreva funções para realizar praticamente qualquer tarefa, 
você pode personalizar a forma como seu pipeline funciona.

Important

Não registre o evento JSONCodePipeline enviado para o Lambda, pois isso pode resultar no 
registro das credenciais do usuário nosCloudWatch registros. ACodePipeline função usa um 
evento JSON para passar credenciais temporárias para o Lambda noartifactCredentials
campo. Para obter um evento de exemplo, consulte Exemplo de evento JSON (p. 343).

Aqui estão algumas maneiras pelas quais as funções do Lambda podem ser usadas em pipelines:

• Para criar os recursos sob demanda em um estágio de um pipeline usando o AWS CloudFormation e 
excluí-los em outro estágio.

• Para implantar versões de aplicativos sem tempo de inatividade,AWS Elastic Beanstalk use uma função 
Lambda que troca valores CNAME.

• Para implantar em instâncias Docker do Amazon ECS.
• Para fazer o backup de recursos antes da compilação ou implantação criando um snapshot do AMI.
• Para adicionar integração de produtos de terceiros a seu pipeline, como postar mensagens para um 

cliente IRC.

Note

Criar e executar funções do Lambda pode gerar cobranças em suaAWS conta. Para obter mais 
informações, consulte Preços do .

Este tópico pressupõe que você esteja familiarizadoAWS CodePipelineAWS Lambda e saiba como criar 
pipelines, funções e as políticas e funções do IAM das quais eles dependem. Este tópico mostra como:

• Crie uma função Lambda que teste se uma página da Web foi implantada com êxito.
• Configure asCodePipeline funções de execução e do Lambda e as permissões necessárias para 

executar a função como parte do pipeline.
• Edite um pipeline para adicionar a função Lambda como uma ação.
• Testa a ação liberando uma alteração manualmente.

Note

Ao usar a ação de invocação do Lambda entre regiões emCodePipeline, o status da execução do 
lambda usando o PutJobSuccessResulte PutJobFailureResultdeve ser enviado para aAWS região 
em que a função Lambda está presente e não para a região ondeCodePipeline existe.

Este tópico inclui exemplos de funções para demonstrar a flexibilidade de trabalhar com funções do 
Lambda emCodePipeline:

• Basic Lambda function (p. 339)
• Criação de uma função básica do Lambda para usar comCodePipeline.
• Retorno de resultados de êxito ou falha ao CodePipeline no link Details (Detalhes) da ação.

• Uma função Python de exemplo que usa um modelo do AWS CloudFormation (p. 345)
• Uso de parâmetros de usuário codificados com JSON para passar vários valores de configuração para 

a função (get_user_params).
• Interação com artefatos .zip em um bucket de artefatos (get_template).
• Uso de um token de continuação para monitorar um longo processo assíncrono 

(continue_job_later). Isso permite que a ação continue e a função seja bem-sucedida mesmo 
que exceda um tempo de execução de quinze minutos (um limite no Lambda).
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Cada função de exemplo inclui informações sobre as permissões que você deve adicionar à função. Para 
obter informações sobre limites no AWS Lambda, consulte Limites no Guia do desenvolvedor do AWS 
Lambda.

Important

O código de exemplo, as funções, e as políticas incluídos neste tópico servem somente como 
exemplos e são fornecidos no estado em que encontram.

Tópicos
• Etapa 1: Criar um pipeline (p. 338)
• Etapa 2: criar a função do Lambda (p. 338)
• Etapa 3: adicionar a função Lambda a um pipeline noCodePipeline console (p. 342)
• Etapa 4: testar o pipeline com a função do Lambda (p. 342)
• Etapa 5: Próximas etapas (p. 342)
• Exemplo de evento JSON (p. 343)
• Funções de exemplo adicionais (p. 344)

Etapa 1: Criar um pipeline
Nesta etapa, você criará um pipeline ao qual você adicionará posteriormente a função do Lambda. Este 
é o mesmo pipeline que você criou em CodePipeline tutoriais (p. 38). Se esse pipeline ainda estiver 
configurado para sua conta e estiver na mesma região em que você planeja criar a função Lambda, você 
pode pular esta etapa.

Para criar o pipeline

1. Siga as três primeiras etapasTutorial: Criar um pipeline simples (bucket do S3) (p. 39) para criar um 
bucket do Amazon S3,CodeDeploy recursos e um pipeline de dois estágios. Escolha a opção Amazon 
Linux para seus tipos de instância. Você pode usar o nome que quiser para o pipeline, mas as etapas 
neste tópico utilizam MyLambdaTestPipeline.

2. Na página de status para o seu pipeline, na ação do CodeDeploy, selecione Details (Detalhes). Na 
página de detalhes de implantação para o grupo de implantação, escolha uma ID de instância a partir 
da lista.

3. No console do Amazon EC2, na guia Detalhes da instância, copie o endereço IP em endereço IPv4 
público (por exemplo,192.0.2.4). Você usa esse endereço como o destino da função no AWS 
Lambda.

Note

A política de função de serviço padrão doCodePipeline inclui as permissões do Lambda 
necessárias para invocar a função. No entanto, se você alterou a função de serviço padrão ou 
selecionou uma diferente, certifique-se de que a política para a função comporte as permissões
lambda:InvokeFunction e lambda:ListFunctions. Caso contrário, os pipelines que 
incluem ações do Lambda falharão.

Etapa 2: criar a função do Lambda
Nesta etapa, você criará uma função do Lambda que fará uma solicitação de HTTP e verificará uma linha 
de texto em uma página da Web. Como parte desta etapa, você também deve criar uma política do IAM 
e uma função de execução do Lambda. Para obter mais informações, consulte Modelo de permissões no
Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.
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Para criar a função de execução

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do IAM em https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Escolha Policies (Políticas) e depois Create Policy (Criar política). Escolha a guia JSON e depois cole 
a política a seguir no campo.

{ 
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [  
        "logs:*" 
      ], 
      "Effect": "Allow",  
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:*" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "codepipeline:PutJobSuccessResult", 
        "codepipeline:PutJobFailureResult" 
        ], 
        "Effect": "Allow", 
        "Resource": "*" 
     } 
  ]
} 

3. Escolha Review policy (Revisar política).
4. Na página Review policy (Revisar política), em Name (Nome), digite um nome para a política (por 

exemplo, CodePipelineLambdaExecPolicy). Em Description (Descrição), insira Enables 
Lambda to execute code.

Escolha Create Policy (Criar política).

Note

Essas são as permissões mínimas necessárias para que uma função do 
LambdaCodePipeline interopere com a AmazonCloudWatch. Se você quiser expandir essa 
política para permitir funções que interajam com outrosAWS recursos, modifique essa política 
para permitir as ações exigidas por essas funções do Lambda.

5. Na página do painel da política, selecione Roles (Funções) e, depois, Create role (Criar função).
6. Na página Criar função, escolha AWS service (Serviço da AWS). Selecione Lambda, e, então, 

selecione Next: Permissions (Próximo: permissões).
7. Na página Attach permissions policies (Anexar políticas de permissões), marque a caixa de seleção ao 

lado de CodePipelineLambdaExecPolicy e, então, selecione Next: Tags (Próximo: tags). Escolha Next: 
Review (Próximo: revisar).

8. Na página Review (Revisar), em Role name (Nome da função), insira o nome e depois escolha Create 
role (Criar função).

Para criar a função de exemplo do Lambda a ser usada comCodePipeline

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console AWS Lambda em https:// 
console.aws.amazon.com/lambda/.

2. Na página Functions (Funções), escolha Create function (Criar função).
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Note

Se você ver uma página de boas-vindas em vez da página do Lambda, escolha Comece 
agora.

3. Na página Create function, selecione Author from scratch. Em Function name (Nome da função), insira 
um nome para sua função do Lambda (por exemplo,MyLambdaFunctionForAWSCodePipeline). 
Em Tempo de execução, escolha Node.js 14.x.

4. Em Role (Função), selecione Choose an existing role (Selecionar uma função existente). Em Existing 
role (Função existente), escolha sua função, e depois escolha Create function (Criar função).

A página de detalhes da função criada é aberta.
5. Copie o código a seguir na caixa Function code (Código da função):

Note

O objeto do evento, sob a chaveCodePipeline .job, contém os detalhes do trabalho. Para ver 
um exemplo completo doCodePipeline retorno do evento JSON ao Lambda, consulteExemplo 
de evento JSON (p. 343).

var assert = require('assert');
var AWS = require('aws-sdk');
var http = require('http');

exports.handler = function(event, context) { 

    var codepipeline = new AWS.CodePipeline(); 
     
    // Retrieve the Job ID from the Lambda action 
    var jobId = event["CodePipeline.job"].id; 
     
    // Retrieve the value of UserParameters from the Lambda action configuration in 
 CodePipeline, in this case a URL which will be 
    // health checked by this function. 
    var url = 
 event["CodePipeline.job"].data.actionConfiguration.configuration.UserParameters;  
     
    // Notify CodePipeline of a successful job 
    var putJobSuccess = function(message) { 
        var params = { 
            jobId: jobId 
        }; 
        codepipeline.putJobSuccessResult(params, function(err, data) { 
            if(err) { 
                context.fail(err);       
            } else { 
                context.succeed(message);       
            } 
        }); 
    }; 
     
    // Notify CodePipeline of a failed job 
    var putJobFailure = function(message) { 
        var params = { 
            jobId: jobId, 
            failureDetails: { 
                message: JSON.stringify(message), 
                type: 'JobFailed', 
                externalExecutionId: context.awsRequestId 
            } 
        }; 
        codepipeline.putJobFailureResult(params, function(err, data) { 
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            context.fail(message);       
        }); 
    }; 
     
    // Validate the URL passed in UserParameters 
    if(!url || url.indexOf('http://') === -1) { 
        putJobFailure('The UserParameters field must contain a valid URL address to 
 test, including http:// or https://');   
        return; 
    } 
     
    // Helper function to make a HTTP GET request to the page. 
    // The helper will test the response and succeed or fail the job accordingly  
    var getPage = function(url, callback) { 
        var pageObject = { 
            body: '', 
            statusCode: 0, 
            contains: function(search) { 
                return this.body.indexOf(search) > -1;     
            } 
        }; 
        http.get(url, function(response) { 
            pageObject.body = ''; 
            pageObject.statusCode = response.statusCode; 
             
            response.on('data', function (chunk) { 
                pageObject.body += chunk; 
            }); 
             
            response.on('end', function () { 
                callback(pageObject); 
            }); 
             
            response.resume();  
        }).on('error', function(error) { 
            // Fail the job if our request failed 
            putJobFailure(error);     
        });            
    }; 
     
    getPage(url, function(returnedPage) { 
        try { 
            // Check if the HTTP response has a 200 status 
            assert(returnedPage.statusCode === 200); 
            // Check if the page contains the text "Congratulations" 
            // You can change this to check for different text, or add other tests as 
 required 
            assert(returnedPage.contains('Congratulations'));   
             
            // Succeed the job 
            putJobSuccess("Tests passed."); 
        } catch (ex) { 
            // If any of the assertions failed then fail the job 
            putJobFailure(ex);     
        } 
    });      
};

6. Deixe Handler (Manipulador) como o valor padrão e deixe Role (Função) como padrão
CodePipelineLambdaExecRole.

7. Em Basic settings (Configurações básicas), para Timeout (Tempo limite), insira 20 segundos.
8. Escolha Save (Salvar).
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Etapa 3: adicionar a função Lambda a um pipeline 
noCodePipeline console
Nesta etapa, você adiciona um novo estágio ao seu pipeline e, em seguida, adiciona uma ação do Lambda 
que chama sua função para esse estágio.

Para adicionar um estágio

1. Faça login noAWS Management Console e abra oCodePipeline console em http://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

2. Na página Welcome (Bem-vindo), escolha o pipeline que criou.
3. Na página de visualização do pipeline, selecione Editar.
4. Na página Edit (Editar), selecione + Add stage (+Adicionar um estágio) após a implantação com a 

ação do CodeDeploy. Insira um nome (por exemplo, LambdaStage) e escolha o Add stage (Adicionar 
estágio).

Note

Você também pode optar por adicionar sua ação do Lambda a um estágio existente. Para 
fins de demonstração, estamos adicionando a função Lambda como a única ação em um 
estágio para permitir que você visualize facilmente seu progresso à medida que os artefatos 
progridem em um pipeline.

5. Escolha + Add action group (Adicionar grupo de ação). Em Editar ação, em Nome da ação, insira 
um nome para sua ação do Lambda (por exemplo,MyLambdaAction). Em Provider (Provedor), 
selecione AWS Lambda. Em Function name (Nome da função), escolha ou insira o nome da sua 
função do Lambda (por exemplo,MyLambdaFunctionForAWSCodePipeline). Em Parâmetros do 
usuário, especifique o endereço IP da instância do Amazon EC2 que você copiou anteriormente (por 
exemplo,http://192.0.2.4) e escolha Concluído.

Note

Este tópico usa um endereço IP, mas em um cenário do mundo real, você pode fornecer 
o nome do site registrado (por exemplo, http://www.example.com). Para obter mais 
informações sobre dados de eventos e manipuladores no AWS Lambda, consulte o Modelo 
de programação no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

6. Na página Edit action (Editar ação), escolha Save (Salvar).

Etapa 4: testar o pipeline com a função do Lambda
Para testar a função, libere a alteração mais recente pelo pipeline.

Para usar o console para executar a versão mais recente de um artefato através de um pipeline

1. Na página de detalhes do pipeline, escolha Release change. Essa ação executa a revisão mais 
recente disponível em cada local de origem especificado em uma ação de origem do pipeline.

2. Quando a ação do Lambda for concluída, escolha o link Detalhes para ver o stream de registros da 
função na AmazonCloudWatch, incluindo a duração cobrada do evento. Se a função falhou, o log do 
CloudWatch fornece informações sobre a causa.

Etapa 5: Próximas etapas
Agora que você criou com sucesso uma função do Lambda e a adicionou como uma ação em um pipeline, 
tente o seguinte:
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• Adicione mais ações do Lambda ao seu palco para conferir outras páginas da web.
• Modifique a função Lambda para verificar se há uma sequência de texto diferente.
• Explore as funções do Lambda e crie e adicione suas próprias funções do Lambda aos pipelines.

Depois de terminar de experimentar a função Lambda, considere removê-la do seu pipeline, excluí-la 
e excluir a função do IAM para evitar possíveis cobranças.AWS Lambda Para obter mais informações, 
consulte Edite um funil em CodePipeline (p. 222), Excluir um pipeline no CodePipeline (p. 243) e Exclusão 
de funções ou de perfis de instância.

Exemplo de evento JSON
O exemplo a seguir mostra um evento de exemplo que foi enviado ao Lambda porCodePipeline. A 
estrutura deste evento é semelhante à resposta à GetJobDetails API, mas sem os tipos de dados
actionTypeId e pipelineContext. Dois detalhes de configuração da ação, FunctionName e
UserParameters, estão incluídos no evento JSON e na resposta à API GetJobDetails. Os valores em 
itálico vermelho são exemplos ou explicações, não valores reais.

{ 
    "CodePipeline.job": { 
        "id": "11111111-abcd-1111-abcd-111111abcdef", 
        "accountId": "111111111111", 
        "data": { 
            "actionConfiguration": { 
                "configuration": { 
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                    "FunctionName": "MyLambdaFunctionForAWSCodePipeline", 
                    "UserParameters": "some-input-such-as-a-URL" 
                } 
            }, 
            "inputArtifacts": [ 
                { 
                    "location": { 
                        "s3Location": { 
                            "bucketName": "the name of the bucket configured as the 
 pipeline artifact store in Amazon S3, for example codepipeline-us-east-2-1234567890", 
                            "objectKey": "the name of the application, for example 
 CodePipelineDemoApplication.zip" 
                        }, 
                        "type": "S3" 
                    }, 
                    "revision": null, 
                    "name": "ArtifactName" 
                } 
            ], 
            "outputArtifacts": [], 
            "artifactCredentials": { 
                "secretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY", 
                "sessionToken": "MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w 
 0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZ 
 WF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIw 
 EAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5 
 jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcNMTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBh 
 MCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBb 
 WF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMx 
 HzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQE 
 BBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVI 
 k60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9TrDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQ 
 ITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpEIbb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nr 
 AgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auN 
 KyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0FkbFFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6Guo 
 EDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTbNYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw 
 3rrszlaEXAMPLE=", 
                "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE" 
            }, 
            "continuationToken": "A continuation token if continuing job", 
            "encryptionKey": {  
              "id": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab", 
              "type": "KMS" 
            } 
        } 
    }
}

Funções de exemplo adicionais
Os exemplos de funções do Lambda a seguir demonstram funcionalidades adicionais que você pode usar 
em seus pipelinesCodePipeline. Para usar essas funções, talvez seja necessário modificar a política da 
função de execução do Lambda, conforme observado na introdução de cada amostra.

Tópicos
• Uma função Python de exemplo que usa um modelo do AWS CloudFormation (p. 345)
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Uma função Python de exemplo que usa um modelo do AWS 
CloudFormation
O exemplo a seguir mostra uma função que cria ou atualiza uma stack baseada em um modelo do 
AWS CloudFormation fornecido. O modelo cria um bucket do Amazon S3. É somente para fins de 
demonstração, para minimizar custos. O ideal é que você exclua a stack antes de carregar algo no bucket. 
Se carregar arquivos no bucket, você não poderá excluir o bucket quando excluir a stack. Você deve 
excluir manualmente tudo no bucket antes que possa excluir o próprio bucket.

Esse exemplo de Python pressupõe que você tenha um pipeline que usa um bucket do Amazon S3 
como ação de origem ou que você tenha acesso a um bucket do Amazon S3 versionado que pode ser 
usado com o pipeline. Você criará o modelo do AWS CloudFormation, compactá-lo e carregá-lo no bucket 
como um arquivo .zip. Você deve então adicionar uma ação de origem a seu pipeline que recupere esse 
arquivo .zip do bucket.

Note

Quando o Amazon S3 é o provedor de origem do seu pipeline, você pode compactar seu arquivo 
ou arquivos de origem em um único .zip e fazer o upload do .zip em seu bucket de origem. 
Também é possível fazer upload de um único arquivo descompactado; no entanto, ocorrerão falha 
nas ações downstream que aguardam um arquivo .zip.

Esse exemplo demonstra:

• O uso de parâmetros de usuário codificados com JSON para passar vários valores de configuração para 
a função (get_user_params).

• A interação com artefatos .zip em um bucket de artefatos (get_template).
• O uso de um token de continuação para monitorar um longo processo assíncrono 

(continue_job_later). Isso permite que a ação continue e a função seja bem-sucedida mesmo que 
exceda um tempo de execução de quinze minutos (um limite no Lambda).

Para usar esse exemplo de função do Lambda, a política para a função de execução do Lambda deve 
terAllow permissões noAWS CloudFormation Amazon S3 eCodePipeline, conforme mostrado neste 
exemplo de política:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "logs:*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "codepipeline:PutJobSuccessResult", 
                "codepipeline:PutJobFailureResult" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:UpdateStack" 
            ], 
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            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Para criar o modelo do AWS CloudFormation, abra um editor de textos simples e copie e cole o seguinte 
código:

{ 
  "AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09", 
  "Description" : "CloudFormation template which creates an S3 bucket", 
  "Resources" : { 
    "MySampleBucket" : { 
      "Type" : "AWS::S3::Bucket", 
      "Properties" : { 
      } 
    } 
  }, 
  "Outputs" : { 
    "BucketName" : { 
      "Value" : { "Ref" : "MySampleBucket" }, 
      "Description" : "The name of the S3 bucket" 
    } 
  }  
}

Salve isso como um arquivo JSON com o nome template.json em um diretório chamado template-
package. Crie um arquivo compactado (.zip) desse diretório e arquivo chamadotemplate-
package.zip e faça o upload do arquivo compactado em um bucket do Amazon S3 versionado. Se 
já tiver um bucket configurado para seu pipeline, você poderá usá-lo. Em seguida, edite o pipeline 
para adicionar uma ação de origem que recupere o arquivo .zip. Dê um nome à saída para essa ação
MyTemplate. Para obter mais informações, consulte Edite um funil em CodePipeline (p. 222).

Note

A função Lambda de exemplo espera esses nomes de arquivo e estrutura compactada. No 
entanto, você pode substituir seu próprio modelo do AWS CloudFormation por este exemplo. 
Se você usa seu próprio modelo, certifique-se de modificar a política da função de execução do 
Lambda para permitir qualquer funcionalidade adicional exigida pelo seuAWS CloudFormation 
modelo.

Para adicionar o código a seguir como uma função no Lambda

1. Abra o console do Lambda e escolha Criar função.
2. Na página Create function, selecione Author from scratch. Em Nome da função, insira um nome para 

sua função do Lambda.
3. Em Runtime (Tempo de execução), escolha Python 2.7.
4. Em Escolher ou criar uma função de execução, selecione Usar uma função existente. Em Existing role 

(Função existente), escolha sua função, e depois escolha Create function (Criar função).

A página de detalhes da função criada é aberta.
5. Copie o código a seguir na caixa Function code (Código da função):
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from __future__ import print_function
from boto3.session import Session

import json
import urllib
import boto3
import zipfile
import tempfile
import botocore
import traceback

print('Loading function')

cf = boto3.client('cloudformation')
code_pipeline = boto3.client('codepipeline')

def find_artifact(artifacts, name): 
    """Finds the artifact 'name' among the 'artifacts' 
     
    Args: 
        artifacts: The list of artifacts available to the function 
        name: The artifact we wish to use 
    Returns: 
        The artifact dictionary found 
    Raises: 
        Exception: If no matching artifact is found 
     
    """ 
    for artifact in artifacts: 
        if artifact['name'] == name: 
            return artifact 
             
    raise Exception('Input artifact named "{0}" not found in event'.format(name))

def get_template(s3, artifact, file_in_zip): 
    """Gets the template artifact 
     
    Downloads the artifact from the S3 artifact store to a temporary file 
    then extracts the zip and returns the file containing the CloudFormation 
    template. 
     
    Args: 
        artifact: The artifact to download 
        file_in_zip: The path to the file within the zip containing the template 
         
    Returns: 
        The CloudFormation template as a string 
         
    Raises: 
        Exception: Any exception thrown while downloading the artifact or unzipping it 
     
    """ 
    tmp_file = tempfile.NamedTemporaryFile() 
    bucket = artifact['location']['s3Location']['bucketName'] 
    key = artifact['location']['s3Location']['objectKey'] 
     
    with tempfile.NamedTemporaryFile() as tmp_file: 
        s3.download_file(bucket, key, tmp_file.name) 
        with zipfile.ZipFile(tmp_file.name, 'r') as zip: 
            return zip.read(file_in_zip)    
    
def update_stack(stack, template): 
    """Start a CloudFormation stack update 
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    Args: 
        stack: The stack to update 
        template: The template to apply 
         
    Returns: 
        True if an update was started, false if there were no changes 
        to the template since the last update. 
         
    Raises: 
        Exception: Any exception besides "No updates are to be performed." 
     
    """ 
    try: 
        cf.update_stack(StackName=stack, TemplateBody=template) 
        return True 
         
    except botocore.exceptions.ClientError as e: 
        if e.response['Error']['Message'] == 'No updates are to be performed.': 
            return False 
        else: 
            raise Exception('Error updating CloudFormation stack "{0}"'.format(stack), 
 e)

def stack_exists(stack): 
    """Check if a stack exists or not 
     
    Args: 
        stack: The stack to check 
         
    Returns: 
        True or False depending on whether the stack exists 
         
    Raises: 
        Any exceptions raised .describe_stacks() besides that 
        the stack doesn't exist. 
         
    """ 
    try: 
        cf.describe_stacks(StackName=stack) 
        return True 
    except botocore.exceptions.ClientError as e: 
        if "does not exist" in e.response['Error']['Message']: 
            return False 
        else: 
            raise e

def create_stack(stack, template): 
    """Starts a new CloudFormation stack creation 
     
    Args: 
        stack: The stack to be created 
        template: The template for the stack to be created with 
         
    Throws: 
        Exception: Any exception thrown by .create_stack() 
    """ 
    cf.create_stack(StackName=stack, TemplateBody=template) 
  
def get_stack_status(stack): 
    """Get the status of an existing CloudFormation stack 
     
    Args: 
        stack: The name of the stack to check 
         
    Returns: 
        The CloudFormation status string of the stack such as CREATE_COMPLETE 
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    Raises: 
        Exception: Any exception thrown by .describe_stacks() 
         
    """ 
    stack_description = cf.describe_stacks(StackName=stack) 
    return stack_description['Stacks'][0]['StackStatus'] 
   
def put_job_success(job, message): 
    """Notify CodePipeline of a successful job 
     
    Args: 
        job: The CodePipeline job ID 
        message: A message to be logged relating to the job status 
         
    Raises: 
        Exception: Any exception thrown by .put_job_success_result() 
     
    """ 
    print('Putting job success') 
    print(message) 
    code_pipeline.put_job_success_result(jobId=job) 
   
def put_job_failure(job, message): 
    """Notify CodePipeline of a failed job 
     
    Args: 
        job: The CodePipeline job ID 
        message: A message to be logged relating to the job status 
         
    Raises: 
        Exception: Any exception thrown by .put_job_failure_result() 
     
    """ 
    print('Putting job failure') 
    print(message) 
    code_pipeline.put_job_failure_result(jobId=job, failureDetails={'message': message, 
 'type': 'JobFailed'}) 
  
def continue_job_later(job, message): 
    """Notify CodePipeline of a continuing job 
     
    This will cause CodePipeline to invoke the function again with the 
    supplied continuation token. 
     
    Args: 
        job: The JobID 
        message: A message to be logged relating to the job status 
        continuation_token: The continuation token 
         
    Raises: 
        Exception: Any exception thrown by .put_job_success_result() 
     
    """ 
     
    # Use the continuation token to keep track of any job execution state 
    # This data will be available when a new job is scheduled to continue the current 
 execution 
    continuation_token = json.dumps({'previous_job_id': job}) 
     
    print('Putting job continuation') 
    print(message) 
    code_pipeline.put_job_success_result(jobId=job, 
 continuationToken=continuation_token)

def start_update_or_create(job_id, stack, template): 
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    """Starts the stack update or create process 
     
    If the stack exists then update, otherwise create. 
     
    Args: 
        job_id: The ID of the CodePipeline job 
        stack: The stack to create or update 
        template: The template to create/update the stack with 
     
    """ 
    if stack_exists(stack): 
        status = get_stack_status(stack) 
        if status not in ['CREATE_COMPLETE', 'ROLLBACK_COMPLETE', 'UPDATE_COMPLETE']: 
            # If the CloudFormation stack is not in a state where 
            # it can be updated again then fail the job right away. 
            put_job_failure(job_id, 'Stack cannot be updated when status is: ' + 
 status) 
            return 
         
        were_updates = update_stack(stack, template) 
         
        if were_updates: 
            # If there were updates then continue the job so it can monitor 
            # the progress of the update. 
            continue_job_later(job_id, 'Stack update started')   
             
        else: 
            # If there were no updates then succeed the job immediately  
            put_job_success(job_id, 'There were no stack updates')     
    else: 
        # If the stack doesn't already exist then create it instead 
        # of updating it. 
        create_stack(stack, template) 
        # Continue the job so the pipeline will wait for the CloudFormation 
        # stack to be created. 
        continue_job_later(job_id, 'Stack create started')  

def check_stack_update_status(job_id, stack): 
    """Monitor an already-running CloudFormation update/create 
     
    Succeeds, fails or continues the job depending on the stack status. 
     
    Args: 
        job_id: The CodePipeline job ID 
        stack: The stack to monitor 
     
    """ 
    status = get_stack_status(stack) 
    if status in ['UPDATE_COMPLETE', 'CREATE_COMPLETE']: 
        # If the update/create finished successfully then 
        # succeed the job and don't continue. 
        put_job_success(job_id, 'Stack update complete') 
         
    elif status in ['UPDATE_IN_PROGRESS', 'UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS',  
    'UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS', 'CREATE_IN_PROGRESS',  
    'ROLLBACK_IN_PROGRESS', 'UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS']: 
        # If the job isn't finished yet then continue it 
        continue_job_later(job_id, 'Stack update still in progress')  
        
    else: 
        # If the Stack is a state which isn't "in progress" or "complete" 
        # then the stack update/create has failed so end the job with 
        # a failed result. 
        put_job_failure(job_id, 'Update failed: ' + status)

def get_user_params(job_data): 
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    """Decodes the JSON user parameters and validates the required properties. 
     
    Args: 
        job_data: The job data structure containing the UserParameters string which 
 should be a valid JSON structure 
         
    Returns: 
        The JSON parameters decoded as a dictionary. 
         
    Raises: 
        Exception: The JSON can't be decoded or a property is missing. 
         
    """ 
    try: 
        # Get the user parameters which contain the stack, artifact and file settings 
        user_parameters = job_data['actionConfiguration']['configuration']
['UserParameters'] 
        decoded_parameters = json.loads(user_parameters) 
             
    except Exception as e: 
        # We're expecting the user parameters to be encoded as JSON 
        # so we can pass multiple values. If the JSON can't be decoded 
        # then fail the job with a helpful message. 
        raise Exception('UserParameters could not be decoded as JSON') 
     
    if 'stack' not in decoded_parameters: 
        # Validate that the stack is provided, otherwise fail the job 
        # with a helpful message. 
        raise Exception('Your UserParameters JSON must include the stack name') 
     
    if 'artifact' not in decoded_parameters: 
        # Validate that the artifact name is provided, otherwise fail the job 
        # with a helpful message. 
        raise Exception('Your UserParameters JSON must include the artifact name') 
     
    if 'file' not in decoded_parameters: 
        # Validate that the template file is provided, otherwise fail the job 
        # with a helpful message. 
        raise Exception('Your UserParameters JSON must include the template file name') 
     
    return decoded_parameters 
     
def setup_s3_client(job_data): 
    """Creates an S3 client 
     
    Uses the credentials passed in the event by CodePipeline. These 
    credentials can be used to access the artifact bucket. 
     
    Args: 
        job_data: The job data structure 
         
    Returns: 
        An S3 client with the appropriate credentials 
         
    """ 
    key_id = job_data['artifactCredentials']['accessKeyId'] 
    key_secret = job_data['artifactCredentials']['secretAccessKey'] 
    session_token = job_data['artifactCredentials']['sessionToken'] 
     
    session = Session(aws_access_key_id=key_id, 
        aws_secret_access_key=key_secret, 
        aws_session_token=session_token) 
    return session.client('s3', 
 config=botocore.client.Config(signature_version='s3v4'))

def lambda_handler(event, context): 
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    """The Lambda function handler 
     
    If a continuing job then checks the CloudFormation stack status 
    and updates the job accordingly. 
     
    If a new job then kick of an update or creation of the target 
    CloudFormation stack. 
     
    Args: 
        event: The event passed by Lambda 
        context: The context passed by Lambda 
         
    """ 
    try: 
        # Extract the Job ID 
        job_id = event['CodePipeline.job']['id'] 
         
        # Extract the Job Data  
        job_data = event['CodePipeline.job']['data'] 
         
        # Extract the params 
        params = get_user_params(job_data) 
         
        # Get the list of artifacts passed to the function 
        artifacts = job_data['inputArtifacts'] 
         
        stack = params['stack'] 
        artifact = params['artifact'] 
        template_file = params['file'] 
         
        if 'continuationToken' in job_data: 
            # If we're continuing then the create/update has already been triggered 
            # we just need to check if it has finished. 
            check_stack_update_status(job_id, stack) 
        else: 
            # Get the artifact details 
            artifact_data = find_artifact(artifacts, artifact) 
            # Get S3 client to access artifact with 
            s3 = setup_s3_client(job_data) 
            # Get the JSON template file out of the artifact 
            template = get_template(s3, artifact_data, template_file) 
            # Kick off a stack update or create 
            start_update_or_create(job_id, stack, template)   

    except Exception as e: 
        # If any other exceptions which we didn't expect are raised 
        # then fail the job and log the exception message. 
        print('Function failed due to exception.')  
        print(e) 
        traceback.print_exc() 
        put_job_failure(job_id, 'Function exception: ' + str(e)) 
       
    print('Function complete.')    
    return "Complete."

6. Deixe Handler com o valor padrão e deixe Role com o nome que você selecionou ou criou 
anteriormenteCodePipelineLambdaExecRole.

7. Em Basic settings (Configurações básicas), para Timeout (Tempo limite), substitua o padrão de 3 
segundos por 20.

8. Escolha Save (Salvar).
9. No console do CodePipeline, edite o pipeline para adicionar a função como uma ação em um estágio 

de seu pipeline. Escolha Editar para o estágio do pipeline que você deseja alterar e escolha Adicionar 

Versão da API 2015-07-09
352



AWS CodePipeline Guia do usuário
Tentar novamente uma ação com falha

grupo de ações. Na página Editar ação, em Nome da ação, insira um nome para sua ação. Em
Provedor de ações, escolha Lambda.

Em Inserir artefatos, escolhaMyTemplate. Em UserParameters, você deve fornecer uma string JSON 
com três parâmetros:

• Nome da stack
• nome de modelo do AWS CloudFormation e o caminho para o arquivo
• Artefato de entrada

Use chaves ({ }) e separe os parâmetros com vírgulas. Por exemplo, para criar uma pilha chamada
MyTestStack, para um pipeline com o artefato de entrada MyTemplate, em UserParameters, digite: 
{"stack”:” MyTestStack“, "file” :"template-package/template.json”, "artefact”:” MyTemplate“}.

Note

Mesmo que você tenha especificado o artefato de entrada em UserParameters, você também 
deve especificar esse artefato de entrada para a ação em Artefatos de entrada.

10. Salve suas alterações no pipeline e, em seguida, libere manualmente uma alteração para testar a 
ação e a função do Lambda.

Tentar novamente uma ação com falha no 
CodePipeline

No AWS CodePipeline, uma ação é uma tarefa desempenhada em um artefato em um estágio. Uma falha 
é uma ação em um estágio que não é concluída com êxito. É possível usar a CLI para tentar novamente 
de forma manual a ação com falha antes da conclusão do estágio (enquanto outras ações ainda estão 
em andamento). Se um estágio for concluído com uma ou mais ações com falha, o estágio falhará e a 
execução do pipeline não passará para o próximo estágio no pipeline.

Você pode tentar novamente as últimas ações com falha em um estágio sem precisar executar novamente 
um pipeline desde o início. Para fazer isso, tente novamente o estágio que contém a ação. É possível 
tentar novamente um estágio imediatamente após a falha de qualquer uma das ações. Todas as ações 
que ainda estão em andamento continuam seu trabalho e as ações com falha são acionadas novamente.

Note

Nos casos a seguir, talvez não seja possível tentar novamente as ações:

• A estrutura geral do pipeline foi alterada após a falha de uma ação.
• Outra tentativa no estágio já está em andamento.

Nos casos em que você editou sua estrutura de pipeline e, portanto, a ação com falha não pode ser 
repetida, escolhaAlteração na versãoPara iniciar manualmente o pipeline.

Se você estiver usando o console para visualizar um pipeline, um botão Tentar novamente será exibido no 
estágio em que houver a possibilidade de tentar novamente as ações com falha.

Se você estiver usando oAWSCLI, você pode usar oget-pipeline-statePara determinar se houve falha em 
alguma ação.

Tópicos
• Tentar novamente as ações com falha (console) (p. 354)
• Tentar novamente as ações com falha (CLI) (p. 354)
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Tentar novamente as ações com falha (console)

1. Faça login noAWS Management ConsoleE abra o console do CodePipeline emhttp://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

Os nomes de todos os pipelines associados à sua conta da AWS são exibidos.
2. Em Nome, selecione o nome do pipeline.
3. Localize o estágio com a falha de ação e depois escolha Tentar novamente.

Note

Para identificar quais ações no estágio podem ser repetidas, passe o mouse sobre o botão
Tentar novamente.

Se todas as ações repetidas no estágio são concluídas com êxito, o pipeline continuará a ser 
executado.

Tentar novamente as ações com falha (CLI)
Opção 1: Tentar novamente ações com falha usando parâmetros para o comando da CLI

Para usar a AWS CLI para tentar novamente ações com falha, execute o comando retry-stage-execution
com os seguintes parâmetros:

--pipeline-name <value>
--stage-name <value>
--pipeline-execution-id <value>
--retry-mode <value>

Note

O único valor que você pode usar para retry-mode é FAILED_ACTIONS.

• Em um terminal (Linux, macOS ou Unix) ou um prompt de comando (Windows), execute oretry-stage-
executionComando conforme mostrado no exemplo a seguir para um pipeline chamadoMyPipeline.

aws codepipeline retry-stage-execution --pipeline-name MyPipeline --stage-name Deploy 
 --pipeline-execution-id b59babff-5f34-EXAMPLE --retry-mode FAILED_ACTIONS

A saída retorna o ID de execução:

{ 
    "pipelineExecutionId": "b59babff-5f34-EXAMPLE"
}

Opção 2: Tentar novamente ações com falha usando um arquivo de entrada JSON para o 
comando da CLI

Também é possível executar o comando com um arquivo de entrada JSON. Primeiro você deve criar um 
arquivo JSON que identifique o pipeline, o estágio que contém as ações com falha e a última execução 
do pipeline naquele estágio. Execute o comando retry-stage-execution com o parâmetro --cli-input-
json. Para recuperar os detalhes necessários para o arquivo JSON, é mais fácil usar o comando get-
pipeline-state.
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1. Em um terminal (Linux, macOS ou Unix) ou um prompt de comando (Windows), execute oget-pipeline-
statecomando em um pipeline. Por exemplo, para um pipeline chamado MyFirstPipeline, você digitaria 
algo assim:

aws codepipeline get-pipeline-state --name MyFirstPipeline

A resposta ao comando inclui informações do estado do pipeline para cada etapa. No exemplo a 
seguir, a resposta indica que uma ou mais ações falharam no estágio de Staging:

{ 
    "updated": 1427245911.525, 
    "created": 1427245911.525, 
    "pipelineVersion": 1, 
    "pipelineName": "MyFirstPipeline", 
    "stageStates": [ 
        { 
            "actionStates": [...], 
            "stageName": "Source", 
            "latestExecution": { 
                "pipelineExecutionId": "9811f7cb-7cf7-SUCCESS", 
                "status": "Succeeded" 
            } 
        }, 
         { 
            "actionStates": [...], 
            "stageName": "Staging", 
            "latestExecution": { 
                "pipelineExecutionId": "3137f7cb-7cf7-EXAMPLE", 
                "status": "Failed" 
            }
        } 
    ]
}

2. Em um editor de texto plano, crie um arquivo para registrar o seguinte, no formato JSON:

• O nome do pipeline que contém as ações com falha
• O nome do estágio que contém as ações com falha
• A ID da execução mais recente do pipeline no estágio
• O modo de repetição. (Atualmente, o único valor suportado é FAILED_ACTIONS)

Para o exemplo anterior MyFirstPipeline, seu arquivo deve ser algo parecido com isto:

{ 
    "pipelineName": "MyFirstPipeline", 
    "stageName": "Staging", 
    "pipelineExecutionId": "3137f7cb-7cf7-EXAMPLE", 
    "retryMode": "FAILED_ACTIONS"
}

3. Salve o arquivo com um nome como retry-failed-actions.json.
4. Invoque o arquivo que você criou quando executou o comando retry-stage-execution. Por exemplo:

Important

Não se esqueça de incluir file:// antes do nome de arquivo. Ele é obrigatório nesse 
comando.
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aws codepipeline retry-stage-execution --cli-input-json file://retry-failed-
actions.json

5. Para visualizar os resultados da tentativa de repetição, abra o console do CodePipeline e escolha o 
pipeline que contém as ações que falharam ou use oget-pipeline-stateComando novamente. Para 
obter mais informações, consulte Visualizar detalhes e histórico do pipeline no CodePipeline (p. 227).

Gerenciar ações de aprovação no CodePipeline
No AWS CodePipeline, é possível adicionar uma ação de aprovação a um estágio em um pipeline no 
ponto em que você deseja que a execução do pipeline seja interrompida para que uma pessoa com as 
permissões do AWS Identity and Access Management necessárias possa aprovar ou rejeitar a ação.

Se a ação for aprovada, a execução do pipeline reiniciará. Se a ação for rejeitada — ou se ninguém 
aprovar ou rejeitar a ação dentro de sete dias após o pipeline atingir a ação e parar — o resultado é o 
mesmo de uma ação falhando e a execução do pipeline não continua.

Você pode usar aprovações manuais por estes motivos:

• Você deseja que alguém faça uma análise de código ou uma análise de gerenciamento de alterações 
antes de uma revisão ser permitida no próximo estágio de um pipeline.

• Você deseja que alguém faça testes manuais de garantia de qualidade na versão mais recente de um 
aplicativo ou confirme a integridade de um artefato de criação antes de ele ser lançado.

• Você deseja que alguém analise o texto novo ou atualizado antes de ele ser publicado no site de uma 
empresa.

Opções de configuração de ações de aprovação 
manual no CodePipeline
O CodePipeline oferece três opções de configuração que você pode usar para informar os responsáveis 
pela aprovação sobre a ação de aprovação.

Publicar notificações de aprovação Você pode configurar uma ação de aprovação para publicar uma 
mensagem em um tópico do Amazon Simple Notification Service quando o pipeline parar na ação. O 
Amazon SNS entrega a mensagem para cada endpoint inscrito no tópico. Você deve usar um tópico criado 
na mesmaAWS região do pipeline que incluirá a ação de aprovação. Ao criar um tópico, é recomendável 
dar a ele um nome que identifique sua finalidade nos formatos como MyFirstPipeline-us-east-2-
approval.

Ao publicar notificações de aprovação em tópicos do Amazon SNS, você pode escolher entre formatos 
como destinatários de e-mail ou SMS, filas SQS, endpoints HTTP/HTTPS ouAWS Lambda funções que 
você invoca usando o Amazon SNS. Para obter informações sobre notificações de tópico do Amazon SNS 
consulte os seguintes tópicos:

• O que é o Amazon Simple Notification Service Service Service Service?
• Crie um tópico no Amazon SNS
• Como enviar mensagens do Amazon SNS para filas do Amazon SQS
• Como assinar uma fila de um tópico do Amazon SNS
• Como enviar mensagens do Amazon SNS para endpoints HTTP/HTTPS
• Como chamar funções Lambda usando notificações do Amazon SNS
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Para a estrutura dos dados JSON gerados para uma notificação de ação de aprovação, consulte Formato 
dos dados JSON para notificações de aprovação manual no CodePipeline (p. 365).

Especificar um URL para revisão Como parte da configuração da ação de aprovação, você pode 
especificar um URL a ser revisado. O URL pode ser um link para um aplicativo web que você deseja que 
os responsáveis pela aprovação testem ou uma página com mais informações sobre a solicitação de 
aprovação. O URL está incluído na notificação publicada no tópico do Amazon SNS. Os responsáveis pela 
aprovação podem usar o console ou o ILC para vê-lo.

Inserir comentários para os responsáveis pela aprovação Ao criar uma ação de aprovação, você também 
pode adicionar comentários que são exibidos às pessoas que receberem as notificações ou às pessoas 
que visualizarem a ação na resposta da ILC ou do console.

Sem opções de configuração Você também pode optar por não configurar nenhuma das três opções. As 
notificações não serão necessárias se, por exemplo, você notificar uma pessoa diretamente de que a ação 
está pronta para a revisão ou desejar simplesmente que o pipeline seja encerrado até que você decida 
aprovar a ação por conta própria.

Visão geral da configuração e do fluxo de trabalho das 
ações de aprovação no CodePipeline
Consulte uma visão geral de como configurar e usar aprovações manuais.

1. Você concede as permissões do IAM necessárias para aprovar ou rejeitar ações de aprovação para 
uma ou mais funções do IAM em sua organização.

2. (Opcional) Se você estiver usando notificações do Amazon SNS, garanta que a função de serviço que 
você usa em suasCodePipeline operações tenha permissão para acessar os recursos do Amazon SNS.

3. (Opcional) Se você estiver usando notificações do Amazon SNS, você cria um tópico do Amazon SNS e 
adiciona um ou mais assinantes ou endpoints a ele.

4. Quando você usa aAWS CLI para criar o pipeline ou depois de usar a CLI ou o console para criar o 
pipeline, você adiciona uma ação de aprovação a um estágio do pipeline.

Se estiver usando notificações, inclua nome do recurso da Amazon (ARN) do tópico do Amazon 
SNS na configuração da ação. (Um ARN é um identificador exclusivo para um recurso da 
Amazon. Os ARNs para tópicos do Amazon SNS são estruturados como arn:us-east- 
2:80398MyApprovalTopic. Para obter mais informações, consulte Nomes de recursos da Amazon 
(ARNs) eAWS service (Serviço da AWS) namespaces no Referência geral da Amazon Web Services.)

5. O pipeline para quando acessa a ação de aprovação. Se um ARN de tópico do Amazon SNS foi incluído 
na configuração da ação, uma notificação será publicada no tópico do Amazon SNS e uma mensagem 
será entregue a qualquer assinante do tópico ou dos endpoints inscritos, com um link para revisar a 
ação de aprovação no console.

6. Um responsável pela aprovação examinará o URL de destino e os comentários, se houver.
7. Usando o console, CLI ou SDK, o responsável pela aprovação fará um comentário de resumo e enviará 

uma resposta:
• Aprovado: a execução do pipeline é retomada.
• Rejeitado: o status do estágio é alterado para "Reprovado", e a execução do pipeline não é retomada.

Se nenhuma resposta for enviada no prazo de sete dias, a ação será marcada como "Reprovado".
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Conceder permissões de aprovação a um usuário do 
IAM para um usuário do IAM emCodePipeline
Antes que os usuários do IAM em sua organização possam aprovar ou rejeitar ações de aprovação, eles 
devem receber permissões para acessar os pipelines e atualizar o status das ações de aprovação. Você 
pode conceder permissão para acessar todos os pipelines e ações de aprovação em sua conta anexando 
a políticaAWSCodePipelineApproverAccess gerenciada a um usuário, função ou grupo do IAM; ou 
você pode conceder permissões limitadas especificando os recursos individuais que podem ser acessados 
por um usuário, função ou grupo do IAM.

Note

As permissões descritas neste tópico concedem acesso bem limitado. Para permitir que 
um usuário, função ou grupo façam mais do que aprovar ou rejeitar ações de aprovação, 
é possível anexar outras políticas gerenciadas. Para obter informações sobre as políticas 
gerenciadas disponíveis para o CodePipeline, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para o 
CodePipeline (p. 439).

Conceder permissão de aprovação a todos os pipelines e ações 
de aprovação
Para usuários que precisam realizar ações de aprovação emCodePipeline, use a 
políticaAWSCodePipelineApproverAccess gerenciada.

Para fornecer o acesso, adicione as permissões aos seus usuários, grupos ou perfis:

• Usuários e grupos no AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On):

Crie um conjunto de permissões. Siga as instruções em Create a permission set (Criação de um 
conjunto de permissões) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On).

• Usuários gerenciados no IAM usando um provedor de identidade:

Crie um perfil para a federação de identidades. Siga as instruções em Criar um perfil para um provedor 
de identidade de terceiros (federação) no Guia do usuário do IAM.

• Usuários do IAM:
• Crie um perfil que seu usuário possa assumir. Siga as instruções em Creating a role for an IAM user

(Criação de um perfil para um usuário do IAM) no Guia do usuário do IAM.
• (Não recomendado) Vincule uma política diretamente a um usuário ou adicione um usuário a um 

grupo de usuários. Siga as instruções em Adição de permissões a um usuário (console) no Guia do 
usuário do IAM.

Definir uma permissão de aprovação para pipelines e ações de 
aprovação específicos
Para usuários que precisam realizar ações de aprovação emCodePipeline, use a seguinte política 
personalizada. Na política abaixo, especifique os recursos individuais que um usuário pode acessar. Por 
exemplo, a política da Leste dos EUAMyApprovalAction (Ohio) (us-east-2):MyFirstPipeline

Note

Acodepipeline:ListPipelines permissão é necessária somente se os usuários do IAM 
precisarem acessar oCodePipeline painel para visualizar essa lista de pipelines. Se o acesso ao 
console não for necessário, omita codepipeline:ListPipelines.
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Para usar o editor de políticas JSON para criar uma política

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do IAM em https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Na coluna de navegação à esquerda, selecione Políticas.

Se essa for a primeira vez que escolhe Políticas, a página Bem-vindo às políticas gerenciadas será 
exibida. Escolha Get Started.

3. Na parte superior da página, escolha Create policy (Criar política).
4. Escolha a guia JSON.
5. Insira o seguinte documento de política JSON:

 { 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:ListPipelines" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:GetPipeline", 
                "codepipeline:GetPipelineState", 
                "codepipeline:GetPipelineExecution" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:codepipeline:us-east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:PutApprovalResult" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:codepipeline:us-east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline/
MyApprovalStage/MyApprovalAction" 
        } 
    ]
} 

6. Escolha Review policy (Revisar política).

Note

Você pode alternar entre as guias Editor visual e JSON sempre que quiser. No entanto, 
se você fizer alterações ou escolher Revisar política na guia Editor visual, o IAM pode 
reestruturar sua política de forma a otimizá-la para o editor visual. Para obter mais 
informações, consulte Restruturação de política no Manual do usuário do IAM.

7. Na página Review policy (Revisar política), insira um Name (Nome) e uma Description (Descrição)
opcional para a política que você está criando. Revise o Resumo da política para ver as permissões 
que são concedidas pela política. Em seguida, escolha Criar política para salvar seu trabalho.
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Conceder permissões do Amazon SNS para uma 
funçãoCodePipeline de serviço
Se você planeja usar o Amazon SNS para publicar notificações sobre tópicos quando as ações de 
aprovação exigem revisão, a função de serviço que você usa em suasCodePipeline operações deve ter 
permissão para acessar os recursos do Amazon SNS. É possível usar o console do IAM para adicionar 
essa permissão à sua função de serviço.

Na política abaixo, especifique a política para publicação com o SNS. Para a política a seguir, você pode 
nomeá-laSNSPublish. Use a política a seguir anexando-a à sua função de serviço.

Important

Certifique-se de ter efetuado login no AWS Management Console com as mesmas informações 
de conta usadas em Conceitos básicos do CodePipeline (p. 16).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sns:Publish", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Para usar o editor de políticas JSON para criar uma política

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do IAM em https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Na coluna de navegação à esquerda, selecione Políticas.

Se essa for a primeira vez que escolhe Políticas, a página Bem-vindo às políticas gerenciadas será 
exibida. Escolha Get Started.

3. Na parte superior da página, escolha Create policy (Criar política).
4. Escolha a guia JSON.
5. Insira ou cole um documento de política JSON. Para obter detalhes sobre a linguagem da política do 

IAM, consulte a Referência da política JSON do IAM no Guia do usuário do IAM.
6. Resolva quaisquer avisos de segurança, erros ou avisos gerais gerados durante a validação de 

política e, depois, escolha Review policy (Revisar política).

Note

Você pode alternar entre as guias Editor visual e JSON sempre que quiser. No entanto, 
se você fizer alterações ou escolher Revisar política na guia Editor visual, o IAM pode 
reestruturar sua política de forma a otimizá-la para o editor visual. Para obter mais 
informações, consulte Restruturação de política no Manual do usuário do IAM.

7. Na página Review policy (Revisar política), insira um Name (Nome) e uma Description (Descrição)
opcional para a política que você está criando. Revise o Resumo da política para ver as permissões 
que são concedidas pela política. Em seguida, escolha Criar política para salvar seu trabalho.
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Adicionar uma ação de aprovação manual a um 
pipeline no CodePipeline
É possível adicionar uma ação de aprovação a um estágio em um pipeline do CodePipeline no ponto em 
que você deseja que o pipeline seja interrompido para que uma pessoa possa aprovar ou rejeitar a ação 
manualmente.

Note

As ações de aprovação não podem ser adicionadas aos estágios Origem. Os estágios Origem 
podem conter somente ações de origem.

Se você quiser usar o Amazon SNS para enviar notificações quando uma ação de aprovação estiver 
pronta para análise, você deve primeiro preencher os seguintes pré-requisitos:

• Conceda permissão à sua funçãoCodePipeline de serviço para acessar os recursos do Amazon 
SNS. Para ter mais informações, consulte Conceder permissões do Amazon SNS para uma 
funçãoCodePipeline de serviço (p. 360).

• Conceda permissão a uma ou mais identidades do IAM em sua organização para atualizar o status de 
uma ação de aprovação. Para ter mais informações, consulte Conceder permissões de aprovação a um 
usuário do IAM para um usuário do IAM emCodePipeline (p. 358).

Neste exemplo, você cria um novo estágio de aprovação e adiciona uma ação de aprovação manual ao 
estágio. Você também pode adicionar uma ação de aprovação manual a um estágio existente que contém 
outras ações.

Adicionar uma ação de aprovação manual a um pipeline do 
CodePipeline (console)
Você pode usar o console CodePipeline para adicionar uma ação de aprovação a um pipeline do 
CodePipeline existente. Você deve usar aAWS CLI se quiser adicionar ações de aprovação ao criar um 
novo pipeline.

1. Abra oCodePipeline console em https://console.aws.amazon.com/codepipeline/.
2. Em Nome, selecione o pipeline.
3. Na página de detalhes do pipeline, selecione Editar.
4. Se você deseja adicionar uma ação de aprovação a um novo estágio, selecione +Add stage 

(+Adicionar estágio) no ponto do pipeline onde você deseja adicionar uma solicitação de aprovação 
e insira um nome para o estágio. Na página Add stage (Adicionar estágio) em Stage name (Nome 
do estágio), insira o novo nome de estágio. Por exemplo, adicione um novo estágio e nomeie-o
Manual_Approval.

Se você deseja adicionar uma ação de aprovação a um estágio existente, selecione Edit stage (Editar 
estágio).

5. No estágio em que você deseja adicionar a ação de aprovação, escolha + Add action group (Adicionar 
grupo de ações).

6. Na página Edit action (Editar ação), faça o seguinte:

1. Em Action name (Nome da ação), insira um nome para identificar a ação.
2. Em Action provider (Fornecedor de ação), em Approval (Aprovação), escolha Manual approval 

(Aprovação manual).
3. (Opcional) Em SNS topic ARN (ARN do tópico do SNS), selecione o nome do tópico que é usado 

para enviar notificações para a ação de aprovação.
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4. (Opcional) Em URL para revisão, insira a URL da página ou aplicativo que você deseja que o 
aprovador examine. Os aprovadores podem acessar essa URL através de um link incluído no 
console do pipeline.

5. (Opcional) Em Comments (Comentários), insira as outras informações que deseja compartilhar com 
o revisor.

6. Escolha Save (Salvar).

Adicionar uma ação de aprovação manual a um pipeline do 
CodePipeline (CLI)
Você pode usar a CLI para adicionar uma ação de aprovação a um pipeline existente ou ao criar um 
pipeline. Para fazer isso, inclua uma ação de aprovação com o tipo manual em um estágio que você está 
criando ou editando.

Para obter mais informações sobre como criar e editar pipelines, consulte Crie um pipeline em 
CodePipeline (p. 211) e Edite um funil em CodePipeline (p. 222).

Para adicionar um estágio a um pipeline que inclua somente uma ação de aprovação, você inclui algo 
semelhante ao exemplo a seguir ao criar ou atualizar o pipeline.

Note

A seção configuration é opcional. Essa é apenas uma parte do arquivo, não a estrutura 
completa. Para obter mais informações, consulte CodePipeline referência de estrutura de 
tubulação (p. 470).

{ 
    "name": "MyApprovalStage", 
    "actions": [ 
        { 
            "name": "MyApprovalAction", 
            "actionTypeId": { 
                "category": "Approval", 
                "owner": "AWS", 
                "version": "1", 
                "provider": "Manual" 
            }, 
            "inputArtifacts": [], 
            "outputArtifacts": [], 
            "configuration": { 
                "NotificationArn": "arn:aws:sns:us-east-2:80398EXAMPLE:MyApprovalTopic", 
                "ExternalEntityLink": "http://example.com", 
                "CustomData": "The latest changes include feedback from Bob."}, 
            "runOrder": 1 
        } 
    ]
}        

Se a ação de aprovação estiver em um estágio em que há outras ações, a seção do arquivo JSON que 
contém o estágio poderá ser parecido com o exemplo a seguir.

Note

A seção configuration é opcional. Essa é apenas uma parte do arquivo, não a estrutura 
completa. Para obter mais informações, consulte CodePipeline referência de estrutura de 
tubulação (p. 470).

,
{ 
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    "name": "Production", 
    "actions": [ 
        { 
            "inputArtifacts": [], 
            "name": "MyApprovalAction", 
            "actionTypeId": { 
                "category": "Approval", 
                "owner": "AWS", 
                "version": "1", 
                "provider": "Manual" 
            }, 
            "outputArtifacts": [], 
            "configuration": { 
                "NotificationArn": "arn:aws:sns:us-east-2:80398EXAMPLE:MyApprovalTopic", 
                "ExternalEntityLink": "http://example.com", 
                "CustomData": "The latest changes include feedback from Bob." 
            }, 
            "runOrder": 1 
        }, 
        { 
            "inputArtifacts": [ 
                { 
                    "name": "MyApp" 
                } 
            ], 
            "name": "MyDeploymentAction", 
            "actionTypeId": { 
                "category": "Deploy", 
                "owner": "AWS", 
                "version": "1", 
                "provider": "CodeDeploy" 
            }, 
            "outputArtifacts": [], 
            "configuration": { 
                "ApplicationName": "MyDemoApplication", 
                "DeploymentGroupName": "MyProductionFleet" 
            }, 
            "runOrder": 2 
        } 
    ]
}

Aprovar ou rejeitar uma ação de aprovação no 
CodePipeline
Quando um pipeline inclui uma ação de aprovação, a execução do pipeline é interrompida no ponto em 
que a ação foi adicionada. O pipeline não reiniciará a menos que alguém aprove manualmente a ação. 
Se um responsável pela autorização rejeitar a ação ou se nenhuma resposta de aprovação for recebida 
no prazo de sete dias da interrupção do pipeline para a ação de aprovação, o status do pipeline será 
"Reprovado".

Se a pessoa que adicionou a ação de aprovação ao pipeline configurou as notificações, você poderá 
receber um e-mail com as informações do pipeline e o status da aprovação.

Aprovar ou rejeitar uma ação de aprovação (console)
Se você receber uma notificação que inclui um link direto para uma ação de aprovação, selecione o link 
de Approve or reject (Aprovar ou rejeitar), faça login no console, e passe para a etapa 7 aqui. Do contrário, 
siga todas estas etapas.

1. Abra oCodePipeline console em https://console.aws.amazon.com/codepipeline/.

Versão da API 2015-07-09
363

https://console.aws.amazon.com/codepipeline/


AWS CodePipeline Guia do usuário
Aprovar ou rejeitar uma ação de aprovação

2. Na página All Pipelines, selecione o nome do pipeline.
3. Localize o estágio com a ação de aprovação.
4. Passe o mouse sobre o ícone de informações para visualizar os comentários e a URL, se houver. A 

mensagem também exibe a URL de conteúdo para sua revisão, se ela tiver sido incluída.
5. Se um URL foi fornecido, selecione o link Aprovação manual na ação para abrir a página da web de 

destino e depois revise o conteúdo.
6. Volte para a visualização de detalhes do pipeline e depois selecione o botão Review (Revisar).
7. Na janela Approve or reject the revision (Aprovar ou rejeitar a revisão), insira comentários de revisão, 

tal como por que você está aprovando ou rejeitando a ação e depois selecione Approve (Aprovar) ou
Reject (Rejeitar).

Aprovar ou rejeitar uma solicitação de aprovação (CLI)
Para usar a ILC para responder a uma ação de aprovação, primeiro você deve usar o comando get-
pipeline-state para recuperar o token associado à execução mais recente da ação de aprovação.

1. Em um terminal (Linux, macOS ou Unix) ou um prompt de comando (Windows), execute o get-
pipeline-statecomando no pipeline que contém a ação de aprovação. Por exemplo, para um pipeline 
nomeado MyFirstPipeline, insira o seguinte:

aws codepipeline get-pipeline-state --name MyFirstPipeline

2. Na resposta ao comando, localize o valor token, que aparece em latestExecution na seção
actionStates da ação de aprovação, como exibido aqui:

{ 
    "created": 1467929497.204, 
    "pipelineName": "MyFirstPipeline", 
    "pipelineVersion": 1, 
    "stageStates": [ 
        { 
            "actionStates": [ 
                { 
                    "actionName": "MyApprovalAction", 
                    "currentRevision": { 
                        "created": 1467929497.204, 
                        "revisionChangeId": "CEM7d6Tp7zfelUSLCPPwo234xEXAMPLE", 
                        "revisionId": "HYGp7zmwbCPPwo23xCMdTeqIlEXAMPLE" 
                    }, 
                    "latestExecution": { 
                        "lastUpdatedBy": "identity", 
                        "summary": "The new design needs to be reviewed before 
 release.", 
                        "token": "1a2b3c4d-573f-4ea7-a67E-XAMPLETOKEN" 
                    } 
                }
//More content might appear here
}

3. Em um editor de texto plano, crie um arquivo para adicionar o seguinte, no formato JSON:

• O nome do pipeline que contém a ação de aprovação.
• O nome do estágio que contém a ação de aprovação.
• O nome da ação de aprovação.
• O valor do token que você coletou na etapa anterior.
• Sua resposta à ação (Aprovada ou Rejeitada). A resposta deve ser capitalizada.
• Seu resumo de comentários.
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Para o exemplo anterior MyFirstPipeline, seu arquivo deve ser algo parecido com isto:

{ 
  "pipelineName": "MyFirstPipeline", 
  "stageName": "MyApprovalStage", 
  "actionName": "MyApprovalAction", 
  "token": "1a2b3c4d-573f-4ea7-a67E-XAMPLETOKEN", 
  "result": { 
    "status": "Approved", 
    "summary": "The new design looks good. Ready to release to customers." 
  }
}

4. Salve o arquivo com um nome como approvalstage-approved.json.
5. Execute o put-approval-resultcomando, especificando o nome do arquivo JSON de aprovação, 

semelhante ao seguinte:

Important

Não se esqueça de incluir file:// antes do nome de arquivo. Ele é obrigatório nesse 
comando.

aws codepipeline put-approval-result --cli-input-json file://approvalstage-
approved.json

Formato dos dados JSON para notificações de 
aprovação manual no CodePipeline
Para ações de aprovação que usam notificações do Amazon SNS, os dados JSON sobre a ação são 
criados e publicados no Amazon SNS quando o pipeline é interrompido. Você pode usar a saída JSON 
para enviar mensagens para filas do Amazon SQS ou invocar funções emAWS Lambda.

Note

Este guia não aborda como configurar notificações usando o JSON. Para obter mais informações, 
consulte Enviar mensagens do Amazon SNS para filas do Amazon SQS e invocar funções do 
Lambda usando notificações do Amazon SNS no Guia do desenvolvedor do Amazon SNS.

O exemplo a seguir mostra a estrutura do resultado JSON disponível com aprovações do CodePipeline.

{ 
    "region": "us-east-2", 
    "consoleLink": "https://console.aws.amazon.com/codepipeline/home?region=us-east-2#/
view/MyFirstPipeline", 
    "approval": { 
        "pipelineName": "MyFirstPipeline", 
        "stageName": "MyApprovalStage", 
        "actionName": "MyApprovalAction", 
        "token": "1a2b3c4d-573f-4ea7-a67E-XAMPLETOKEN", 
        "expires": "2016-07-07T20:22Z", 
        "externalEntityLink": "http://example.com", 
        "approvalReviewLink": "https://console.aws.amazon.com/codepipeline/home?region=us-
east-2#/view/MyFirstPipeline/MyApprovalStage/MyApprovalAction/approve/1a2b3c4d-573f-4ea7-
a67E-XAMPLETOKEN", 
        "customData": "Review the latest changes and approve or reject within seven days." 
    }
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}

Adicionar uma ação entre regiões no CodePipeline
O AWS CodePipeline inclui uma variedade de ações que ajudam você a configurar a compilação, o teste 
e os recursos de implantação para seu processo automatizado de liberação. Você pode adicionar ações 
ao seu funil que estejam em umaAWS região diferente do seu funil. Quando umAWS service (Serviço da 
AWS) é o provedor de uma ação e esse tipo de ação/provedor está em umaAWS região diferente do seu 
pipeline, essa é uma ação entre regiões.

Note

As ações entre regiões são apoiadas e só podem ser criadas nasAWS regiões em 
queCodePipeline são apoiadas. Para obter uma lista das regiões compatíveis, consulte a 
listaAWS das regiões compatíveis, consulte a lista das regiões compatíveisCodePipeline, 
consulteCotas emAWSCodePipeline (p. 588)

Use o console, a AWS CLI ou o AWS CloudFormation para adicionar ações entre regiões nos pipelines.

Note

Certos tipos de açãoCodePipeline podem estar disponíveis somente em determinadasAWS 
regiões. Observe também que pode haverAWS regiões em que um tipo de ação está disponível, 
mas umAWS provedor específico para esse tipo de ação não está disponível.

Ao criar ou editar um pipeline, é necessário ter um bucket de artefato na região do pipeline e ter um bucket 
de artefato por região em que planeja executar uma ação. Para obter mais informações sobre o parâmetro
ArtifactStores, consulte CodePipeline referência de estrutura de tubulação (p. 470).

Note

CodePipelinelida com a cópia de artefatos de umaAWS região para outras regiões ao realizar 
ações entre regiões.

Se você usar o console para criar um pipeline ou ações entre regiões, buckets de artefatos padrão serão 
configurados pelo CodePipeline nas regiões em que se encontram as ações. Ao usar a AWS CLI, o AWS 
CloudFormation ou um SDK para criar um pipeline ou ações entre regiões, forneça um bucket de artefatos 
para cada região em que possui ações.

Note

Você deve criar o bucket de artefatos e a chave de criptografiaAWS na mesma região da ação 
entre regiões e na mesma conta do seu pipeline.

Não é possível criar ações entre regiões para os seguintes tipos de ação:

• Ações de origem
• Ações de terceiros
• Ações personalizadas

Note

Ao usar a ação de invocação do Lambda entre regiões emCodePipeline, o status da execução do 
lambda usando o PutJobSuccessResulte PutJobFailureResultdeve ser enviado para aAWS região 
em que a função Lambda está presente e não para a região ondeCodePipeline existe.
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Quando um pipeline inclui uma ação entre regiões como parte de um estágio, o CodePipeline replica 
somente os artefatos de entrada da ação entre regiões, da região do pipeline para a região da ação.

Note

A região do pipeline e a região em que seus recursos de detecção de alterações deCloudWatch 
eventos são mantidos permanecem as mesmas. A região em que o pipeline é hospedado não se 
altera.

Gerenciar ações entre regiões em um pipeline 
(console)
Use o console do CodePipeline para adicionar uma ação entre regiões a um pipeline existente. Para criar 
um novo pipeline com ações entre regiões usando o assistente Criar pipeline, consulte Criar um pipeline 
(console) (p. 212).

No console, crie uma ação entre regiões em um estágio do pipeline escolhendo o provedor da ação e o 
campo Região, que lista os recursos criados nessa região para esse provedor. Ao adicionar uma ação 
entre regiões, o CodePipeline usa um bucket de artefatos separado na região da ação. Para obter mais 
informações sobre buckets de artefatos entre regiões, consulte CodePipeline referência de estrutura de 
tubulação (p. 470).

Adicionar uma ação entre regiões a um estágio de pipeline 
(console)
Use o console para adicionar uma ação entre regiões a um pipeline.

Note

Se o pipeline estiver em execução quando as alterações forem salvas, essa execução não será 
concluída.

Adicionar uma ação entre regiões

1. Faça login no console em http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.
2. Selecione o pipeline e escolha Edit (Editar).
3. Na parte inferior do diagrama, escolha + Add stage (+ Adicionar estágio) se estiver adicionando um 

novo estágio ou escolha Edit stage (Editar estágio) se quiser adicionar a ação a um estágio existente.
4. Em Edit: <Stage> (Editar: <estágio>), escolha + Add action group (+ Adicionar grupo de ações) para 

adicionar uma ação serial. Ou escolha + Add action (+ Adicionar ação) para adicionar uma ação 
paralela.

5. Na página Edit action (Editar ação):

a. Em Nome da ação, insira um nome para a ação entre regiões.
b. Em Action provider (Provedor de ação), escolha o provedor de ação.
c. Em Região, escolha aAWS região em que você criou ou planeja criar o recurso para a ação. 

Quando a região for selecionada, os recursos disponíveis para essa região serão listados para 
seleção. O campo Região designa onde osAWS recursos são criados para esse tipo de ação e 
tipo de provedor. Esse campo só é exibido para ações em que o provedor de ações é umAWS 
service (Serviço da AWS). O campo Região é padronizadoRegião da AWS como o mesmo do seu 
pipeline.

d. Em Input artifacts (Artefatos de entrada) escolha a entrada adequada do estágio anterior. Por 
exemplo, se o estágio anterior for um estágio de origem, escolha SourceArtifact.
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e. Preencha todos os campos obrigatórios para o provedor de ação que está configurando.
f. Em Output artifacts (Artefatos de saída) escolha a saída adequada para o próximo estágio. Por 

exemplo, se o próximo estágio for um estágio de implantação, escolha BuildArtifact.
g. Escolha Save (Salvar).

6. Em Edit: <Stage> (Editar: <estágio>), escolha Done (Concluído).
7. Escolha Save (Salvar).

Editar uma ação entre regiões em um estágio de pipeline 
(console)
Use o console para editar uma ação entre regiões existente em um pipeline.

Note

Se o pipeline estiver em execução quando as alterações forem salvas, essa execução não será 
concluída.

Como editar uma ação entre regiões

1. Faça login no console em https://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.
2. Selecione o pipeline e escolha Edit (Editar).
3. Selecione Edit stage (Editar estágio).
4. Em Edit: <Stage> (Editar: <estágio>), escolha o ícone para editar uma ação existente.
5. Na página Edit action (Editar ação), faça alterações nos campos, conforme apropriado.
6. Em Edit: <Stage> (Editar: <estágio>), escolha Done (Concluído).
7. Escolha Save (Salvar).

Excluir uma ação entre regiões de um estágio de pipeline 
(console)
Use o console para excluir uma ação entre regiões existente de um pipeline.

Note

Se o pipeline estiver em execução quando as alterações forem salvas, essa execução não será 
concluída.

Como excluir uma ação entre regiões

1. Faça login no console em http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.
2. Selecione o pipeline e escolha Edit (Editar).
3. Selecione Edit stage (Editar estágio).
4. Em Edit: <Stage> (Editar: <estágio>), escolha o ícone para excluir uma ação existente.
5. Em Edit: <Stage> (Editar: <estágio>), escolha Done (Concluído).
6. Escolha Save (Salvar).

Adicionar uma ação entre regiões a um pipeline (CLI)
É possível usar a AWS CLI para adicionar uma ação entre regiões a um pipeline existente.
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Para criar uma ação entre regiões em um estágio do pipeline com a AWS CLI, adicione a ação de 
configuração com um campo region opcional. É necessário já ter criado um bucket de artefatos na região 
da ação. Em vez de fornecer o parâmetro artifactStore do pipeline de região única, use o parâmetro
artifactStores para incluir uma listagem de cada bucket de artefatos da região.

Note

Nesta demonstração e seus exemplos, RegionA é a região em que o pipeline é criado. Ele 
tem acesso à RegionA Amazon S3 usado para armazenar artefatos de pipeline e à função de 
serviço usada porCodePipeline. A RegiãoB é a região em que são criados o aplicativo, o grupo 
de implantação e a função de serviço do CodeDeploy em uso pelo CodeDeploy.

Pré-requisitos
É necessário criar os seguintes itens:

• Um pipeline em RegionA.
• Um bucket de artefatos do Amazon S3 RegionB
• Os recursos para a ação, como o aplicativo e o grupo de implantação do CodeDeploy para uma ação de 

implantação entre regiões, em RegionB.

Adicionar uma ação entre regiões a um pipeline (CLI)
Utilize a AWS CLI para adicionar uma ação entre regiões a um pipeline.

Adicionar uma ação entre regiões

1. Para um pipeline na RegiãoA, execute o comando get-pipeline para copiar a estrutura do pipeline em 
um arquivo JSON. Por exemplo, para um pipeline nomeado MyFirstPipeline, execute o seguinte 
comando:

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

Este comando retorna nada, mas o arquivo que você criou deve aparecer no diretório onde você 
executou o comando.

2. Adicione o campo region para adicionar um novo estágio com a ação entre regiões que inclui 
a região e os recursos para sua ação. O seguinte exemplo de JSON adiciona um estágio de 
implantação com uma ação de implantação entre regiões na qual o provedor é o CodeDeploy, em 
uma nova região us-east-1.

 { 
                "name": "Deploy", 
                "actions": [ 
                    { 
                        "inputArtifacts": [ 
                            { 
                                "name": "SourceArtifact" 
                            } 
                        ], 
                        "name": "Deploy", 
                        "region": "RegionB", 
                        "actionTypeId": { 
                            "category": "Deploy", 
                            "owner": "AWS", 
                            "version": "1", 
                            "provider": "CodeDeploy" 
                        }, 
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                        "outputArtifacts": [], 
                        "configuration": { 
                            "ApplicationName": "name", 
                            "DeploymentGroupName": "name" 
                        }, 
                        "runOrder": 1 
                    }

3. Na estrutura do pipeline, remova o campo artifactStore e adicione o mapa artifactStores
para a nova ação entre regiões. O mapeamento deve incluir uma entrada para cadaAWS região na 
qual você tem ações. Para cada entrada no mapeamento, os recursos devem estar na respectivaAWS 
região. No exemplo abaixo, ID-A é o ID da chave de criptografia para a RegionA e ID-B é o ID da 
chave de criptografia para a RegionB.

"artifactStores":{   
   "RegionA":{   
      "encryptionKey":{   
         "id":"ID-A", 
         "type":"KMS" 
      }, 
      "location":"Location1", 
      "type":"S3" 
   }, 
   "RegionB":{   
      "encryptionKey":{   
         "id":"ID-B", 
         "type":"KMS" 
      }, 
      "location":"Location2", 
      "type":"S3" 
   }
}

O exemplo de JSON a seguir exibe o bucket da us-west-2 como my-storage-bucket e adiciona o 
novo bucket da us-east-1 chamado my-storage-bucket-us-east-1.

        "artifactStores": { 
            "us-west-2": { 
                "type": "S3", 
                "location": "my-storage-bucket" 
            }, 
            "us-east-1": { 
                "type": "S3", 
                "location": "my-storage-bucket-us-east-1" 
            } 
        },

4. Se você estiver trabalhando com a estrutura do pipeline recuperada por meio do comando get-
pipeline, remova as linhas metadata do arquivo JSON. Caso contrário, o comando update-pipeline
não é capaz de utilizá-la. Remova as linhas "metadata": { }, "created", "pipelineARN" e os 
campos "updated".

Por exemplo, remova as seguintes linhas da estrutura:

"metadata": {   
  "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name", 
  "created": "date", 
  "updated": "date" 
  }

Salve o arquivo.
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5. Para aplicar suas alterações, execute o comando update-pipeline especificando o arquivo JSON do 
pipeline:

Important

Não se esqueça de incluir file:// antes do nome de arquivo. Ele é obrigatório nesse 
comando.

aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

Este comando retorna toda a estrutura do pipeline editado. A saída é semelhante à seguinte.

{ 
    "pipeline": { 
        "version": 4, 
        "roleArn": "ARN", 
        "stages": [ 
            { 
                "name": "Source", 
                "actions": [ 
                    { 
                        "inputArtifacts": [], 
                        "name": "Source", 
                        "actionTypeId": { 
                            "category": "Source", 
                            "owner": "AWS", 
                            "version": "1", 
                            "provider": "CodeCommit" 
                        }, 
                        "outputArtifacts": [ 
                            { 
                                "name": "SourceArtifact" 
                            } 
                        ], 
                        "configuration": { 
                            "PollForSourceChanges": "false", 
                            "BranchName": "main", 
                            "RepositoryName": "MyTestRepo" 
                        }, 
                        "runOrder": 1 
                    } 
                ] 
            }, 
            { 
                "name": "Deploy", 
                "actions": [ 
                    { 
                        "inputArtifacts": [ 
                            { 
                                "name": "SourceArtifact" 
                            } 
                        ], 
                        "name": "Deploy", 
                        "region": "us-east-1", 
                        "actionTypeId": { 
                            "category": "Deploy", 
                            "owner": "AWS", 
                            "version": "1", 
                            "provider": "CodeDeploy" 
                        }, 
                        "outputArtifacts": [], 
                        "configuration": { 
                            "ApplicationName": "name", 
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                            "DeploymentGroupName": "name" 
                        }, 
                        "runOrder": 1 
                    } 
                ] 
            } 
        ], 
        "name": "AnyCompanyPipeline", 
        "artifactStores": { 
            "us-west-2": { 
                "type": "S3", 
                "location": "my-storage-bucket" 
            }, 
            "us-east-1": { 
                "type": "S3", 
                "location": "my-storage-bucket-us-east-1" 
            } 
        } 
    }
}

Note

O comando update-pipeline interrompe o pipeline. Se uma revisão estiver sendo executada 
pelo pipeline quando você executar o comando update-pipeline, essa execução será 
interrompida. Você deve iniciar manualmente o pipeline para executar a revisão através 
do pipeline atualizado. Use o comando start-pipeline-execution para iniciar 
manualmente o pipeline.

6. Depois de atualizar seu pipeline, a ação entre regiões é exibida no console.

Adicionar uma ação entre regiões a um pipeline (AWS 
CloudFormation)
É possível usar o AWS CloudFormation para adicionar uma ação entre regiões a um pipeline existente.

Como adicionar uma ação entre regiões com o AWS CloudFormation

1. Adicione o parâmetro Region ao recurso ActionDeclaration em seu modelo, conforme mostrado 
no exemplo a seguir:

ActionDeclaration: 
              Type: Object 
              Properties: 
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                ActionTypeId: 
                  Type: ActionTypeId 
                  Required: true 
                Configuration: 
                  Type: Map 
                InputArtifacts: 
                  Type: Array 
                  ItemType: 
                    Type: InputArtifact 
                Name: 
                  Type: String 
                  Required: true 
                OutputArtifacts: 
                  Type: Array 
                  ItemType: 
                    Type: OutputArtifact 
                RoleArn: 
                  Type: String 
                RunOrder: 
                  Type: Integer 
                 Region:
                  Type: String

2. Em Mappings, adicione o mapa de região como mostrado neste exemplo para um mapeamento 
chamado SecondRegionMap que mapeia valores para as chaves RegionA e RegionB. No recurso
Pipeline, no campo artifactStore, adicione o mapa artifactStores para a nova ação entre 
regiões da seguinte forma:

Mappings: 
  SecondRegionMap: 
     RegionA: 
      SecondRegion: "RegionB" 
     RegionB: 
      SecondRegion: "RegionA"

... 

          Properties: 
            ArtifactStores: 
              - 
                Region: RegionB
                ArtifactStore: 
                  Type: "S3" 
                  Location: test-cross-region-artifact-store-bucket-RegionB
              - 
                Region: RegionA
                ArtifactStore: 
                  Type: "S3" 
                  Location: test-cross-region-artifact-store-bucket-RegionA
            

O exemplo de YAML a seguir exibe o bucket da RegiãoA como us-west-2 e adiciona o novo bucket 
da RegiãoB, eu-central-1:

Mappings: 
  SecondRegionMap: 
    us-west-2: 
      SecondRegion: "eu-central-1" 
    eu-central-1: 
      SecondRegion: "us-west-2"

... 
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          Properties: 
            ArtifactStores: 
              - 
                Region: eu-central-1 
                ArtifactStore: 
                  Type: "S3" 
                  Location: test-cross-region-artifact-store-bucket-eu-central-1 
              - 
                Region: us-west-2 
                ArtifactStore: 
                  Type: "S3" 
                  Location: test-cross-region-artifact-store-bucket-us-west-2

3. Salve o modelo atualizado em seu computador local e abra o console do AWS CloudFormation.
4. Selecione sua pilha e clique em Create Change Set for Current Stack (Criar conjunto de alterações 

para a pilha atual).
5. Carregue o modelo e visualize as alterações listadas no AWS CloudFormation. Essas são as 

alterações a serem feitas na pilha. Seus novos recursos devem ser exibidos na lista.
6. Selecione Execute (Executar).

Trabalhar com variáveis
Algumas ações em CodePipeline gerar variáveis. Para usar variáveis:

• Atribua um namespace a uma ação a fim de disponibilizar as variáveis que ele produz para uma 
configuração de ação downstream.

• Configure a ação downstream para consumir as variáveis geradas pela ação.

Você pode visualizar os detalhes de cada execução de ação para ver os valores de cada variável de 
saída gerada pela ação em tempo de execução.

Para ver step-by-step exemplos de uso de variáveis:

• Para ver um tutorial com uma ação do Lambda que usa variáveis de uma ação upstream (CodeCommit) 
e gera variáveis de saída, consulteTutorial: Usar variáveis com ações de invocação do Lambda (p. 130).

• Para ver um tutorial com umaAWS CloudFormation ação que faz referência às variáveis de saída da 
pilha de uma CloudFormation ação inicial, consulteTutorial: Criar um pipeline que usa variáveis de ações 
de implantação do AWS CloudFormation (p. 90).

• Para ver um exemplo de ação de aprovação manual com texto de mensagem que faz referência a 
variáveis de saída que se resolvem com o CodeCommit ID do commit e a mensagem de confirmação, 
consulteExemplo: Usar variáveis em aprovações manuais (p. 380).

• Para ver um exemplo de CodeBuild ação com uma variável de ambiente que se resolve com o nome 
da GitHub ramificação, consulteExemplo: Use uma BranchName variável com variáveis de CodeBuild 
ambiente (p. 380).

• CodeBuild as ações produzem como variáveis todas as variáveis de ambiente que foram exportadas 
como parte da construção. Para obter mais informações, consulteCodeBuild variáveis de saída de 
ação (p. 583) Para obter uma lista das variáveis de ambiente que você pode usar CodeBuild, consulte
Variáveis de ambiente em ambientes de construção no GuiaAWS CodeBuild do Usuário.

Tópicos
• Configurar ações de variáveis (p. 375)
• Visualizar variáveis de saída (p. 377)
• Exemplo: Usar variáveis em aprovações manuais (p. 380)
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• Exemplo: Use uma BranchName variável com variáveis de CodeBuild ambiente (p. 380)

Configurar ações de variáveis
Ao adicionar uma ação ao pipeline, você pode atribuir-lhe um namespace e configurá-lo para consumir 
variáveis de ações anteriores.

Configurar ações com variáveis (console)
Este exemplo cria um pipeline com uma ação CodeCommit de origem e uma ação de CodeBuild 
construção. A CodeBuild ação é configurada para consumir as variáveis produzidas pela CodeCommit 
ação.

Se o namespace não for especificado, as variáveis não estarão disponíveis para referência na 
configuração da ação. Quando você usa o console para criar um pipeline, o namespace de cada ação é 
gerado automaticamente.

Como criar um pipeline com variáveis

1. Faça login noAWS Management Console e abra o CodePipeline console em http://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

2. Selecione Create pipeline (Criar pipeline). Insira um nome para o pipeline e escolha Next (Próximo).
3. Em Fonte, em Provedor, escolha CodeCommit. Escolha o CodeCommit repositório e a ramificação 

para a ação de origem e, em seguida, escolha Avançar.
4. Em Build, em Provider, escolha CodeBuild. Escolha um nome de projeto de CodeBuild construção 

existente ou escolha Criar projeto. Em Criar projeto de construção, crie um projeto de construção e 
escolha Retornar para CodePipeline.

Em Environment variables (Variáveis de ambiente), escolha Add environment 
variables (Adicionar variáveis de ambiente). Por exemplo, insira o ID de execução com 
a#{codepipeline.PipelineExecutionId} sintaxe da variável e o ID do commit com a sintaxe 
da variável#{SourceVariables.CommitId}.

Note

Você pode inserir sintaxe variável em qualquer campo de configuração de ação no 
assistente.

5. Escolha Create (Criar).
6. Depois que o pipeline é criado, você pode visualizar o namespace criado pelo assistente. No pipeline, 

escolha o ícone do estágio para o qual você deseja visualizar o namespace. Neste exemplo, o 
namespace gerado automaticamente da ação de origem, SourceVariables, é exibido.
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Para editar o namespace de uma ação existente

1. Faça login noAWS Management Console e abra o CodePipeline console em http://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

2. Escolha o pipeline que você deseja editar e escolha Edit (Editar). No estágio de origem, escolha Edit 
stage (Editar estágio). Adicione a CodeCommit ação.

3. Em Edit action (Editar ação), visualize o campo Variable namespace (Namespace de variável) . 
Se a ação existente foi criada anteriormente ou sem usar o assistente, você deverá adicionar um 
namespace. Em Variable namespace (Namespace de variável), insira um nome de namespace e 
escolha Save (Salvar).

Como visualizar as variáveis de saída

1. Faça login noAWS Management Console e abra o CodePipeline console em http://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

2. Depois que o pipeline for criado e executado com êxito, você poderá visualizar as variáveis na página
Action execution details (Detalhes da execução da ação). Para obter mais informações, consulte
Visualizar variáveis (console) (p. 378).

Configurar ações para variáveis (CLI)
Ao usar o comando create-pipeline para criar um pipeline ou o comando update-pipeline para editar um 
pipeline, você pode fazer referência/usar variáveis na configuração de uma ação.

Se o namespace não for especificado, as variáveis produzidas pela ação não estarão disponíveis para 
serem referenciadas em qualquer configuração de ação downstream.

Como configurar uma ação com um namespace

1. Siga as etapas em Crie um pipeline em CodePipeline (p. 211) para criar um pipeline usando a CLI. 
Inicie um arquivo de entrada para fornecer o comando create-pipeline com o parâmetro --cli-
input-json. Na estrutura do pipeline, adicione o parâmetro namespace e especifique um nome, 
como SourceVariables.

. . .  
{ 
          "inputArtifacts": [], 
          "name": "Source", 
          "region": "us-west-2", 
           "namespace": "SourceVariables",
          "actionTypeId": { 
            "category": "Source", 
            "owner": "AWS", 
            "version": "1", 
            "provider": "CodeCommit" 
          }, 
          "outputArtifacts": [

. . . 

2. Salve o arquivo com um nome como MyPipeline.json.
3. Em um terminal (Linux, macOS ou Unix) ou um prompt de comando (Windows), execute o create-

pipelinecomando e crie o pipeline.

Invoque o arquivo que você criou quando executou o comando create-pipeline. Por exemplo:
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aws codepipeline create-pipeline --cli-input-json file://MyPipeline.json

Como configurar ações downstream para consumir variáveis

1. Edite um arquivo de entrada para fornecer o comando update-pipeline com o parâmetro --
cli-input-json. Na ação downstream, adicione a variável à configuração dessa ação. Uma 
variável é composta de um namespace e uma chave, separados por um ponto. Por exemplo, para 
adicionar variáveis para o ID de execução do pipeline e o ID de confirmação de origem, especifique 
o namespace codepipeline para a variável #{codepipeline.PipelineExecutionId}. 
Especifique o namespace SourceVariables para a variável #{SourceVariables.CommitId}.

{ 
    "name": "Build", 
    "actions": [ 
        { 
            "outputArtifacts": [ 
                { 
                    "name": "BuildArtifacts" 
                } 
            ], 
            "name": "Build", 
            "configuration": { 
                "EnvironmentVariables": "[{\"name\":\"Execution_ID\",\"value\":
\"#{codepipeline.PipelineExecutionId}\",\"type\":\"PLAINTEXT\"},{\"name\":\"Commit_ID
\",\"value\":\"#{SourceVariables.CommitId}\",\"type\":\"PLAINTEXT\"}]", 
                "ProjectName": "env-var-test" 
            }, 
            "inputArtifacts": [ 
                { 
                    "name": "SourceArtifact" 
                } 
            ], 
            "region": "us-west-2", 
            "actionTypeId": { 
                "provider": "CodeBuild", 
                "category": "Build", 
                "version": "1", 
                "owner": "AWS" 
            }, 
            "runOrder": 1 
        } 
    ]
},

2. Salve o arquivo com um nome como MyPipeline.json.
3. Em um terminal (Linux, macOS ou Unix) ou um prompt de comando (Windows), execute o create-

pipelinecomando e crie o pipeline.

Invoque o arquivo que você criou quando executou o comando create-pipeline. Por exemplo:

aws codepipeline create-pipeline --cli-input-json file://MyPipeline.json

Visualizar variáveis de saída
Você pode visualizar os detalhes da execução da ação para visualizar as variáveis dessa ação, 
específicas de cada execução.
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Visualizar variáveis (console)
Você pode usar o console para visualizar variáveis de uma ação.

1. Faça login noAWS Management Console e abra o CodePipeline console em http://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

Os nomes de todos os pipelines associados à sua conta da AWS são exibidos.
2. Em Nome, selecione o nome do pipeline.
3. Escolha View history (Exibir histórico).
4. Depois que o pipeline for executado com êxito, você poderá exibir as variáveis produzidas pela ação 

de origem. Escolha View history (Exibir histórico). Escolha Fonte na lista de ações para a execução do 
pipeline para ver os detalhes da execução da CodeCommit ação. Na tela de detalhes da ação, exiba 
as variáveis em Output variables (Variáveis de saída).

5. Depois que o pipeline for executado com êxito, você poderá exibir as variáveis consumidas pela ação 
de compilação. Escolha View history (Exibir histórico). Na lista de ações para a execução do pipeline, 
escolha Construir para ver os detalhes da execução da CodeBuild ação. Na página de detalhes 
da ação, exiba as variáveis em Action configuration (Configuração de ação). O namespace gerado 
automaticamente é exibido.

Por padrão, a Action configuration (Configuração de ação) exibe a sintaxe da variável. Você pode 
escolher Show resolved configuration (Mostrar configuração resolvida) para alternar a lista para exibir 
os valores que foram produzidos durante a execução da ação
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Visualizar variáveis (CLI)
Você pode usar o comando list-action-executions para exibir as variáveis de uma ação.

1. Use o seguinte comando :

aws codepipeline list-action-executions

A saída mostra o parâmetro outputVariables conforme mostrado aqui.

"outputVariables": { 
                    "BranchName": "main", 
                    "CommitMessage": "Updated files for test", 
                    "AuthorDate": "2019-11-08T22:24:34Z", 
                    "CommitId": "d99b0083cc10EXAMPLE", 
                    "CommitterDate": "2019-11-08T22:24:34Z", 
                    "RepositoryName": "variables-repo" 
                }, 
             

2. Use o seguinte comando :

aws codepipeline get-pipeline --name <pipeline-name>

Na configuração da CodeBuild ação, você pode visualizar as variáveis:

{ 
    "name": "Build", 
    "actions": [ 
        { 
            "outputArtifacts": [ 
                { 
                    "name": "BuildArtifact" 
                } 
            ], 
            "name": "Build", 
            "configuration": { 
                "EnvironmentVariables": "[{\"name\":\"Execution_ID\",\"value\":
\"#{codepipeline.PipelineExecutionId}\",\"type\":\"PLAINTEXT\"},{\"name\":\"Commit_ID
\",\"value\":\"#{SourceVariables.CommitId}\",\"type\":\"PLAINTEXT\"}]", 
                "ProjectName": "env-var-test" 
            }, 
            "inputArtifacts": [ 
                { 
                    "name": "SourceArtifact" 
                } 
            ], 
            "region": "us-west-2", 
            "actionTypeId": { 
                "provider": "CodeBuild", 
                "category": "Build", 
                "version": "1", 
                "owner": "AWS" 
            }, 
            "runOrder": 1 
        } 
    ]
},
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Exemplo: Usar variáveis em aprovações manuais
Quando você especifica um namespace para uma ação e essa ação produz variáveis de saída, você pode 
adicionar uma aprovação manual que exibe variáveis na mensagem de aprovação. Este exemplo mostra 
como adicionar sintaxe variável a uma mensagem de aprovação manual.

1. Faça login noAWS Management Console e abra o CodePipeline console em http://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

Os nomes de todos os pipelines associados à sua conta da AWS são exibidos. Escolha o pipeline ao 
qual deseja adicionar a aprovação.

2. Para editar o pipeline, escolha Edit (Editar). Adicione uma aprovação manual após a ação de origem. 
Em Action name (Nome da ação), insira o nome da ação de aprovação.

3. Em Action provider (Provedor de ação), escolha Manual approval (Aprovação manual).
4. Em URL para revisão, adicione a sintaxe da variável paraCommitId ao seu CodeCommit 

URL. Certifique-se de usar o namespace atribuído à ação de origem. Por exemplo, a sintaxe 
da variável para uma ação CodeCommit com o namespace padrão SourceVariables é
#{SourceVariables.CommitId}.

Em Comentários, emCommitMessage, digite a mensagem de confirmação:

Please approve this change. Commit message: #{SourceVariables.CommitMessage}

5. Depois que o pipeline for executado com êxito, você poderá exibir os valores das variáveis na 
mensagem de aprovação.

Exemplo: Use uma BranchName variável com 
variáveis de CodeBuild ambiente
Ao adicionar uma CodeBuild ação ao seu pipeline, você pode usar variáveis de CodeBuild ambiente para 
referenciar uma variável deBranchName saída de uma ação de origem inicial. Com uma variável de saída 
de uma ação em CodePipeline, você pode criar suas próprias variáveis de CodeBuild ambiente para uso 
em seus comandos de construção.

Este exemplo mostra como adicionar a sintaxe da variável de saída de uma ação de GitHub origem a uma 
variável de CodeBuild ambiente. A sintaxe da variável de saída neste exemplo representa a variável de 
saída da ação de GitHub origem paraBranchName. Depois que a ação for executada com êxito, a variável 
é resolvida para mostrar o nome da GitHub ramificação.

1. Faça login noAWS Management Console e abra o CodePipeline console em http://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

Os nomes de todos os pipelines associados à sua conta da AWS são exibidos. Escolha o pipeline ao 
qual deseja adicionar a aprovação.

2. Para editar o pipeline, escolha Edit (Editar). No palco que contém sua CodeBuild ação, escolha Editar 
estágio.

3. Escolha o ícone para editar sua CodeBuild ação.
4. Na página Editar ação, em Variáveis de ambiente, insira o seguinte:

• Em Name (Nome), insira um nome para a variável de ambiente.
• Em Valor, insira a sintaxe da variável de saída do pipeline, que inclui o namespace atribuído à 

sua ação de origem. Por exemplo, a sintaxe da variável de saída para uma GitHub ação com o 
namespace padrãoSourceVariables é#{SourceVariables.BranchName}.
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com variáveis de CodeBuild ambiente

• Em Tipo, escolha Texto simples.
5. Depois que o pipeline for executado com êxito, você poderá ver como a variável de saída resolvida é o 

valor na variável de ambiente. Escolha uma das seguintes opções:

• CodePipeline console: escolha seu funil e, em seguida, escolha Histórico. Escolha a execução mais 
recente do pipeline.
• Em Cronograma, escolha o seletor para Fonte. Essa é a ação de origem que gera variáveis 

GitHub de saída. Escolha Exibir detalhes da execução. Em Variáveis de saída, veja a lista de 
variáveis de saída geradas por essa ação.

• Em Cronograma, escolha o seletor para Construir. Essa é a ação de construção que especifica 
as variáveis de CodeBuild ambiente para seu projeto de construção. Escolha Exibir detalhes da 
execução. Em Configuração da ação, visualize suas variáveis de CodeBuild ambiente. Escolha
Mostrar configuração resolvida. O valor da variável de ambiente é a variávelBranchName de 
saída resolvida da ação de GitHub origem. Neste exemplo, o valor resolvido émain.

Para obter mais informações, consulteVisualizar variáveis (console) (p. 378)
• CodeBuild console: escolha seu projeto de construção e escolha o link para sua execução de 

compilação. Em Variáveis de ambiente, sua variável de saída resolvida é o valor da variável de 
CodeBuild ambiente. Neste exemplo, a variável de ambiente Nome éBranchName e o Valor é 
a variávelBranchName de saída resolvida da ação de GitHub origem. Neste exemplo, o valor 
resolvido émain.
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Trabalhar com transições de estágio 
no CodePipeline

Transições são links entre os estágios do pipeline que podem ser ativados ou desativados. Por padrão, 
as transições estão ativadas. Ao permitir novamente uma transição desativada, a revisão mais recente 
é executada nos estágios restantes do pipeline, a menos que mais de 30 dias tenham se passado. A 
execução do pipeline não recomeçará no caso de uma transição que foi desativada a mais de 30 dias, a 
menos que uma nova alteração seja detectada ou que você execute manualmente o pipeline outra vez.

Use o console do AWS CodePipeline ou a AWS CLI para desativar ou permitir transições entre estágios 
em um pipeline.

Note

Você pode usar uma ação de aprovação para pausar a execução de um pipeline até que haja 
a aprovação manual para continuar. Para obter mais informações, consulte Gerenciar ações de 
aprovação no CodePipeline (p. 356).

Tópicos
• Habilitar ou desabilitar transições (console) (p. 382)
• Habilitar ou desabilitar transições (CLI) (p. 384)

Habilitar ou desabilitar transições (console)
Para desabilitar ou permitir transições em um pipeline

1. Faça login noAWS Management ConsoleAbra o console do CodePipeline emhttp://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.

Os nomes de todos os pipelines associados à sua conta da AWS são exibidos.
2. Em Nome, selecione o nome do pipeline para o qual deseja permitir ou desabilitar transições. Isso 

abre uma visão detalhada do pipeline, incluindo as transições entre os estágios do pipeline.
3. Encontre a seta após o último estágio que você deseja executar e depois selecione o botão ao lado 

dele. Por exemplo, no pipeline a seguir, se desejar que as ações no estágio Staging (Estagiamento)
sejam executadas, mas não as ações no estágio chamado Production (Produção), selecione o botão
Disable transition (Desabilitar transição)entre estas duas etapas:
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4. Na caixa de diálogo Desabilitar transição, insira um motivo para desabilitar a transição e depois 
selecione Desabilitar.

O botão muda para mostrar que transições entre o estágio anterior e posterior à seta estão 
desabilitadas. Quaisquer revisões que já estavam em execução em estágios que vêm após a 
transição desabilitada continuarão ao longo do pipeline, mas quaisquer revisões subsequentes não 
continuarão além da transição desabilitada.

5. Escolha o botão Enable transition (Habilitar transição) próximo a seta. Na caixa de diálogo Permitir 
transição, selecione Permitir. O pipeline permite, imediatamente, a transição entre os dois estágios. 
Se todas as revisões foram executadas por meio dos estágios anteriores após a transição ter sido 
desativada, em alguns minutos o pipeline começa a executar a revisão mais recente através de 

Versão da API 2015-07-09
383



AWS CodePipeline Guia do usuário
Habilitar ou desabilitar transições (CLI)

estágios após a transição desativada anteriormente. O pipeline executa a revisão através de todos os 
estágios restantes no pipeline.

Note

Pode levar alguns segundos para que as alterações apareçam no console do CodePipeline 
depois que você permitir a transição.

Habilitar ou desabilitar transições (CLI)
Para desabilitar uma transição entre estágios usando a AWS CLI, execute o comando disable-stage-
transition. Para habilitar uma transição desabilitada, execute o comando enable-stage-transition.

Para desabilitar uma transição

1. Abra um terminal (Linux, macOS ou Unix) ou um prompt de comando (Windows) e use aAWS 
CLIPara executar atransição de estágio incapacitávelComando, especificando o nome do pipeline, 
o nome do estágio para o qual deseja desabilitar transições, o tipo de transição e o motivo pelo qual 
está desabilitando a transição para esse estágio. Diferente do uso do console, você também deve 
especificar se estiver desabilitando transições para dentro do estágio (transições de entrada) ou para 
fora do estágio depois que todas as ações forem concluídas (de saída).

Por exemplo, para desativar a transição para um estágio chamadoPreparaçãoEm um pipeline 
chamadoMyFirstPipeline, Você digitaria um comando semelhante ao seguinte:

aws codepipeline disable-stage-transition --pipeline-name MyFirstPipeline --stage-
name Staging --transition-type Inbound --reason "My Reason"

O comando não retorna nada.
2. Para verificar se a transição foi desativada, visualize o pipeline no console do CodePipeline ou 

execute aget-pipeline-statecomando. Para obter mais informações, consulte Visualizar detalhes e 
histórico do pipeline (console) (p. 228) e Visualizar detalhes e histórico do pipeline (CLI) (p. 235).

Para permitir uma transição

1. Abra um terminal (Linux, macOS ou Unix) ou um prompt de comando (Windows) e use aAWS CLIPara 
executar ahabilitar transição de estágioComando, especificando o nome do pipeline, o nome do 
estágio para o qual você deseja habilitar transições e o tipo de transição.

Por exemplo, para habilitar a transição para um estágio chamadoPreparaçãoEm um pipeline 
chamadoMyFirstPipeline, Você digitaria um comando semelhante ao seguinte:

aws codepipeline enable-stage-transition --pipeline-name MyFirstPipeline --stage-
name Staging  --transition-type Inbound

O comando não retorna nada.
2. Para verificar se a transição foi desativada, visualize o pipeline no console do CodePipeline ou 

execute aget-pipeline-statecomando. Para obter mais informações, consulte Visualizar detalhes e 
histórico do pipeline (console) (p. 228) e Visualizar detalhes e histórico do pipeline (CLI) (p. 235).
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Monitorar pipelines
O monitoramento é uma parte importante para manter a confiabilidade, a disponibilidade e o desempenho 
do AWS CodePipeline. Você deve coletar dados de monitoramento de todas as partes de sua solução da 
AWS para facilitar a depuração de uma falha multipontos, caso ela ocorra. Antes de começar a monitorar, 
você deve criar um plano de monitoramento que responda às seguintes perguntas:

• Quais são seus objetivos de monitoramento?
• Quais recursos você vai monitorar?
• Com que frequência você vai monitorar esses recursos?
• Quais ferramentas de monitoramento estão disponíveis para você usar?
• Quem realizará o monitoramento das tarefas?
• Quem deve ser notificado se algo der errado?

Você pode usar as seguintes ferramentas para monitorar seus CodePipeline pipelines e seus recursos:

• EventBridge eventos de barramento de eventos — Você pode monitorar CodePipeline eventos em 
EventBridge, o que detecta mudanças no status de execução do pipeline, estágio ou ação. EventBridge 
encaminha esses dados para destinos comoAWS Lambda e o Amazon Simple Notification Service. 
EventBridge os eventos são iguais aos que aparecem nos CloudWatch Eventos da Amazon.

• Notificações para eventos do pipeline no console do Developer Tools — Você pode monitorar 
CodePipeline eventos com notificações configuradas no console e, em seguida, criar um tópico e uma 
assinatura do Amazon Simple Notification Service. Para obter mais informações, consulte O que são 
notificações no Guia do usuário do Developer Tools Console.

• AWS CloudTrail— Use CloudTrail para capturar chamadas de API feitos por/em nome da CodePipeline 
suaAWS conta e entrega os arquivos de log a um bucket do Amazon S3. É possível optar por ter 
as notificações do Amazon CloudWatch SNS quando as notificações do Amazon SNS quando as 
notificações do Amazon SNS quando as notificações do Amazon SNS quando os arquivos de log.

• Console e CLI — Você pode usar o CodePipeline console e a CLI para ver detalhes sobre o status de 
um pipeline ou de uma execução específica do pipeline.

Tópicos
• CodePipeline Eventos de monitoramento (p. 385)
• Referência do bucket de espaço reservado para eventos (p. 401)
• Registro de chamadas de CodePipeline API comAWS CloudTrail (p. 403)

CodePipeline Eventos de monitoramento
Você pode monitorar CodePipeline eventos no EventBridge, que fornece um fluxo de dados em tempo real 
de suas próprias aplicações, de aplicações software-as-a-service (SaaS)Serviços da AWS e. EventBridge 
encaminha esses dados para destinos como oAWS Lambda Amazon Simple Notification Service. Esses 
eventos são iguais aos que aparecem no Amazon CloudWatch Events, que oferece um fluxo quase em 
tempo real de eventos do sistema que descrevem as mudanças nosAWS recursos da. Para obter mais 
informações, consulte O que é a Amazon EventBridge? no Guia do EventBridge usuário da Amazon.
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Note

A Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O Amazon CloudWatch 
Events e EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas EventBridge oferecem mais 
recursos. As alterações feitas nos CloudWatch Eventos ou EventBridge aparecem em cada 
console.

Os eventos são compostos de regras. Uma regra é configurada escolhendo o seguinte:

• Padrão de evento.  Cada regra é expressa como um padrão de evento com a origem e o tipo de eventos 
a serem monitorados e os alvos do evento. Para monitorar eventos, você cria uma regra com o serviço 
que está monitorando como origem do evento, como CodePipeline. Por exemplo, você pode criar uma 
regra com um padrão de evento usado CodePipeline como fonte de evento para acionar a regra quando 
houver alterações no estado de um funil, estágio ou ação.

• Destinos. A nova regra recebe um serviço selecionado como o destino do evento. Talvez convém 
configurar um serviço de destino para enviar notificações, capturar informações de estado, tomar 
medidas corretivas, iniciar eventos ou realizar outras ações. Ao adicionar seu alvo, você também deve 
conceder permissões à Amazon CloudWatch Events para permitir que ela invoque o serviço de destino 
selecionado.

Cada tipo de evento de alteração de estado de execução emite notificações com um conteúdo de 
mensagem específico, em que:

• Aversion entrada inicial mostra o número da versão do evento.
• A entrada version no pipeline detail mostra o número de versão da estrutura do pipeline.
• A entrada execution-id no pipeline detail mostra o ID de execução do pipeline que provocou 

a alteração de estado. Consulte a chamada deGetPipelineExecution API na Referência daAWS 
CodePipeline API.

CodePipeline relata um evento à Amazon CloudWatch Events sempre que o estado de um recurso em 
suaAWS conta muda. Os eventos são emitidos de forma garantida, at-least-once com base nos seguintes 
recursos:

• Execuções de pipeline
• Execuções em palco
• Execuções de ação

Os eventos são emitidos EventBridge com o padrão e o esquema de eventos detalhados acima. Para 
eventos processados, como eventos que você recebe por meio de notificações que você configurou 
no console do Developer Tools, a mensagem do evento inclui campos de padrões de eventos com 
alguma variação. Por exemplo, odetail-type campo é convertido emdetailType. Para obter mais 
informações, consulte a chamada dePutEvents API na Referência de EventBridge API da Amazon.

Os seguintes exemplos mostram eventos de CodePipeline. Sempre que possível, cada exemplo mostra o 
esquema de um evento emitido junto com o esquema de um evento processado.

Tópicos
• Tipos de detalhes (p. 387)
• Eventos no nível de pipeline (p. 388)
• Eventos no nível de palco (p. 391)
• Eventos de nível de ação (p. 393)
• Crie uma regra que envie uma notificação sobre um evento do pipeline (p. 399)
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Tipos de detalhes
Ao configurar eventos para monitorar, você pode escolher o tipo de detalhe para o evento.

Você pode configurar notificações para que sejam enviadas quando o estado muda para:

• Pipelines especificados ou todos os seus pipelines. Para controlar isso, use "detail-type":
"CodePipeline Pipeline Execution State Change".

• Estágios especificados ou todos os seus estágios, dentro de um pipeline especificado ou em todos 
os seus pipelines. Para controlar isso, use "detail-type": "CodePipeline Stage Execution 
State Change".

• Ações especificadas ou todas as ações, dentro de um estágio especificado ou todos os estágios, dentro 
de um pipeline especificado ou todos os seus pipelines. Para controlar isso, use "detail-type":
"CodePipeline Action Execution State Change".

Note

Os eventos emitidos por EventBridge contêm odetail-type parâmetro, que é convertido 
paradetailType quando os eventos são processados.

Tipo de detalhe Estado Descrição

CANCELED A execução do pipeline foi cancelada porque a estrutura do 
pipeline foi atualizada.

FAILED (COM 
FALHA)

A execução do pipeline não foi concluída com êxito.

RESUMED Uma execução malsucedida do pipeline foi retomada em 
resposta à chamada de API RetryStageExecution.

STARTED O pipeline está em execução no momento.

STOPPED O processo de interrupção é concluído e a execução do 
pipeline é interrompida.

STOPPING A execução do pipeline está sendo interrompida devido a 
uma solicitação para interromper e aguardar ou interromper e 
abandonar a execução do pipeline.

SUCCEEDED A execução do pipeline foi concluída com êxito.

CodePipeline 
Alteração do 
estado de 
execução do 
pipeline

SUPERSEDED Embora a conclusão da execução desse pipeline estivesse 
programada para o estágio seguinte, uma nova execução se 
antecipou e prosseguiu pelo pipeline.

CANCELED O estágio foi cancelado porque a estrutura do pipeline foi 
atualizada.

FAILED (COM 
FALHA)

O estágio não foi concluído com êxito.

RESUMED Um estágio malsucedido foi retomado em resposta à chamada 
de API RetryStageExecution.

CodePipeline 
Alteração do 
estado de 
execução do 
estágio

STARTED O estágio está em execução no momento.
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Tipo de detalhe Estado Descrição

STOPPED O processo de interrupção é concluído e a execução do 
estágio é interrompida.

STOPPING A execução do estágio é interrompida devido a uma 
solicitação para interromper e aguardar ou interromper e 
abandonar a execução do pipeline.

SUCCEEDED O estágio foi concluído com êxito.

ABANDONADA A ação é abandonada devido a uma solicitação para 
interromper e abandonar a execução do pipeline.

CANCELED A ação foi cancelada porque a estrutura do pipeline foi 
atualizada.

FAILED (COM 
FALHA)

Para ações de aprovação, o estado FAILED significa que a 
ação foi rejeitada pelo revisor ou falhou devido a uma ação de 
configuração incorreta.

STARTED A ação está em execução no momento.

CodePipeline 
Alteração do 
estado de 
execução da ação

SUCCEEDED A ação foi concluída com êxito.

Eventos no nível de pipeline
Eventos em nível de pipeline são emitidos quando há uma mudança de estado para a execução de um 
pipeline.

Tópicos
• Evento de início da privação (p. 388)
• Evento de início da privação (p. 389)
• Evento PIPELINE SUCEDED (p. 390)
• Evento PIPELINE FALHOU (p. 390)

Evento de início da privação
Quando a execução de um pipeline é iniciada, ele emite um evento que envia notificações com o seguinte 
conteúdo. Este exemplo é para o pipeline nomeado"myPipeline" naus-east-1 região. Oid campo 
representa o ID do evento e oaccount campo representa o ID da conta em que o pipeline é criado.

Emitted event

{ 
    "version": "0", 
    "id": "01234567-EXAMPLE", 
    "detail-type": "CodePipeline Pipeline Execution State Change", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2020-01-24T22:03:07Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "detail": { 
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        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "execution-trigger": { 
            "trigger-type": "StartPipelineExecution", 
            "trigger-detail": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/my-user" 
        }, 
        "state": "STARTED", 
        "version": 1 
    }
}

Processed event

{ 
    "account": "123456789012", 
    "detailType": "CodePipeline Pipeline Execution State Change", 
    "region": "us-east-1", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "time": "2021-06-24T00:44:50Z", 
    "notificationRuleArn": "arn:aws:codestar-notifications:us-
east-1:123456789012:notificationrule/a69c62c21EXAMPLE", 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "execution-trigger": { 
            "trigger-type": "StartPipelineExecution", 
            "trigger-detail": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/my-user" 
        }, 
        "state": "STARTED", 
        "version": 1, 
        "pipeline-execution-attempt": 1 
    }, 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "additionalAttributes": {}
}

Evento de início da privação
Quando a execução de um pipeline é interrompida, ele emite um evento que envia notificações com o 
seguinte conteúdo. Este exemplo é para o pipeline nomeadomyPipeline naus-west-2 região.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "01234567-EXAMPLE", 
    "detail-type": "CodePipeline Pipeline Execution State Change", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2020-01-24T22:02:20Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "state": "STOPPING", 
        "version": 3, 
        "stop-execution-comments": "Stopping the pipeline for an update" 
    }
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}

Evento PIPELINE SUCEDED
Quando a execução de um pipeline é bem-sucedida, ele emite um evento que envia notificações com o 
seguinte conteúdo. Este exemplo é para o pipeline nomeadomyPipeline naus-east-1 região.

Emitted event

{ 
    "version": "0", 
    "id": "01234567-EXAMPLE", 
    "detail-type": "CodePipeline Pipeline Execution State Change", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2020-01-24T22:03:44Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "state": "SUCCEEDED", 
        "version": 3 
    }
}

Processed event

{ 
    "account": "123456789012", 
    "detailType": "CodePipeline Pipeline Execution State Change", 
    "region": "us-east-1", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "time": "2021-06-30T22:13:51Z", 
    "notificationRuleArn": "arn:aws:codestar-notifications:us-
west-2:123456789012:notificationrule/a69c62c21EXAMPLE", 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "state": "SUCCEEDED", 
        "version": 1, 
        "pipeline-execution-attempt": 1 
    }, 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "additionalAttributes": {}
}

Evento PIPELINE FALHOU
Quando a execução de um pipeline falha, ele emite um evento que envia notificações com o seguinte 
conteúdo. Este exemplo é para o pipeline nomeado"myPipeline" naus-west-2 região.

Emitted event

{ 
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    "version": "0", 
    "id": "01234567-EXAMPLE", 
    "detail-type": "CodePipeline Pipeline Execution State Change", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2020-01-31T18:55:43Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "state": "FAILED", 
        "version": 4 
    }
}

Processed event

{ 
    "account": "123456789012", 
    "detailType": "CodePipeline Pipeline Execution State Change", 
    "region": "us-west-2", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "time": "2021-06-24T00:46:16Z", 
    "notificationRuleArn": "arn:aws:codestar-notifications:us-
west-2:123456789012:notificationrule/a69c62c21EXAMPLE", 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "state": "FAILED", 
        "version": 1, 
        "pipeline-execution-attempt": 1 
    }, 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "additionalAttributes": { 
        "failedActionCount": 1, 
        "failedActions": [ 
            { 
                "action": "Deploy", 
                "additionalInformation": "Deployment <ID> failed" 
            } 
        ], 
        "failedStage": "Deploy" 
    }

Eventos no nível de palco
Eventos em nível de estágio são emitidos quando há uma mudança de estado para a execução de um 
estágio.

Tópicos
• Evento de início da etapa (p. 392)
• Evento de parada de palco (p. 393)
• Evento STOPPED (p. 393)
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Evento de início da etapa
Quando a execução de um estágio começa, ele emite um evento que envia notificações com o seguinte 
conteúdo. Este exemplo é para o gasoduto nomeado"myPipeline" naus-east-1 Região, para o 
estágioProd.

Emitted event

{ 
    "version": "0", 
    "id": 01234567-EXAMPLE, 
    "detail-type": "CodePipeline Stage Execution State Change", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "account": 123456789012, 
    "time": "2020-01-24T22:03:07Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "version": "1", 
        "execution-id": 12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd, 
        "stage": "Prod", 
        "state": "STARTED" 
    }
}

Processed event

{ 
    "account": "123456789012", 
    "detailType": "CodePipeline Stage Execution State Change", 
    "region": "us-east-1", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "time": "2021-06-24T00:45:40Z", 
    "notificationRuleArn": "arn:aws:codestar-notifications:us-
west-2:123456789012:notificationrule/a69c62c21EXAMPLE", 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "stage": "Source", 
        "state": "STARTED", 
        "version": 1, 
        "pipeline-execution-attempt": 0 
    }, 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "additionalAttributes": { 
        "sourceActions": [ 
            { 
                "sourceActionName": "Source", 
                "sourceActionProvider": "CodeCommit", 
                "sourceActionVariables": { 
                    "BranchName": "main", 
                    "CommitId": "<ID>", 
                    "RepositoryName": "my-repo" 
                } 
            } 
        ] 
    }

Versão da API 2015-07-09
392



AWS CodePipeline Guia do usuário
Eventos de nível de ação

}

Evento de parada de palco
Quando a execução de um estágio é interrompida, ele emite um evento que envia notificações com o 
seguinte conteúdo. Este exemplo é para o gasoduto nomeadomyPipeline naus-west-2 Região, para o 
estágioDeploy.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "01234567-EXAMPLE", 
    "detail-type": "CodePipeline Stage Execution State Change", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2020-01-24T22:02:20Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "stage": "Deploy", 
        "state": "STOPPING", 
        "version": 3 
    }
}

Evento STOPPED
Quando a execução de um estágio é interrompida, ele emite um evento que envia notificações com o 
seguinte conteúdo. Este exemplo é para o gasoduto nomeadomyPipeline naus-west-2 Região, para o 
estágioDeploy.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "01234567-EXAMPLE", 
    "detail-type": "CodePipeline Stage Execution State Change", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2020-01-31T18:21:39Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "stage": "Deploy", 
        "state": "STOPPED", 
        "version": 3 
    }
}

Eventos de nível de ação
Eventos em nível de ação são emitidos quando há uma mudança de estado para a execução de uma 
ação.
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Tópicos
• Evento de início da ação (p. 394)
• Evento Action SUCEDED (p. 395)
• Evento de falha na ação (p. 397)
• Ação: evento ABANDONADO (p. 398)

Evento de início da ação
Quando a execução de uma ação é iniciada, ela emite um evento que envia notificações com o seguinte 
conteúdo. Este exemplo é para o pipeline nomeadomyPipeline naus-east-1 Região, para a ação de 
implantaçãomyAction.

Emitted event

{ 
    "version": "0", 
    "id": 01234567-EXAMPLE, 
    "detail-type": "CodePipeline Action Execution State Change", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "account": 123456789012, 
    "time": "2020-01-24T22:03:07Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": 12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd, 
        "stage": "Prod", 
        "action": "myAction", 
        "state": "STARTED", 
        "type": { 
            "owner": "AWS", 
            "category": "Deploy", 
            "provider": "CodeDeploy", 
            "version": 1 
        }, 
        "input-artifacts": [ 
            { 
                "name": "SourceArtifact", 
                "s3location": { 
                    "bucket": "codepipeline-us-east-1-BUCKETEXAMPLE", 
                    "key": "myPipeline/SourceArti/KEYEXAMPLE" 
                } 
            } 
        ] 
    }
}

Processed event

{ 
    "account": "123456789012", 
    "detailType": "CodePipeline Action Execution State Change", 
    "region": "us-west-2", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "time": "2021-06-24T00:45:44Z", 
    "notificationRuleArn": "arn:aws:codestar-notifications:us-
west-2:123456789012:notificationrule/a69c62c21EXAMPLE", 
    "detail": { 
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        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "stage": "Deploy", 
        "action": "Deploy", 
        "input-artifacts": [ 
            { 
                "name": "SourceArtifact", 
                "s3location": { 
                    "bucket": "codepipeline-us-east-1-EXAMPLE", 
                    "key": "myPipeline/SourceArti/EXAMPLE" 
                } 
            } 
        ], 
        "state": "STARTED", 
        "region": "us-east-1", 
        "type": { 
            "owner": "AWS", 
            "provider": "CodeDeploy", 
            "category": "Deploy", 
            "version": "1" 
        }, 
        "version": 1, 
        "pipeline-execution-attempt": 1 
    }, 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "additionalAttributes": {}
}

Evento Action SUCEDED
Quando a execução de uma ação é bem-sucedida, ela emite um evento que envia notificações com o 
seguinte conteúdo. Este exemplo é para o pipeline nomeado"myPipeline" naus-west-2 Região, para 
a ação de origem"Source". Para esse tipo de evento, há doisregion campos diferentes. Oregion
campo do evento especifica a região para o evento do pipeline. Oregion campo abaixo dadetail seção 
especifica a região da ação.

Emitted event

{ 
    "version": "0", 
    "id": "01234567-EXAMPLE", 
    "detail-type": "CodePipeline Action Execution State Change", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2020-01-24T22:03:11Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "stage": "Source", 
        "execution-result": { 
            "external-execution-url": "https://us-west-2.console.aws.amazon.com/
codecommit/home#/repository/my-repo/commit/8cf40f2EXAMPLE", 
            "external-execution-summary": "Added LICENSE.txt", 
            "external-execution-id": "8cf40fEXAMPLE" 
        }, 
        "output-artifacts": [ 
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            { 
                "name": "SourceArtifact", 
                "s3location": { 
                    "bucket": "codepipeline-us-west-2-BUCKETEXAMPLE", 
                    "key": "myPipeline/SourceArti/KEYEXAMPLE" 
                } 
            } 
        ], 
        "action": "Source", 
        "state": "SUCCEEDED", 
        "region": "us-west-2", 
        "type": { 
            "owner": "AWS", 
            "provider": "CodeCommit", 
            "category": "Source", 
            "version": "1" 
        }, 
        "version": 3 
    }
}

Processed event

{ 
    "account": "123456789012", 
    "detailType": "CodePipeline Action Execution State Change", 
    "region": "us-west-2", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "time": "2021-06-24T00:45:44Z", 
    "notificationRuleArn": "arn:aws:codestar-notifications:us-
west-2:ACCOUNT:notificationrule/a69c62c21EXAMPLE", 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline", 
        "stage": "Source", 
        "execution-result": { 
            "external-execution-url": "https://us-west-2.console.aws.amazon.com/
codecommit/home#/repository/my-repo/commit/8cf40f2EXAMPLE", 
            "external-execution-summary": "Edited index.html", 
            "external-execution-id": "36ab3ab7EXAMPLE" 
        }, 
        "output-artifacts": [ 
            { 
                "name": "SourceArtifact", 
                "s3location": { 
                    "bucket": "codepipeline-us-west-2-EXAMPLE", 
                    "key": "myPipeline/SourceArti/EXAMPLE" 
                } 
            } 
        ], 
        "action": "Source", 
        "state": "SUCCEEDED", 
        "region": "us-west-2", 
        "type": { 
            "owner": "AWS", 
            "provider": "CodeCommit", 
            "category": "Source", 
            "version": "1" 
        }, 
        "version": 1, 
        "pipeline-execution-attempt": 1 
    }, 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline" 
    ], 
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    "additionalAttributes": {}
}

Evento de falha na ação
Quando a execução de uma ação falha, ela emite um evento que envia notificações com o seguinte 
conteúdo. Este exemplo é para o pipeline nomeado"myPipeline" naus-west-2 Região, para a 
ação"Deploy".

Emitted event

{ 
    "version": "0", 
    "id": "01234567-EXAMPLE", 
    "detail-type": "CodePipeline Action Execution State Change", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2020-01-31T18:55:43Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "stage": "Deploy", 
        "execution-result": { 
            "external-execution-url": "https://us-west-2.console.aws.amazon.com/
codedeploy/home?#/deployments/<ID>", 
            "external-execution-summary": "Deployment <ID> failed", 
            "external-execution-id": "<ID>", 
            "error-code": "JobFailed" 
        }, 
        "action": "Deploy", 
        "state": "FAILED", 
        "region": "us-west-2", 
        "type": { 
            "owner": "AWS", 
            "provider": "CodeDeploy", 
            "category": "Deploy", 
            "version": "1" 
        }, 
        "version": 4 
    }
}

Processed event

{ 
    "account": "123456789012", 
    "detailType": "CodePipeline Action Execution State Change", 
    "region": "us-west-2", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "time": "2021-06-24T00:46:16Z", 
    "notificationRuleArn": "arn:aws:codestar-notifications:us-
west-2:123456789012:notificationrule/a69c62c21EXAMPLE", 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "stage": "Deploy", 
        "execution-result": { 
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            "external-execution-url": "https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?
region=us-west-2#/deployments/<ID>", 
            "external-execution-summary": "Deployment <ID> failed", 
            "external-execution-id": "<ID>", 
            "error-code": "JobFailed" 
        }, 
        "action": "Deploy", 
        "state": "FAILED", 
        "region": "us-west-2", 
        "type": { 
            "owner": "AWS", 
            "provider": "CodeDeploy", 
            "category": "Deploy", 
            "version": "1" 
        }, 
        "version": 13, 
        "pipeline-execution-attempt": 1 
    }, 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "additionalAttributes": { 
        "additionalInformation": "Deployment <ID> failed" 
    }
}

Ação: evento ABANDONADO
Quando a execução de uma ação é abandonada, ela emite um evento que envia notificações com o 
seguinte conteúdo. Este exemplo é para o pipeline nomeado"myPipeline" naus-west-2 Região, para 
a ação"Deploy".

{ 
    "version": "0", 
    "id": "01234567-EXAMPLE", 
    "detail-type": "CodePipeline Action Execution State Change", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2020-01-31T18:21:39Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "stage": "Deploy", 
        "action": "Deploy", 
        "state": "ABANDONED", 
        "region": "us-west-2", 
        "type": { 
            "owner": "AWS", 
            "provider": "CodeDeploy", 
            "category": "Deploy", 
            "version": "1" 
        }, 
        "version": 3 
    }
}
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Crie uma regra que envie uma notificação sobre um 
evento do pipeline
Uma regra monitora determinados eventos e, em seguida, os direciona para osAWS alvos que você 
escolher. Você pode criar uma regra que executa umaAWS ação automaticamente quando outraAWS 
ação acontece ou uma regra que executa umaAWS ação regularmente em um cronograma definido.

Tópicos
• Enviar uma notificação quando o estado do pipeline mudar (console) (p. 399)
• Enviar uma notificação quando o estado do pipeline mudar (CLI) (p. 401)

Enviar uma notificação quando o estado do pipeline mudar 
(console)
Essas etapas mostram como usar o CloudWatch console para criar uma regra para enviar notificações de 
alterações no CodePipeline.

Para criar uma regra de CloudWatch eventos com CodePipeline como origem do evento

1. Abra o CloudWatch console em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Events.
3. Escolha Create rule (Criar regra). Em Origem do evento, na lista suspensa Nome do serviço, escolha

CodePipeline.
4. Na lista suspensa Event Type, escolha o nível de alteração de estado para a notificação.

• Para uma regra que se aplica a eventos em nível de pipeline, escolha Mudança no estado de 
execução doCodePipeline pipeline.

• Para uma regra que se aplica a eventos em nível de CodePipelineestágio, escolha Stage Execution 
State Change.

• Para uma regra que se aplica a eventos em nível de ação, escolha CodePipelineAlteração do 
estado de execução da ação.

5. Especifique as alterações de estado às quais a regra se aplica:

• Para uma regra que se aplique a todas as alterações de estado, escolha Any state.
• Para uma regra que se aplique a algumas alterações de estado, escolha Specific state(s) e, em 

seguida, um ou mais valores de estado na lista.
6. Para padrões de evento mais detalhados do que os seletores permitem, você pode usar também a 

opção Edit na janela Event Pattern Preview para designar um padrão de evento no formato JSON.
Note

Se não for especificado, o padrão de evento será criado para todos os pipelines/estágios/
ações e estados.

Para obter mais padrões de evento detalhados, você pode copiar e colar o exemplo de padrões de 
evento a seguir na janela Editar.

• Example

Use esse exemplo de padrão de evento para capturar ações malsucedidas de implantação e 
compilação em todos os pipelines.

{
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"source": [ 
    "aws.codepipeline" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "CodePipeline Action Execution State Change" 
  ], 
  "detail": { 
    "state": [ 
      "FAILED" 
    ], 
    "type": { 
      "category": ["Deploy", "Build"] 
    } 
  }
}

• Example

Use esse exemplo de padrão de evento para capturar todas as ações de aprovação rejeitadas ou 
malsucedidas em todos os pipelines.

{ 
 "source": [ 
    "aws.codepipeline" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "CodePipeline Action Execution State Change" 
  ], 
  "detail": { 
    "state": [ 
      "FAILED" 
    ], 
    "type": { 
      "category": ["Approval"] 
    } 
  }
}

• Example

Use esse exemplo de padrão de evento para capturar todos os eventos de pipelines especificados.

{
"source": [ 
    "aws.codepipeline" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "CodePipeline Pipeline Execution State Change", 
    "CodePipeline Action Execution State Change", 
    "CodePipeline Stage Execution State Change" 
  ], 
  "detail": { 
    "pipeline": ["myPipeline", "my2ndPipeline"] 
  }
}

7. Na área Targets, escolha Add target*.
8. Na lista Select target type, escolha o tipo de destino para essa regra e, em seguida, configure as 

opções exigidas para esse tipo.
9. Escolha Configure details (Configurar detalhes).
10. Na página Configure rule details, digite um nome e uma descrição para a regra e, em seguida, 

selecione a caixa State para habilitar a regra agora.
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11. Escolha Create rule (Criar regra).

Enviar uma notificação quando o estado do pipeline mudar (CLI)
Essas etapas mostram como usar a CLI para criar uma regra de CloudWatch eventos para enviar 
notificações de alterações no CodePipeline.

Para usar a AWS CLI para criar uma regra, chame o comando put-rule, especificando:

• Um nome que identifique de forma exclusiva a regra que você está criando. Esse nome deve ser 
exclusivo em todos os pipelines criados com CodePipeline aAWS conta da.

• O padrão de evento para a origem e os campos detalhados usados pela regra. Para obter mais 
informações, consulte  CloudWatch Eventos da Amazon e padrões de eventos.

Para criar uma regra de CloudWatch eventos com CodePipeline como origem do evento

1. Chame o comando put-rulepara criar uma regra, especificando o padrão de evento. (Consulte as 
tabelas anteriores para ver os estados válidos.)

O comando de exemplo a seguir é usado--event-pattern para criar uma regra 
chamada“MyPipelineStateChanges” que emite o CloudWatch evento quando a execução de um 
pipeline falha para o pipeline chamado “MyPipeline”.

aws events put-rule --name "MyPipelineStateChanges" --event-pattern "{\"source\":
[\"aws.codepipeline\"],\"detail-type\":[\"CodePipeline Pipeline Execution State Change
\"],\"detail\":{\"pipeline\":[\"myPipeline\"],\"state\":[\"FAILED\"]}}"

2. Chame oput-targets comando e inclua os seguintes parâmetros:

• O parâmetro --rule é usado com rule_name criado por meio de put-rule.
• O--targets parâmetro é usado com a listaId do alvo na lista de alvos e o tópicoARN do Amazon 

SNS.

O exemplo de comando a seguir especifica que, para a regra chamada MyPipelineStateChanges, 
o Id do destino é composto do número um, indicando que, em uma lista de destinos para a regra, 
esse é o destino 1. O comando de amostra também especifica um exemploARN para o tópico do 
Amazon SNS.

aws events put-targets --rule MyPipelineStateChanges --targets Id=1,Arn=arn:aws:sns:us-
west-2:11111EXAMPLE:MyNotificationTopic

3. Adicione permissões para que a Amazon CloudWatch Events use o serviço de destino designado para 
invocar a notificação. Para obter mais informações, consulte Uso de políticas baseadas em recursos 
para CloudWatch eventos da Amazon.

Referência do bucket de espaço reservado para 
eventos

Esta seção é apenas uma referência. Para obter informações sobre como criar um pipeline com recursos 
de detecção de eventos, consulte  Ações de origem e métodos de detecção de alterações (p. 160).

As ações de origem fornecidas pelo Amazon S3 e pelo CodeCommit usam recursos de detecção de 
alteração baseados em eventos para acionar o pipeline do quando uma alteração é feita no bucket 
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de origem ou repositório. Esses recursos são as regras do CloudWatch Events do configuradas para 
responder a eventos na origem do pipeline, como uma alteração de código no repositório do CodeCommit. 
Ao usar o CloudWatch Events para uma origem do Amazon S3, é necessário ativar o CloudTrail para 
que os eventos sejam registados. O CloudTrail requer um bucket do S3 para o qual ele pode enviar os 
resumos. É possível acessar os arquivos de log dos recursos do CloudWatch Events do a partir do bucket 
personalizado, mas não é possível acessar os dados do bucket de espaço reservado.

• Se você usou a CLI ouAWS CloudFormationPara configurar os recursos do CloudWatch Events, é 
possível encontrar seus arquivos do CloudTrail no bucket especificado ao configurar o pipeline.

• Se você usou o console para configurar o pipeline com uma origem do S3, o console usará um bucket 
de espaço reservado do CloudTrail ao criar seus recursos do CloudWatch Events para você. Os 
resumos do CloudTrail são armazenados no intervalo de espaço reservado naRegião da AWSonde o 
pipeline é criado.

É possível alterar a configuração se quiser usar um bucket diferente do bucket de espaço reservado.

Para obter mais informações sobre como localizar e gerenciar seus arquivos de log do CloudTrail, 
consulteObter e visualizar seus arquivos de log do CloudTrail.

Tópicos
• Nomes de bucket de espaço reservado para eventos por região (p. 402)

Nomes de bucket de espaço reservado para eventos 
por região
Esta tabela lista os nomes dos buckets de espaço reservado do S3 que contêm arquivos de log que 
rastreiam eventos de detecção de alteração para pipelines com ações de origem do Amazon S3.

Nome da região Nome do bucket do espaço 
reservado

Identificador da região

Leste dos EUA (Ohio) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-us-east-2

us-east-2

Leste dos EUA (Norte da 
Virgínia)

codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-us-east-1

us-east-1

US West (N. California) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-us-west-1

us-west-1

Oeste dos EUA (Oregon) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-us-west-2

us-west-2

Canada (Central) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-ca-central-1

ca-central-1

Europa (Frankfurt) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-eu-central-1

eu-central-1

Europa (Irlanda) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-eu-west-1

eu-west-1

Europe (London) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-eu-west-2

eu-west-2
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Nome da região Nome do bucket do espaço 
reservado

Identificador da região

Europe (Paris) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-eu-west-3

eu-west-3

Europe (Stockholm) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-eu-north-1

eu-north-1

Ásia-Pacífico (Tóquio) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-ap-
northeast-1

ap-northeast-1

Ásia-Pacífico (Seul) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-ap-
northeast-2

ap-northeast-2

Ásia-Pacífico (Cingapura) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-ap-
southeast-1

ap-southeast-1

Ásia-Pacífico (Sydney) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-ap-
southeast-2

ap-southeast-2

Asia Pacific (Mumbai) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-ap-south-1

ap-south-1

América do Sul (São Paulo) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-sa-east-1

sa-east-1

Registro de chamadas de CodePipeline API 
comAWS CloudTrail

AWS CodePipelineO está integrado aoAWS CloudTrail, um serviço que fornece um registro das ações 
realizadas por um usuário, uma função ou umAWS service (Serviço da AWS) no CodePipeline;. CloudTrail 
Entradas dos arquivos de CodePipeline API do. As chamadas capturadas incluem as chamadas de 
código CodePipeline do e as chamadas para as operações da CodePipeline API do. Se você criar uma 
trilha, poderá habilitar a entrega contínua de CloudTrail eventos para um bucket do Amazon S3, incluindo 
eventos para o CodePipeline. Se não configurar uma trilha, você ainda poderá visualizar os eventos mais 
recentes no CloudTrail console do no Event history. Com as informações coletadas pelo CloudTrail, você 
pode determinar a solicitação que foi feita ao CodePipeline, o endereço IP da solicitação, quem fez a 
solicitação, quando ela foi feita e outros detalhes.

Para saber mais sobre isso CloudTrail, consulte o GuiaAWS CloudTrail do usuário.

CodePipeline informações em CloudTrail
CloudTrail O está habilitado em suaAWS conta da quando ela é criada. Quando ocorre atividade no 
CodePipeline, essa atividade é registrada em um CloudTrail evento junto com outrosAWS service (Serviço 
da AWS) eventos no Histórico de eventos do. Você pode visualizar, pesquisar e baixar eventos recentes 
em sua conta da AWS. Para obter mais informações, consulte Visualizar eventos com o histórico de 
CloudTrail eventos do.

Para obter um registro contínuo de eventos naAWS conta da, incluindo eventos do CodePipeline, crie 
uma trilha. Uma trilha permite CloudTrail a entrega de arquivos de log a um bucket do Amazon S3. Por 
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padrão, quando você cria uma trilha no console, ela é aplicada a todas as regiões da AWS. A trilha registra 
em log eventos de todas as regiões na partição da AWS e entrega os arquivos de log para o bucket do 
Amazon S3 especificado por você. Além disso, você pode configurar outrosServiços da AWS para analisar 
mais ainda mais e agir com base nos dados de eventos coletados nos CloudTrail log do. Para obter mais 
informações, consulte as informações a seguir.

• Visão geral da criação de uma trilha
• CloudTrail Serviços e integrações compatíveis
• Configuração de notificações do Amazon SNS para o CloudTrail
• CloudTrail Recebimento de arquivos de CloudTrail log do

Todas CodePipeline as ações são registradas CloudTrail e documentadas na Referência daCodePipeline 
API. Por exemplo, chamadas para oCreatePipelineGetPipelineExecution eUpdatePipeline
ações geram entradas nos arquivos de CloudTrail log.

Cada entrada de log ou evento contém informações sobre quem gerou a solicitação. As informações de 
identidade ajudam a determinar:

• Se a solicitação foi feita com credenciais raiz ou doAWS Identity and Access Management (IAM).
• Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de uma função ou de um usuário 

federado.
• Se a solicitação foi feita por outro AWS service (Serviço da AWS).

Para obter mais informações, consulte Elemento userIdentity do CloudTrail .

Noções básicas sobre entradas de CodePipeline log 
do
Uma trilha é uma configuração que permite a entrega de eventos como arquivos de log a um bucket do 
Amazon S3 especificado. CloudTrail Entradas dos arquivos de log do. Um evento representa uma única 
solicitação de qualquer origem e inclui informações sobre a ação solicitada, a data e a hora da ação, os 
parâmetros de solicitação e assim por diante. CloudTrail Os arquivos de log do, não são um rastreamento 
de pilha ordenada das chamadas de API pública. Dessa forma, eles não são exibidos em uma ordem 
específica.

O exemplo a seguir mostra uma entrada de CloudTrail registro para um evento do pipeline de atualização, 
em que um pipeline chamado MyFirstPipeline foi editado pelo usuário chamado JaneDoe -CodePipeline 
com a ID de conta 80398EXAMPLE. O usuário alterou o nome do estágio de origem de um pipeline de
Source para MySourceStage. Como os elementos requestParameters e responseElements no log 
do CloudTrail têm a estrutura completa do pipeline editado, esses elementos foram abreviados no exemplo 
a seguir. Foi adicionada ênfase à parte requestParameters do pipeline em que a mudança ocorreu, 
ao número de versão anterior do pipeline e à parte responseElements que mostra o número de versão 
incrementado por 1. As partes editadas estão marcadas com reticências (...) para ilustrar em que partes 
mais dados são exibidos em uma entrada de log real.

{ 
 "eventVersion":"1.03", 
  "userIdentity": { 
   "type":"IAMUser", 
   "principalId":"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
   "arn":"arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/JaneDoe-CodePipeline", 
   "accountId":"80398EXAMPLE", 
   "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
   "userName":"JaneDoe-CodePipeline", 
   "sessionContext": { 
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   "attributes":{ 
    "mfaAuthenticated":"false", 
    "creationDate":"2015-06-17T14:44:03Z" 
    } 
   }, 
 "invokedBy":"signin.amazonaws.com"}, 
 "eventTime":"2015-06-17T19:12:20Z", 
 "eventSource":"codepipeline.amazonaws.com", 
 "eventName":"UpdatePipeline", 
 "awsRegion":"us-east-2", 
 "sourceIPAddress":"192.0.2.64", 
 "userAgent":"signin.amazonaws.com", 
 "requestParameters":{ 
   "pipeline":{ 
    "version":1, 
   "roleArn":"arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipeline_Service_Role", 
   "name":"MyFirstPipeline", 
   "stages":[ 
     { 
     "actions":[ 
      { 
           "name":"MySourceStage", 
        "actionType":{ 
        "owner":"AWS", 
        "version":"1", 
        "category":"Source", 
        "provider":"S3" 
     }, 
    "inputArtifacts":[], 
    "outputArtifacts":[ 
     {"name":"MyApp"} 
     ], 
    "runOrder":1, 
    "configuration":{ 
     "S3Bucket":"awscodepipeline-demobucket-example-date", 
     "S3ObjectKey":"sampleapp_linux.zip" 
      } 
      } 
     ], 
        "name":"Source"
     }, 
     (...) 
               }, 
 "responseElements":{ 
   "pipeline":{ 
      "version":2, 
     (...) 
           }, 
     "requestID":"2c4af5c9-7ce8-EXAMPLE", 
     "eventID":""c53dbd42-This-Is-An-Example"", 
     "eventType":"AwsApiCall", 
     "recipientAccountId":"80398EXAMPLE" 
     } 
      ]
}

Versão da API 2015-07-09
405



AWS CodePipeline Guia do usuário
Erro de pipeline: um pipeline configurado com o AWS 

Elastic Beanstalk resulta em uma mensagem de erro: "Falha 
na implantação. A função fornecida não tem permissões 

suficientes: Serviço:AmazonElasticLoadBalancing”Solução de problemas CodePipeline
As informações a seguir podem ajudar a solucionar problemas comuns no AWS CodePipeline.

Tópicos
• Erro de pipeline: um pipeline configurado com o AWS Elastic Beanstalk resulta em uma 

mensagem de erro: "Falha na implantação. A função fornecida não tem permissões suficientes: 
Serviço:AmazonElasticLoadBalancing” (p. 406)

• Erro de implantação: um pipeline configurado com uma ação deAWS Elastic Beanstalk implantação 
trava em vez de falhar se a permissãoDescribeEvents "" estiver ausente (p. 407)

• Erro de pipeline: uma ação de origem retorna a mensagem de permissões insuficientes: “Não foi 
possível acessar o CodeCommit repositóriorepository-name. Verifique se a função do IAM do pipeline 
tem permissões suficientes para acessar o repositório" (p. 407)

• Erro de pipeline: uma ação de compilação ou de teste do Jenkins é executada por muito tempo e falha 
devido a falta de credenciais ou de permissões (p. 408)

• Erro de pipeline: um pipeline criado em umaAWS região usando um bucket criado em outraAWS 
região retorna um "InternalError" com o código "JobFailed” (p. 408)

• Erro de implantação: um arquivo ZIP que contém um arquivo WAR é implantado com êxito no AWS 
Elastic Beanstalk, mas os relatórios de URL do aplicativo informam um erro “404 Not Found” (p. 407)

• Os nomes de pasta de artefatos do pipeline parecem estar truncados (p. 409)
• Adicione CodeBuild GitClone permissões para conexões com o Bitbucket ou GitHub o GitHub 

Enterprise Server (p. 409)
• Adicionar CodeBuild GitClone permissões para ações CodeCommit de origem (p. 411)
• Erro de pipeline: uma implantação com a ação do CodeDeployTo ECS retorna uma mensagem 

de erro: “Exceção ao tentar ler o arquivo de artefato de definição da tarefa de:<source artifact 
name>” (p. 411)

• GitHub ação de origem da versão 1: a lista de repositórios mostra diferentes repositórios (p. 412)
• GitHub ação de origem da versão 2: Não é possível concluir a conexão com um repositório (p. 412)
• Erro do Amazon S3: a função CodePipeline de serviço <ARN>está fazendo com que o acesso ao S3 

seja negado para o bucket do S3 <BucketName > (p. 412)
• Os pipelines com um Amazon S3, Amazon ECR ou CodeCommit fonte não iniciam mais 

automaticamente (p. 414)
• Erro de conexão com GitHub: “Ocorreu um problema, verifique se os cookies estão habilitados no seu 

navegador” ou “O proprietário da organização deve instalar a GitHub aplicação”. (p. 415)
• Precisa de ajuda com outro problema? (p. 416)

Erro de pipeline: um pipeline configurado 
com o AWS Elastic Beanstalk resulta em uma 
mensagem de erro: "Falha na implantação. A 
função fornecida não tem permissões suficientes: 
Serviço:AmazonElasticLoadBalancing”

Problema: A função de serviço do CodePipeline não tem permissões suficientes paraAWS Elastic 
Beanstalk, incluindo, mas não se limitando a, algumas operações no Elastic Load Balancing. A função de 
serviço do CodePipeline foi atualizada em 6 de agosto de 2015 para resolver esse problema. Os clientes 
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Erro de implantação: um pipeline configurado com uma 

ação deAWS Elastic Beanstalk implantação trava em vez 
de falhar se a permissãoDescribeEvents "" estiver ausente

que criaram a função de serviço antes dessa data devem modificar a declaração de política da função de 
serviço para adicionar as permissões necessárias.

Correções possíveis: a solução mais fácil é editar a declaração de política para sua função de serviço, 
conforme detalhado em Adicionar permissões à função de serviço do CodePipeline (p. 460).

Depois de aplicar a política editada, siga as etapasIniciar um pipeline manualmente (p. 203) para executar 
manualmente novamente todos os pipelines que usam o Elastic Beanstalk.

Dependendo das necessidades de segurança, também é possível modificar as permissões de outras 
maneiras.

Erro de implantação: um pipeline configurado 
com uma ação deAWS Elastic Beanstalk 
implantação trava em vez de falhar se a 
permissãoDescribeEvents "" estiver ausente

Problema: a função de serviço do CodePipeline deve incluir a"elasticbeanstalk:DescribeEvents"
ação de qualquer pipeline usadoAWS Elastic Beanstalk. Sem essa permissão, o AWS Elastic Beanstalk 
implanta ações que ocorrem sem falha nem indicação de erro. Se essa ação estiver ausente em sua 
função de serviço, então CodePipeline não tem permissões para executar a fase de implantação do 
pipelineAWS Elastic Beanstalk em seu nome.

Possíveis correções: revise sua função CodePipeline de serviço. Se a ação
"elasticbeanstalk:DescribeEvents" estiver ausente, use as etapas em Adicionar permissões à 
função de serviço do CodePipeline (p. 460) para adicioná-la usando o recurso Editar política no console 
do IAM.

Depois de aplicar a política editada, siga as etapasIniciar um pipeline manualmente (p. 203) para executar 
manualmente novamente todos os pipelines que usam o Elastic Beanstalk.

Erro de pipeline: uma ação de origem retorna 
a mensagem de permissões insuficientes: 
“Não foi possível acessar o CodeCommit 
repositóriorepository-name. Verifique se 
a função do IAM do pipeline tem permissões 
suficientes para acessar o repositório"

Problema: a função de serviço para CodePipeline não tem permissões suficientes CodeCommit e 
provavelmente foi criada antes da adição do suporte ao uso de CodeCommit repositórios em 18 de abril 
de 2016. Os clientes que criaram a função de serviço antes dessa data devem modificar a declaração de 
política da função de serviço para adicionar as permissões necessárias.

Possíveis correções: adicione as permissões necessárias para CodeCommit à política da sua função de 
CodePipeline serviço. Para obter mais informações, consulte Adicionar permissões à função de serviço do 
CodePipeline (p. 460).
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Erro de pipeline: uma ação de compilação ou de 
teste do Jenkins é executada por muito tempo e 

falha devido a falta de credenciais ou de permissões

Erro de pipeline: uma ação de compilação ou 
de teste do Jenkins é executada por muito 
tempo e falha devido a falta de credenciais ou de 
permissões

Problema: se o servidor Jenkins estiver instalado em uma instância do Amazon EC2, a instância pode não 
ter sido criada com uma função de instância para a qual tenha as permissões necessárias CodePipeline. 
Se você estiver usando um usuário do IAM em um servidor Jenkins, uma instância local ou uma instância 
do Amazon EC2 criada sem a função necessária do IAM, o usuário do IAM não tem as permissões 
necessárias ou o servidor Jenkins não pode acessar essas credenciais por meio do perfil configurado no 
servidor.

Possíveis correções: Certifique-se de que a função de instância ou usuário do IAM do Amazon EC2 
esteja configurada com a políticaAWSCodePipelineCustomActionAccess gerenciada ou com as 
permissões equivalentes. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para o 
CodePipeline (p. 439).

Se você estiver usando um usuário do IAM, verifique se oAWS perfil configurado na instância usa o 
usuário do IAM configurado com as permissões corretas. Talvez seja necessário fornecer as credenciais 
de usuário do IAM que você configurou para integração entre o Jenkins e CodePipeline diretamente na 
interface do usuário do Jenkins. Essa não é uma melhor prática recomendada. Se precisar fazer isso, 
verifique se o servidor Jenkins é seguro a usa HTTPS em vez de HTTP.

Erro de pipeline: um pipeline criado em umaAWS 
região usando um bucket criado em outraAWS 
região retorna um "InternalError" com o código 
"JobFailed”

Problema: O download de um artefato armazenado em um bucket do Amazon S3 falhará se o pipeline e o 
bucket forem criados emAWS regiões diferentes.

Possíveis correções: certifique-se de que o bucket do Amazon S3 em que seu artefato está armazenado 
esteja na mesmaAWS região do pipeline que você criou.

Erro de implantação: um arquivo ZIP que contém 
um arquivo WAR é implantado com êxito no AWS 
Elastic Beanstalk, mas os relatórios de URL do 
aplicativo informam um erro “404 Not Found”

Problema: um arquivo WAR é implantado com êxito em um ambiente AWS Elastic Beanstalk mas o URL 
do aplicativo resulta em um erro "404 Not Found".
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Os nomes de pasta de artefatos do 
pipeline parecem estar truncados

Correções possíveis: o AWS Elastic Beanstalk pode descompactar um arquivo ZIP, mas não um 
arquivo WAR que se encontra nesse arquivo. Em vez de especificar um arquivo WAR no arquivo
buildspec.yml, especifique uma pasta que contém o conteúdo a ser implantado. Por exemplo:

version: 0.2

phases: 
  post_build: 
    commands: 
      - mvn package 
      - mv target/my-web-app ./
artifacts: 
  files: 
    - my-web-app/**/* 
 discard-paths: yes

Para ver um exemplo, consulte Amostra do AWS Elastic Beanstalk para o CodeBuild.

Os nomes de pasta de artefatos do pipeline 
parecem estar truncados

Problema: Quando você visualiza os nomes dos artefatos do pipeline em CodePipeline, os nomes parecem 
estar truncados. Isso pode fazer com que os nomes pareçam ser semelhantes ou não conter todo o nome 
do pipeline.

Explicação: CodePipeline trunca os nomes dos artefatos para garantir que o caminho completo do Amazon 
S3 não exceda os limites de tamanho da política ao CodePipeline gerar credenciais temporárias para 
trabalhadores.

Mesmo que o nome do artefato pareça estar truncado, CodePipeline mapeia para o compartimento 
de artefatos de uma forma que não seja afetada por artefatos com nomes truncados. O pipeline pode 
funcionar normalmente. Isso não é um problema com a pasta ou os artefatos. Há um limite de 100 
caracteres para nomes de pipelines. Embora o nome da pasta do artefato possa parecer reduzido, ele 
ainda é exclusivo para o pipeline.

Adicione CodeBuild GitClone permissões para 
conexões com o Bitbucket ou GitHub o GitHub 
Enterprise Server

Quando você usa uma CodeStar conexão da AWS em uma ação de origem e uma CodeBuild ação, há 
duas maneiras pelas quais o artefato de entrada pode ser passado para a compilação:

• O padrão: a ação de origem produz um arquivo zip que contém o código que o CodeBuild obtém por 
download.

• Clone do Git: o código-fonte pode ser obtido por download diretamente para o ambiente de compilação.

O modo de clone do Git permite que você interaja com o código-fonte como um repositório Git em 
funcionamento. Para utilizar este modo, você deve conceder permissões de CodeBuild ambiente para o 
utilizar a conexão.
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Adicione CodeBuild GitClone permissões para conexões 
com o Bitbucket ou GitHub o GitHub Enterprise Server

Para adicionar permissões à política CodeBuild de função de serviço, crie uma política gerenciada pelo 
cliente anexada à sua função CodeBuild de serviço. As etapas a seguir criam uma política em que a 
permissão UseConnection é especificada no campo action e o ARN de conexão é especificado no 
campo Resource.

Para usar o console para adicionar as UseConnection permissões

1. Para localizar o ARN de conexão para o pipeline, abra o pipeline e clique no ícone (i) na ação de 
origem. Você adiciona o ARN da conexão à sua política CodeBuild de função de serviço.

Um exemplo de ARN de conexão é:

arn:aws:codestar-connections:eu-central-1:123456789123:connection/
sample-1908-4932-9ecc-2ddacee15095

2. Para encontrar sua função CodeBuild de serviço, abra o projeto de construção usado em seu pipeline 
e navegue até a guia Detalhes da compilação.

3. Escolha o link Service role (Função de serviço) . Isso abre o console do IAM, onde você pode 
adicionar uma nova política que concede acesso à sua conexão.

4. No console do IAM, escolha Attach policies (Anexar políticas) e selecione Create policy (Criar política).

Use o seguinte exemplo de modelo de política. Adicione seu ARN de conexão no campo Resource, 
conforme mostrado neste exemplo:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "codestar-connections:UseConnection", 
            "Resource": "insert connection ARN here" 
        } 
    ]
}

Na guia JSON, cole sua política.
5. Escolha Review policy (Revisar política). Insira um nome para a política (por exemplo, connection-

permissions) e escolha Create policy (Criar política).
6. Retorne à página onde você estava anexando permissões, atualize a lista de políticas e selecione a 

política que acabou de criar. Escolha Attach policies (Anexar políticas).
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Adicionar CodeBuild GitClone permissões 

para ações CodeCommit de origem

Adicionar CodeBuild GitClone permissões para 
ações CodeCommit de origem

Quando seu pipeline tem uma ação de CodeCommit origem, há duas maneiras de passar o artefato de 
entrada para a compilação:

• Padrão — a ação de origem produz um arquivo zip que contém o código que obtém por CodeBuild 
download.

• Clone completo — O código-fonte pode ser baixado diretamente para o ambiente de compilação.

A opção Clonagem completa permite que você interaja com o código-fonte como um repositório Git em 
funcionamento. Para utilizar este modo, você deve adicionar permissões para o CodeBuild ambiente 
extrair do seu repositório.

Para adicionar permissões à política CodeBuild de função de serviço, crie uma política gerenciada pelo 
cliente anexada à sua função CodeBuild de serviço. As etapas a seguir criam uma política que especifica 
acodecommit:GitPull permissão noaction campo.

Para usar o console para adicionar as GitPull permissões

1. Para encontrar sua função CodeBuild de serviço, abra o projeto de construção usado em seu pipeline 
e navegue até a guia Detalhes da compilação.

2. Escolha o link Service role (Função de serviço) . Isso abre o console do IAM, onde você pode 
adicionar uma nova política que concede acesso com seu repositório.

3. No console do IAM, escolha Attach policies (Anexar políticas) e selecione Create policy (Criar política).
4. Na guia JSON, cole a seguinte política de exemplo.

{ 
    "Action": [ 
        "codecommit:GitPull" 
    ], 
    "Resource": "*", 
    "Effect": "Allow"
},

5. Escolha Review policy (Revisar política). Insira um nome para a política (por exemplo, codecommit-
gitpull) e escolha Create policy (Criar política).

6. Retorne à página onde você estava anexando permissões, atualize a lista de políticas e selecione a 
política que acabou de criar. Escolha Attach policies (Anexar políticas).

Erro de pipeline: uma implantação com a ação do 
CodeDeployTo ECS retorna uma mensagem de 
erro: “Exceção ao tentar ler o arquivo de artefato de 
definição da tarefa de:<source artifact name>”

Problema:

O arquivo de definição da tarefa é um artefato necessário para a ação de CodePipeline implantação 
no Amazon ECS por meio de CodeDeploy (aCodeDeployToECS ação). O tamanho máximo do ZIP do 
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GitHub ação de origem da versão 1: a lista 

de repositórios mostra diferentes repositórios

artefato na ação deCodeDeployToECS implantação é de 3 MB. A mensagem de erro a seguir é retornada 
quando o arquivo não é encontrado ou o tamanho do artefato excede 3 MB:

Exception while trying to read the task definition artifact file from: <source artifact name> (Exceção ao 
tentar ler o arquivo de artefato de definição de tarefa de: <nome do artefato de origem>)

Possíveis correções: Certifique-se de que o arquivo de definição da tarefa esteja incluído como um 
artefato. Se o arquivo já existir, certifique-se de que o tamanho compactado seja menor que 3 MB.

GitHub ação de origem da versão 1: a lista de 
repositórios mostra diferentes repositórios

Problema:

Depois de uma autorização bem-sucedida para uma ação da GitHub versão 1 no CodePipeline console, 
você pode escolher em uma lista de seus GitHub repositórios. Se a lista não incluir os repositórios que 
você esperava ver, você poderá solucionar problemas na conta usada para autorização.

Possíveis correções: a lista de repositórios fornecida no CodePipeline console é baseada na GitHub 
organização à qual a conta autorizada pertence. Verifique se a conta que você está usando para autorizar 
GitHub é a conta associada à GitHub organização em que seu repositório foi criado.

GitHub ação de origem da versão 2: Não é possível 
concluir a conexão com um repositório

Problema:

Como uma conexão com um GitHub repositório usa oAWS Connector para GitHub, você precisa de 
permissões de proprietário da organização ou permissões de administrador para o repositório para criar a 
conexão.

Possíveis correções: para obter informações sobre os níveis de permissão de um GitHub repositório, 
consulte https://docs.github.com/en/free-pro-team @latest /github/setting-up-and-managing -organizations-
and-teams/permission-levels-for-an-organization.

Erro do Amazon S3: a função CodePipeline de 
serviço <ARN>está fazendo com que o acesso ao 
S3 seja negado para o bucket do S3 <BucketName 
>

Problema:

Enquanto estiver em andamento, a CodeCommit ação em CodePipeline verifica se o bucket de artefatos 
do pipeline existe. Se a ação não tiver permissão para verificação, ocorrerá umAccessDenied erro no 
Amazon S3 e a seguinte mensagem de erro será exibida em CodePipeline:

CodePipeline A função de serviço “arn:aws:iam:: AccountId:role/service-role/ roleID" está tendo 
acesso negado ao S3 para o bucket S3 "” BucketName
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Erro do Amazon S3: a função CodePipeline de 

serviço <ARN>está fazendo com que o acesso ao 
S3 seja negado para o bucket do S3 <BucketName >

Os CloudTrail registros da ação também registram oAccessDenied erro.

Possíveis correções: Faça o seguinte:

• Para a política anexada à sua função CodePipeline de serviço, adiciones3:ListBucket à lista de 
ações em sua política. Para obter instruções sobre como visualizar sua política de função de serviço, 
consulteVisualizar o ARN do pipeline e a função de serviço ARN (console) (p. 234). Edite a declaração 
de política para sua função de serviço conforme detalhado emAdicionar permissões à função de serviço 
do CodePipeline (p. 460).

• Para a política baseada em recursos anexada ao bucket de artefatos do Amazon S3 para seu pipeline, 
também chamada de política de bucket de artefatos, adicione uma declaração para permitir que 
as3:ListBucket permissão seja usada por sua função CodePipeline de serviço.

Para adicionar sua política ao repositório de artefatos

1. Siga as etapas abaixoVisualizar o ARN do pipeline e a função de serviço ARN (console) (p. 234)
para escolher seu bucket de artefatos na página de configurações do pipeline e, em seguida, 
visualize-o no console do Amazon S3.

2. Escolha Permissions (Permissões).
3. Em Bucket policy (Política de bucket), escolha Edit (Editar).
4. No campo de texto Política, insira uma nova política de bucket ou edite a política existente conforme 

mostrado no exemplo a seguir. A política de bucket é um arquivo JSON, então você deve inserir um 
JSON válido.

O exemplo a seguir mostra uma declaração de política de bucket para um bucket de artefato em 
que o exemplo de ID de função para a função de serviço é AROAEXAMPLEID.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": "*", 
    "Action": "s3:ListBucket", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::BucketName", 
    "Condition": { 
        "StringLike": { 
            "aws:userid": "AROAEXAMPLEID:*" 
        } 
    }
}

O exemplo a seguir mostra a mesma declaração de política de bucket após a adição da permissão.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "SSEAndSSLPolicy", 
    "Statement": [ 
         { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:userid": "AROAEXAMPLEID:*" 
                } 
            } 
        },
        { 
            "Sid": "DenyUnEncryptedObjectUploads", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "*", 
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Os pipelines com um Amazon S3, Amazon ECR ou 

CodeCommit fonte não iniciam mais automaticamente

            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "s3:x-amz-server-side-encryption": "aws:kms" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyInsecureConnections", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*", 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                    "aws:SecureTransport": false 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Para obter mais informações, consulte as etapas em http://aws.amazon.com/blogs/security/writing-
iam-policies-how-to-grant-access-to-an-amazon-s3-bucket/.

5. Escolha Save (Salvar).

Depois de aplicar a política editada, siga as etapasIniciar um pipeline manualmente (p. 203) para 
reexecutar manualmente seu pipeline.

Os pipelines com um Amazon S3, Amazon 
ECR ou CodeCommit fonte não iniciam mais 
automaticamente

Problema:

Depois de fazer uma alteração nas configurações de uma ação que usa regras de eventos (EventBridgeou 
CloudWatch eventos) para detecção de alterações, o console pode não detectar uma alteração em que 
os identificadores do gatilho de origem sejam semelhantes e tenham caracteres iniciais idênticos. Como a 
nova regra de evento não é criada pelo console, o pipeline não é mais iniciado automaticamente.

Um exemplo de uma pequena alteração no final do nome do parâmetro para CodeCommit seria alterar o 
nome CodeCommit da sua ramificaçãoMyTestBranch-1 paraMyTestBranch-2. Como a alteração está 
no final do nome da ramificação, a regra de evento da ação de origem pode não atualizar ou criar uma 
regra para as novas configurações de origem.

Isso se aplica às ações de origem que usam eventos CWE para detecção de alterações, da seguinte 
forma:

Ação de origem Parâmetros/identificadores de gatilho (console)

Amazon ECR Nome do repositório

Tag de imagem
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Erro de conexão com GitHub: “Ocorreu um 

problema, verifique se os cookies estão habilitados 
no seu navegador” ou “O proprietário da 

organização deve instalar a GitHub aplicação”.Ação de origem Parâmetros/identificadores de gatilho (console)

Amazon S3 Bucket

Chave de objeto S3

CodeCommit Nome do repositório

Nome da filial

Correções possíveis:

Faça um dos seguintes procedimentos:

• Altere as configurações de CodeCommit /S3/ECR para que sejam feitas alterações na parte inicial do 
valor do parâmetro.

Exemplo: altere o nome da sua agênciarelease-branch para2nd-release-branch. Evite uma 
alteração no fim do nome, comorelease-branch-2.

• Altere as configurações de CodeCommit /S3/ECR para cada pipeline.

Exemplo: altere o nome da sua agênciamyRepo/myBranch paramyDeployRepo/myDeployBranch. 
Evite uma alteração no fim do nome, comomyRepo/myBranch2.

• Em vez do console, use a CLI ouAWS CloudFormation crie e atualize suas regras de eventos de 
detecção de alterações. Para obter instruções sobre como criar regras de eventos para uma ação de 
origem do S3, consulteAções eCloudWatch eventos de origem do Amazon S3 (p. 167). Para obter 
instruções sobre como criar regras de eventos para uma ação do Amazon ECR, consulte Ações 
eCloudWatch eventos de origem do Amazon ECR (p. 161). Para obter instruções sobre como criar 
regras de evento para uma CodeCommit ação, consulte CodeCommitações eCloudWatch eventos de 
origem (p. 185).

Depois de editar sua configuração de ação no console, aceite os recursos atualizados de detecção de 
alterações criados pelo console.

Erro de conexão com GitHub: “Ocorreu um 
problema, verifique se os cookies estão habilitados 
no seu navegador” ou “O proprietário da 
organização deve instalar a GitHub aplicação”.

Problema:

Para criar a conexão para uma ação GitHub de origem em CodePipeline, você deve ser o proprietário 
GitHub da organização. Para repositórios que não estão em uma organização, você deve ser o proprietário 
do repositório. Quando uma conexão é criada por alguém que não seja o proprietário da organização, é 
criada uma solicitação para o proprietário da organização e um dos seguintes erros é exibido:

Ocorreu um problema, verifique se os cookies estão habilitados em seu navegador

OU

O proprietário da organização deve instalar a GitHub aplicação.
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Correções possíveis: para repositórios em uma GitHub organização, o proprietário da organização deve 
criar a conexão com o GitHub repositório. Para repositórios que não estão em uma organização, você deve 
ser o proprietário do repositório.

Precisa de ajuda com outro problema?
Veja estes outros recursos:

• Entrar em contato com o AWS Support.
• Faça uma pergunta no Fórum do CodePipeline.
• Solicite um aumento da cota. Para obter mais informações, consulte Cotas 

emAWSCodePipeline (p. 588).

Note

Até duas semanas podem ser necessárias para o processamento das solicitações de aumento 
da cota.
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Segurança em AWS CodePipeline
A segurança para com a nuvem na AWS é a nossa maior prioridade. Como cliente da AWS, você 
se contará com um datacenter e uma arquitetura de rede criados para atender aos requisitos das 
organizações com as maiores exigências de segurança.

A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre a AWS e você. O modelo de responsabilidade 
compartilhada descreve isto como segurança da nuvem e segurança na nuvem:

• Segurança da nuvem: a AWS é responsável pela proteção da infraestrutura que executa os Serviços da 
AWS na Nuvem AWS. A AWS também fornece serviços que você pode usar com segurança. Auditores 
de terceiros testam e verificam regularmente a eficácia da nossa segurança como parte dos programas 
de conformidade da AWS. Para saber mais sobre os programas de compatibilidade aplicáveisAWS 
CodePipeline, consulte AWS service (Serviço da AWS)no escopo pelo programa de compatibilidade.

• Segurança na nuvem: sua responsabilidade é determinada pelo AWS service (Serviço da AWS) que 
você usa. Você também é responsável por outros fatores, incluindo a confidencialidade dos dados, os 
requisitos da empresa e as leis e regulamentos aplicáveis.

Esta documentação ajuda a entender como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao usar 
o CodePipeline. Os tópicos a seguir mostram como configurar o CodePipeline para atender aos seus 
objetivos de segurança e conformidade. Saiba também como usar outros Serviços da AWS que ajudam 
você a monitorar e proteger os recursos do CodePipeline.

Tópicos
• Proteção de dados no AWS CodePipeline (p. 417)
• Identity and Access Management para o AWS CodePipeline (p. 422)
• Registrar em log e monitorar no CodePipeline (p. 466)
• Validação de conformidade do AWS CodePipeline (p. 467)
• Resiliência no AWS CodePipeline (p. 467)
• Segurança da infraestrutura no AWS CodePipeline (p. 468)
• Práticas recomendadas de segurança (p. 468)

Proteção de dados no AWS CodePipeline
O modelo de responsabilidade compartilhada da AWS se aplica à proteção de dados no AWS 
CodePipeline. Conforme descrito nesse modelo, a AWS é responsável por proteger a infraestrutura 
global que executa toda a Nuvem AWS. Você é responsável por manter o controle sobre seu conteúdo 
hospedado nessa infraestrutura. Esse conteúdo inclui as tarefas de configuração e gerenciamento de 
segurança dos Serviços da AWS que você usa. Para ter mais informações sobre a privacidade de dados, 
consulte as Perguntas frequentes sobre privacidade de dados. Para ter mais informações sobre a proteção 
de dados na Europa, consulte a postagem do blog AWS Shared Responsibility Model and GDPR no Blog 
de segurança da AWS.

Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja as credenciais da Conta da AWS e 
configure as contas de usuário individuais com o AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
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On) ou o AWS Identity and Access Management (IAM). Dessa maneira, cada usuário receberá apenas 
as permissões necessárias para cumprir suas obrigações de trabalho. Recomendamos também que você 
proteja seus dados das seguintes formas:

• Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
• Use SSL/TLS para se comunicar com os recursos da AWS. Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
• Configure o registro em log das atividades da API e do usuário com o AWS CloudTrail.
• Use as soluções de criptografia da AWS, juntamente com todos os controles de segurança padrão dos 

Serviços da AWS.
• Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e 

proteger dados sigilosos armazenados no Amazon S3.
• Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-2 ao acessar a AWS por meio de 

uma interface de linha de comando ou uma API, use um endpoint do FIPS. Para ter mais informações 
sobre endpoints do FIPS, consulte Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2.

É altamente recomendável que nunca sejam colocadas informações de identificação confidenciais, como 
endereços de email dos seus clientes, em marcações ou campos de formato livre, como um campo Name
(Nome). Isso inclui trabalhar com a CodePipeline ou outros Serviços da AWS usando o console, a API, 
a AWS CLI ou os AWS SDKs. Quaisquer dados inseridos em tags ou campos de texto de formato livre 
usados para nomes podem ser usados para logs de faturamento ou de diagnóstico. Se você fornecer 
um URL para um servidor externo, recomendemos fortemente que não sejam incluídas informações de 
credenciais no URL para validar a solicitação a esse servidor.

As melhores práticas de segurança a seguir também abordam a proteção de dados no CodePipeline:

• Configure a criptografia do lado do servidor para artefatos armazenados no Amazon S3 
paraCodePipeline (p. 419)

• Usar o AWS Secrets Manager para monitorar senhas de banco de dados ou chaves de API de 
terceiros (p. 421)

Privacidade do tráfego entre redes
O Amazon VPC é umAWS service (Serviço da AWS) que você pode usar para executarAWS os recursos 
da em uma rede virtual (nuvem privada virtual) definida por você. CodePipelineé compatível com os VPC 
endpoints da Amazon desenvolvidos porAWSPrivateLink, umaAWS tecnologia da facilita a comunicação 
privada entreServiços da AWS o uso de uma elastic network interface com endereços de IP privados. Isso 
significa que você pode se conectar diretamente aoCodePipeline por meio de um endpoint privado em seu 
VPC, mantendo todo o tráfego dentro de seu VPC e naAWS rede. Anteriormente, era necessário que os 
aplicativos executados dentro de uma VPC estivessem conectados à Internet para que fosse estabelecida 
uma conexão com o CodePipeline. Com uma VPC, você possui controle sobre suas configurações de 
rede, como:

• Intervalo de endereços IP,
• Sub-redes,
• Tabelas de rotas e
• Gateways de rede.

Para conectar sua VPC ao CodePipeline, basta definir um VPC endpoint de interface para o CodePipeline. 
Esse tipo de endpoint possibilita que você conecte sua VPCServiços da AWS a. O endpoint fornece uma 
conectividade confiável e escalável ao CodePipeline sem a necessidade de um gateway da Internet, 
de uma instância de conversão de endereço de rede (NAT) ou de uma conexão VPN. Para obter mais 
informações sobre como configurar uma VPC, consulte o Guia do usuário da VPC.
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Criptografia em repouso
Os dados deCodePipeline entrada são criptografados em repouso usandoAWS KMS keys. Os artefatos de 
código são armazenados em um bucket S3 de propriedade do cliente e criptografados com a chaveChave 
gerenciada pela AWS ou com uma chave gerenciada pelo cliente. Para obter mais informações, 
consulte Configure a criptografia do lado do servidor para artefatos armazenados no Amazon S3 
paraCodePipeline (p. 419).

Criptografia em trânsito
Todaservice-to-service a comunicação é criptografada em trânsito usando SSL/TLS.

Gerenciamento de chave de criptografia
Se você escolher a opção padrão para criptografar artefatos de código,CodePipeline usaChave gerenciada 
pela AWS o. Você não pode alterar ou excluir issoChave gerenciada pela AWS. Se você usar uma chave 
gerenciada pelo clienteAWS KMS para criptografar ou descriptografar artefatos no bucket do S3, poderá 
alterar ou rotacionar essa chave gerenciada pelo cliente conforme necessário.

Important

CodePipelinesó oferece suporte a chaves do KMS simétricas. Não use uma chave do KMS 
assimétrica para criptografar os dados no bucket do S3.

Configure a criptografia do lado do servidor 
para artefatos armazenados no Amazon S3 
paraCodePipeline
Há duas maneiras de configurar a criptografia no lado do servidor para artefatos do Amazon S3:

• CodePipelinecria um bucket de artefatos do S3 e é padrãoChave gerenciada pela AWS quando você 
cria um pipeline usando o assistente Create Pipeline. OChave gerenciada pela AWS é criptografado 
junto com os dados do objeto e gerenciado porAWS.

• Você pode criar e gerenciar sua própria chave gerenciada pelo cliente.

Important

CodePipelinesó oferece suporte a chaves do KMS simétricas. Não use uma chave do KMS 
assimétrica para criptografar os dados no bucket do S3.

Se você estiver usando a chave S3 padrão, não poderá alterá-la nem excluí-laChave gerenciada 
pela AWS. Se você estiver usando uma chave gerenciada pelo clienteAWS KMS para criptografar ou 
descriptografar artefatos no bucket do S3, poderá alterar ou rotacionar essa chave gerenciada pelo cliente 
conforme necessário.

O Amazon S3 comporta políticas de bucket que você pode usar se precisar de criptografia de servidor para 
todos os objetos que estão armazenados em seu bucket. Por exemplo, a política de bucket a seguir negará 
permissão de upload de objeto (s3:PutObject) para todos se a solicitação não incluir o cabeçalho x-
amz-server-side-encryption que solicita criptografia de servidor com SSE-KMS.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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artefatos armazenados no Amazon S3 paraCodePipeline

    "Id": "SSEAndSSLPolicy", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "DenyUnEncryptedObjectUploads", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-west-2-89050EXAMPLE/*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "s3:x-amz-server-side-encryption": "aws:kms" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyInsecureConnections", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-west-2-89050EXAMPLE/*", 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                    "aws:SecureTransport": "false" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Para obter mais informações sobre criptografia no lado do servidor eAWS KMS consulte Proteger dados 
usando criptografia do lado do servidor e Proteger dados usando criptografia do lado do servidor com 
chaves do KMS armazenadas emAWS Key Management Service (SSE-KMS).

Para ter mais informações sobre o AWS KMS, consulte o AWS Key Management ServiceGuia do 
desenvolvedor do .

Tópicos
• Como exibir o Chave gerenciada pela AWS (p. 420)
• Configurar a criptografia do lado do servidor para buckets do S3 usando o AWS CloudFormation ou a 

AWS CLI (p. 421)

Como exibir o Chave gerenciada pela AWS
Quando você usa o assistente Create Pipeline (Criar pipeline) para criar seu primeiro pipeline, um bucket 
do S3 é criado na mesma região em que criou o pipeline. O bucket é usado para armazenar artefatos do 
pipeline. Quando um pipeline é executado, os artefatos são colocados e recuperados do bucket do S3. 
Por padrão,CodePipeline usa criptografia do lado do servidor com oAWS KMS uso doChave gerenciada 
pela AWS para o Amazon S3 (aaws/s3 chave). IssoChave gerenciada pela AWS é criado e armazenado 
em suaAWS conta. Quando os artefatos são recuperados do bucket do S3, o CodePipeline usa o mesmo 
processo do SSE-KMS para descriptografar o artefato.

Para visualizar informações sobre aChave gerenciada pela AWS

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do AWS KMS.
2. Se uma página de boas-vindas for exibida, escolha Comece agora.
3. No painel de navegação do serviço, escolha chavesAWS gerenciadas.
4. Escolha a região para seu gasoduto. Por exemplo, se o pipeline foi criado emus-east-2, certifique-

se de que o filtro está definido como Leste dos EUA (Ohio).
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Para obter mais informações sobre as regiões e os endpoints disponíveis para o CodePipeline, 
consulte Endpoints e cotas do AWS CodePipeline.

5. Na lista, escolha a chave com o alias usado para seu pipeline (por padrão, aws/s3). As informações 
básicas sobre a chave são exibidas.

Configurar a criptografia do lado do servidor para buckets do S3 
usando o AWS CloudFormation ou a AWS CLI
Ao criar um pipeline usando o AWS CloudFormation ou a AWS CLI, é necessário configurar manualmente 
a criptografia de servidor. Use o exemplo de política de bucket acima e, em seguida, crie sua própria chave 
gerenciada pelo cliente. Você também pode usar suas próprias chaves em vez doChave gerenciada pela 
AWS. Alguns motivos para escolher sua própria chave incluem:

• Você deseja fazer a rotação das chaves em uma programação para atender aos requisitos comerciais 
ou de segurança de sua organização.

• Você deseja criar um pipeline que usa recursos associados a outra conta da AWS. Isso requer o uso de 
uma chave gerenciada pelo cliente. Para obter mais informações, consulte Crie um funil CodePipeline 
que use recursos de outraAWS conta (p. 244).

As melhores práticas criptográficas desencorajam a reutilização extensiva de chaves de criptografia. 
Uma prática recomendada é alternar sua chave em períodos regulares. Para criar um novo material 
de criptografia para suasAWS KMS chaves, você pode criar uma chave gerenciada pelo cliente e, em 
seguida, alterar suas aplicações ou aliases para usar a nova chave gerenciada pelo cliente. Ou é possível 
habilitar a alternância automática de chaves para uma chave gerenciada pelo cliente existente.

Para rotacionar sua chave gerenciada pelo cliente, consulte Chaves rotativas.
Important

CodePipelinesó oferece suporte a chaves do KMS simétricas. Não use uma chave do KMS 
assimétrica para criptografar os dados no bucket do S3.

Usar o AWS Secrets Manager para monitorar senhas 
de banco de dados ou chaves de API de terceiros
Recomendamos que você o useAWS Secrets Manager para alternar, gerenciar e recuperar credenciais 
de banco de dados, chaves de API e outros segredos durante o ciclo de vida deles. O Secrets Manager 
permite a substituição de credenciais codificadas, incluindo senhas, por uma chamada de API ao Secrets 
Manager para recuperar o segredo de forma programática. Para obter mais informações, consulte O que é 
oAWS Secrets Manager? no Guia do usuário doAWS Secrets Manager.

Para pipelines em que você passa parâmetros que são segredos (como credenciais OAuth) em umAWS 
CloudFormation modelo, você deve incluir referências dinâmicas em seu modelo que acessem os 
segredos que você armazenou no Secrets Manager. Para obter exemplos e padrões de ID de referência, 
consulte Secrets Manager Secrets no GuiaAWS CloudFormation do usuário. Para ver um exemplo que 
usa referências dinâmicas em um trecho de modelo paraGitHub webhook em um pipeline, consulte
Configuração de recursos do Webhook.

Consulte também
Os recursos relacionados a seguir podem ajudar você à medida que trabalha com gerenciamento de 
segredos.

Versão da API 2015-07-09
421

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/codepipeline.html
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/rotate-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/intro.html
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/intro.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/dynamic-references.html#dynamic-references-secretsmanager
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-codepipeline-webhook.html#aws-resource-codepipeline-webhook--examples


AWS CodePipeline Guia do usuário
Identity and Access Management

• O Secrets Manager pode alternar as credenciais do banco de dados automaticamente, como para a 
rotação dos segredos do Amazon RDS. Para obter informações, consulte Alternar seusAWS segredos 
do Secrets Manager Manager no Guia do usuário doAWS Secrets Manager Manager.

• Para exibir instruções para adicionar referências dinâmicas do Secrets Manager aos modelos do AWS 
CloudFormation, consulte http://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-create-and-retrieve-secrets-
managed-in-aws-secrets-manager-using-aws-cloudformation-template/.

Identity and Access Management para o AWS 
CodePipeline

O AWS Identity and Access Management (IAM) é um serviço da AWS service (Serviço da AWS) que ajuda 
a controlar o acesso aos recursos da AWS de forma segura. Os administradores do IAM controlam quem 
pode ser autenticado (conectado) e autorizado (ter permissões) a usar os recursos do CodePipeline. O 
IAM é um AWS service (Serviço da AWS) que pode ser usado sem custo adicional.

Tópicos
• Público (p. 422)
• Como autenticar com identidades (p. 423)
• Gerenciamento do acesso usando políticas (p. 425)
• Como o AWS CodePipeline funciona com o IAM (p. 426)
• Exemplos de políticas baseadas em identidade do AWS CodePipeline (p. 430)
• Exemplos de políticas baseadas em recursos do AWS CodePipeline (p. 449)
• Solução de problemas de identidade e acesso do AWS CodePipeline (p. 450)
• Referência de permissões do CodePipeline (p. 451)
• Gerenciar a função de serviço do CodePipeline (p. 459)

Público
O uso do AWS Identity and Access Management (IAM) varia dependendo do trabalho que for realizado no 
CodePipeline.

Usuário do serviço – Se você usar o serviço CodePipeline para fazer o trabalho, o administrador fornecerá 
as credenciais e as permissões necessárias. À medida que usar mais recursos do CodePipeline 
para fazer seu trabalho, você poderá precisar de permissões adicionais. Entender como o acesso é 
gerenciado pode ajudar você a solicitar as permissões corretas ao seu administrador. Se não for possível 
acessar um recurso no CodePipeline, consulte Solução de problemas de identidade e acesso do AWS 
CodePipeline (p. 450).

Administrador do serviço – Se você for o responsável pelos recursos do CodePipeline na empresa, 
provavelmente terá acesso total ao CodePipeline. Cabe a você determinar quais funcionalidades e 
recursos do CodePipeline os usuários do serviço devem acessar. Assim, é necessário enviar solicitações 
ao administrador do IAM para alterar as permissões dos usuários de seu serviço. Revise as informações 
nesta página para entender os conceitos básicos do IAM. Para saber mais sobre como a empresa pode 
usar o IAM com o CodePipeline, consulte Como o AWS CodePipeline funciona com o IAM (p. 426).

Administrador do IAM – Se você for um administrador do IAM, talvez queira saber detalhes sobre como 
pode gravar políticas para gerenciar o acesso ao CodePipeline. Para visualizar exemplos de políticas 
baseadas em identidade do CodePipeline que podem ser usadas no IAM, consulte Exemplos de políticas 
baseadas em identidade do AWS CodePipeline (p. 430).
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Como autenticar com identidades
A autenticação é a forma como você faz login na AWS usando suas credenciais de identidade. É 
necessário ser autenticado (fazer login na AWS) como o usuário raiz da Usuário raiz da conta da AWS, 
como usuário do IAM ou assumindo um perfil do IAM.

Você pode fazer login na AWS como uma identidade federada usando credenciais fornecidas por uma 
fonte de identidades. AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Os usuários do IAM 
Identity Center, a autenticação única da empresa e as suas credenciais do Google ou do Facebook 
são exemplos de identidades federadas. Quando você faz login como uma identidade federada, o 
administrador já configurou anteriormente a federação de identidades usando perfis do IAM. Quando você 
acessa a AWS usando a federação, está indiretamente assumindo um perfil.

É possível fazer login no AWS Management Console ou no portal de acesso da AWS dependendo do tipo 
de usuário que você é. Para obter mais informações sobre como fazer login na AWS, consulte How to sign 
in to your Conta da AWS (Como fazer login na conta da) no Início de Sessão da AWS User Guide (Guia do 
usuário do).

Se você acessar a AWS programaticamente, a AWS fornecerá um kit de desenvolvimento de software 
(SDK) e uma interface de linha de comando (CLI) para você assinar criptograficamente as solicitações 
usando as suas credenciais. Se você não utilizar as ferramentas da AWS, deverá assinar as solicitações 
por conta própria. Para obter mais informações sobre o uso do método recomendado para você assinar as 
solicitações por conta própria, consulte Signature Version 4 signing process (Processo de assinatura do 
Signature Versão 4) no Referência geral da AWS.

Independentemente do método de autenticação usado, também pode ser exigido que você forneça 
informações adicionais de segurança. Por exemplo, a AWS recomenda o uso da autenticação multifator 
(MFA) para aumentar a segurança de sua conta. Para saber mais, consulte Autenticação multifator
no GuiaAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) do usuário. Usar a autenticação 
multifator (MFA) naAWS no Guia do usuário do IAM.

Usuário raiz da conta da AWS
Ao criar uma Conta da AWS, você começa com uma identidade de login que tem acesso completo a todos 
os recursos e Serviços da AWS na conta. Essa identidade, denominada usuário raiz da Conta da AWS, e 
é acessada por login com o endereço de email e a senha que você usou para criar a conta. É altamente 
recomendável não usar o usuário raiz para tarefas diárias. Proteja as credenciais do usuário raiz e use-
as para executar as tarefas que somente ele pode executar. Para obter a lista completa das tarefas que 
exigem login como usuário raiz, consulte Tasks that require root user credentials (Tarefas que exigem 
credenciais de usuário raiz) na Referência geral da AWS Account Management.

Grupos e usuários do IAM
Um usuário do IAM é uma identidade dentro da Conta da AWS que tem permissões específicas para uma 
única pessoa ou aplicação. Sempre que possível, recomendamos depender de credenciais temporárias 
em vez de criar usuários do IAM com credenciais de longo prazo, como senhas e chaves de acesso. No 
entanto, se você tiver casos de uso específicos que exijam credenciais de longo prazo com usuários do 
IAM, recomendamos alternar as chaves de acesso. Para obter mais informações, consulte Alterne as 
chaves de acesso regularmente para casos de uso que exijam credenciais de longo prazo no Guia do 
usuário do IAM.

Um grupo do IAM é uma identidade que especifica uma coleção de usuários do IAM. Não é possível 
fazer login como um grupo. É possível usar grupos para especificar permissões para vários usuários 
de uma vez. Os grupos facilitam o gerenciamento de permissões para grandes conjuntos de usuários. 
Por exemplo, você pode ter um grupo chamado IAMAdmins e atribuir a esse grupo permissões para 
administrar recursos do IAM.
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Usuários são diferentes de funções. Um usuário é exclusivamente associado a uma pessoa ou a uma 
aplicação, mas uma função pode ser assumida por qualquer pessoa que precisar dela. Os usuários têm 
credenciais permanentes de longo prazo, mas as funções fornecem credenciais temporárias. Para saber 
mais, consulte Quando criar um usuário do IAM (em vez de uma função) no Guia do usuário do IAM.

Funções do IAM
Uma função do IAM é uma identidade dentro da Conta da AWS que tem permissões específicas. Ela é 
semelhante a um usuário do IAM, mas não está associada a uma pessoa específica. É possível assumir 
temporariamente um perfil do IAM no AWS Management Console alternando perfis. É possível assumir 
um perfil chamando uma operação de API da AWS CLI ou da AWS, ou usando um URL personalizado. 
Para obter mais informações sobre métodos para o uso de perfis, consulte Usar perfis do IAM no Guia do 
usuário do IAM.

Os perfis do IAM com credenciais temporárias são úteis nas seguintes situações:

• Acesso de usuário federado: para atribuir permissões a identidades federadas, você pode criar um perfil 
e definir permissões para ele. Quando uma identidade federada é autenticada, ela é associada ao perfil 
e recebe as permissões definidas pelo perfil. Para obter mais informações sobre perfis para federação, 
consulte Criar um perfil para um provedor de identidade de terceiros no Guia do usuário do IAM. Se você 
usar o IAM Identity Center, configure um conjunto de permissões. Para controlar o que suas identidades 
podem acessar após a autenticação, o IAM Identity Center correlaciona o conjunto de permissões a 
um perfil no IAM. Para obter informações sobre conjuntos de permissões, consulte Permission sets
(Conjuntos de permissões) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On).

• Permissões temporárias para usuários do IAM: um usuário ou um perfil do IAM pode assumir um perfil 
do IAM para obter temporariamente permissões diferentes para uma tarefa específica.

• Acesso entre contas: é possível usar um perfil do IAM para permitir que alguém (um principal confiável) 
em outra conta acesse recursos em sua conta. As funções são a principal forma de conceder acesso 
entre contas. No entanto, alguns Serviços da AWS permitem que você anexe uma política diretamente a 
um recurso (em vez de usar uma função como proxy). Para saber a diferença entre funções e políticas 
baseadas em recurso para acesso entre contas, consulte Como as funções do IAM diferem das políticas 
baseadas em recurso no Guia do usuário do IAM.

• Acesso entre serviços: alguns Serviços da AWS usam recursos em outros Serviços da AWS. Por 
exemplo, quando você faz uma chamada em um serviço, é comum que esse serviço execute aplicações 
no Amazon EC2 ou armazene objetos no Amazon S3. Um serviço pode fazer isso usando as permissões 
do principal de chamada, usando uma função de serviço ou uma função vinculada ao serviço.
• Permissões de principal: ao usar um usuário ou uma função do IAM para executar ações na AWS, 

você é considerado um principal. As políticas concedem permissões a uma entidade principal. Quando 
você usa alguns serviços, pode executar uma ação que, em seguida, aciona outra ação em outro 
serviço. Nesse caso, você deve ter permissões para executar ambas as ações. Para ver se uma ação 
exige ações dependentes adicionais em uma política, consulte Ações, recursos e chaves de condição 
para o AWS CodePipeline na Referência de autorização do serviço.

• Função de serviço: uma função de serviço é uma função do IAM que um serviço assume para realizar 
ações em seu nome. Um administrador do IAM pode criar, modificar e excluir um perfil de serviço 
do IAM. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil para delegar permissões a um AWS 
service (Serviço da AWS) no Guia do usuário do IAM.

• Função vinculada a serviço: uma função vinculada a serviço é um tipo de função de serviço vinculada 
a um AWS service (Serviço da AWS). O serviço pode assumir a função de executar uma ação em 
seu nome. Os perfis vinculados ao serviço aparecem em sua Conta da AWS e são de propriedade do 
serviço. Um administrador do IAM pode visualizar, mas não pode editar as permissões para funções 
vinculadas ao serviço.

• Aplicações em execução no Amazon EC2: é possível usar uma função do IAM para gerenciar 
credenciais temporárias para aplicações em execução em uma instância do EC2 e fazer solicitações 
da AWS CLI ou da AWS API. É preferível fazer isso a armazenar chaves de acesso na instância do 
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EC2. Para atribuir uma função da AWS a uma instância do EC2 e disponibilizá-la para todas as suas 
aplicações, crie um perfil de instância que esteja anexado a ela. Um perfil de instância contém a função 
e permite que os programas em execução na instância do EC2 obtenham credenciais temporárias. 
Para mais informações, consulte Usar uma função do IAM para conceder permissões a aplicações em 
execução nas instâncias do Amazon EC2 no Guia do usuário do IAM.

Para saber se deseja usar as funções do IAM, consulte Quando criar uma função do IAM (em vez de um 
usuário) no Guia do usuário do IAM.

Gerenciamento do acesso usando políticas
Você controla o acesso na AWS criando políticas e anexando-as a identidades ou recursos da AWS. Uma 
política é um objeto na AWS que, quando associado a uma identidade ou recurso, define suas permissões. 
A AWS avalia essas políticas quando uma entidade principal (usuário, usuário raiz ou sessão de função) 
faz uma solicitação. As permissões nas políticas determinam se a solicitação será permitida ou negada. 
A maioria das políticas são armazenadas na AWS como documentos JSON. Para obter mais informações 
sobre a estrutura e o conteúdo de documentos de políticas JSON, consulte Visão geral das políticas JSON
no Guia do usuário do IAM.

Os administradores podem usar as políticas JSON da AWS para especificar quem tem acesso a quê. Ou 
seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

Por padrão, usuários e perfis não têm permissões. Para conceder aos usuários permissões para executar 
ações nos recursos de que eles precisam, um administrador do IAM pode criar políticas do IAM. O 
administrador pode então adicionar as políticas do IAM aos perfis, e os usuários podem assumir os perfis.

As políticas do IAM definem permissões para uma ação, independentemente do método usado 
para executar a operação. Por exemplo, suponha que você tenha uma política que permite a ação
iam:GetRole. Um usuário com essa política pode obter informações de funções do AWS Management 
Console, da AWS CLI ou da API da AWS.

Políticas baseadas em identidade
As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissões JSON que você pode 
anexar a uma identidade, como usuário, grupo de usuários ou função do IAM. Essas políticas controlam 
quais ações os usuários e funções podem realizar, em quais recursos e em que condições. Para saber 
como criar uma política baseada em identidade, consulte Criar políticas do IAM no Guia do usuário do IAM.

As políticas baseadas em identidade podem ser categorizadas ainda mais como políticas em linha ou
políticas gerenciadas. As políticas em linha são anexadas diretamente a um único usuário, grupo ou 
função. As políticas gerenciadas são políticas independentes que podem ser anexadas a vários usuários, 
grupos e funções na Conta da AWS. As políticas gerenciadas incluem políticas gerenciadas pela AWS e 
políticas gerenciadas pelo cliente. Para saber como escolher entre uma política gerenciada ou uma política 
em linha, consulte Escolher entre políticas gerenciadas e políticas em linha no Guia do usuário do IAM.

Políticas baseadas em recursos
Políticas baseadas em recurso são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. São 
exemplos de políticas baseadas em recursos as políticas de confiança de função do IAM e as políticas de 
bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores 
de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. Para o recurso ao qual a 
política está anexada, a política define quais ações um principal especificado pode executar nesse recurso 
e em que condições. Você deve especificar um principal em uma política baseada em recursos. As 
entidades principais podem incluir contas, usuários, funções, usuários federados ou Serviços da AWS.

Políticas baseadas em recursos são políticas em linha que estão localizadas nesse serviço. Não é possível 
usar as políticas gerenciadas da AWS do IAM em uma política baseada em recursos.
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Outros tipos de política
A AWS oferece suporte a tipos de política menos comuns. Esses tipos de política podem definir o máximo 
de permissões concedidas a você pelos tipos de política mais comuns.

• Limites de permissões: um limite de permissões é um recurso avançado no qual você define o máximo 
de permissões que uma política baseada em identidade pode conceder a uma entidade do IAM 
(usuário ou perfil do IAM). É possível definir um limite de permissões para uma entidade. As permissões 
resultantes são a interseção das políticas baseadas em identidade de uma entidade e dos seus limites 
de permissões. As políticas baseadas em recurso que especificam o usuário ou a função no campo
Principal não são limitadas pelo limite de permissões. Uma negação explícita em qualquer uma 
dessas políticas substitui a permissão. Para obter mais informações sobre limites de permissões, 
consulte Limites de permissões para identidades do IAM no Guia do usuário do IAM.

• Políticas de controle de serviço (SCPs): SCPs são políticas JSON que especificam as permissões 
máximas para uma organização ou unidade organizacional (UO) no AWS Organizations. O AWS 
Organizations é um serviço para agrupar e gerenciar centralmente várias Contas da AWS pertencentes 
à sua empresa. Se você habilitar todos os recursos em uma organização, poderá aplicar políticas 
de controle de serviço (SCPs) a qualquer uma ou a todas as contas. O SCP limita as permissões 
para entidades em contas-membro, incluindo cada Usuário raiz da conta da AWS. Para obter mais 
informações sobre o Organizations e SCPs, consulte Como os SCPs funcionam no Guia do usuário do 
AWS Organizations.

• Políticas de sessão: são políticas avançadas que você transmite como um parâmetro quando cria de 
forma programática uma sessão temporária para uma função ou um usuário federado. As permissões 
da sessão resultante são a interseção das políticas baseadas em identidade do usuário ou da função e 
das políticas de sessão. As permissões também podem ser provenientes de uma política baseada em 
recurso. Uma negação explícita em qualquer uma dessas políticas substitui a permissão. Para obter 
mais informações, consulte Políticas de sessão no Guia do usuário do IAM.

Como o AWS CodePipeline funciona com o IAM
Antes de usar o IAM para gerenciar o acesso ao CodePipeline, você precisa saber quais recursos do IAM 
estão disponíveis para uso com o CodePipeline. Para ter uma visão geral de como o e outros produtos da 
funcionam com o IAM, consulte Como oCodePipeline e outrosServiços da AWS recursos da funcionam 
com o IAM, consulte Como o e outros recursos da Serviços da AWSfuncionam com o IAM, consulte Como 
o e outros recursos da funcionam com o IAM,

Tópicos
• Políticas baseadas em identidade do CodePipeline (p. 426)
• Políticas baseadas em recursos do CodePipeline (p. 429)
• Autorização baseada em tags do CodePipeline (p. 430)
• Funções do IAM no CodePipeline (p. 430)

Políticas baseadas em identidade do CodePipeline
Com as políticas baseadas em identidade do IAM, é possível especificar ações ou recursos permitidos ou 
negados, bem como as condições sob as quais as ações são permitidas ou negadas. CodePipelineoferece 
suporte a ações, chaves de condição e recursos específicos. Para conhecer todos os elementos usados 
em uma política JSON, consulte Referência de elementos de política JSON do IAM no Manual do usuário 
do IAM.

Ações
Os administradores podem usar AWS as políticas JSON da para especificar quem tem acesso a quê. Ou 
seja, qual principal pode executar ações em quais recursos, e em que condições.

Versão da API 2015-07-09
426

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_boundaries.html
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_aws-services-that-work-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements.html


AWS CodePipeline Guia do usuário
Como o AWS CodePipeline funciona com o IAM

O elemento Action de uma política JSON descreve as ações que você pode usar para permitir ou negar 
acesso em uma política. As ações de política geralmente têm o mesmo nome que a operação de API 
da AWS associada. Existem algumas exceções, como ações somente de permissão, que não têm uma 
operação de API correspondente. Há também algumas operações que exigem várias ações em uma 
política. Essas ações adicionais são chamadas de ações dependentes.

Inclua ações em uma política para conceder permissões para executar a operação associada.

As ações de políticas no CodePipeline usam o seguinte prefixo antes da ação: codepipeline:.

Por exemplo, para conceder a alguém permissão para exibir os pipelines existentes na conta, inclua a 
ação codepipeline:GetPipeline em sua política. As instruções de política devem incluir um elemento
Action ou NotAction. CodePipelinedefine seu próprio conjunto de ações que descrevem as tarefas que 
você pode executar com esse serviço.

Para especificar várias ações em uma única declaração, separe-as com vírgulas, conforme o seguinte:

"Action": [ 
      "codepipeline:action1", 
      "codepipeline:action2"

Você também pode especificar várias ações usando caracteres curinga (*). Por exemplo, para especificar 
todas as ações que começam com a palavra Get, inclua a seguinte ação:

"Action": "codepipeline:Get*"

Para obter uma lista deCodePipeline ações, consulte Ações definidas porAWS CodePipeline no Guia do 
usuário do IAM.

Recursos
Os administradores podem usar AWS as políticas JSON da para especificar quem tem acesso a quê. Ou 
seja, qual principal pode executar ações em quais recursos, e em que condições.

O elemento Resource de política JSON especifica o objeto ou os objetos aos quais a ação se aplica. 
As instruções devem incluir um elemento Resource ou um elemento NotResource. Como prática 
recomendada, especifique um recurso usando seu Nome do recurso da Amazon (ARN). Isso pode ser feito 
para ações que oferecem suporte a um tipo de recurso específico, conhecido como permissões em nível 
de recurso.

Para ações que não oferecem suporte a permissões em nível de recurso, como operações de listagem, 
use um curinga (*) para indicar que a instrução se aplica a todos os recursos.

"Resource": "*"

Recursos e operações do CodePipeline

No CodePipeline, o principal recurso é um pipeline. Em uma política, você usa um Nome de recurso 
da Amazon (ARN) para identificar o recurso a que a política se aplica. CodePipelineO oferece suporte 
a outros recursos que podem ser usados com o recurso principal, como estágios, ações e ações 
personalizadas. Estes são chamados de sub-recursos. Esses recursos e sub-recursos têm Nomes de 
recurso da Amazon (ARNs) exclusivos associados a eles. Para obter informações sobre ARNs, consulte 
Amazon Resource andAWS service (Serviço da AWS) (Referência geral da Amazon Web Services. 
Para obter o ARN do pipeline associado ao seu pipeline, você pode encontrar o ARN do pipeline em
Configurações no console. Para obter mais informações, consulte Visualizar o ARN do pipeline e a função 
de serviço ARN (console) (p. 234).
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Tipo de recurso Formato de Nome de região da Amazon (ARN)

Pipeline arn:aws:codepipeline: região: conta: nome do pipeline

Estágio arn:aws:codepipeline: região: conta: nome do pipeline-/ nome do 
estágio

Ação arn:aws:codepipeline: região: conta: nome do pipeline-/ nome do 
estágio/nome da ação

Ação personalizada arn:aws:codepipeline: region: account:actionType:
proprietário/categoria/provedor/versão

Todos os recursos do 
CodePipeline

arn:aws:codepipeline: *

Todos os recursos do 
CodePipeline pertencentes 
à conta especificada na 
região especificada

arn:aws:codepipeline: região: conta: *

Note

A maioria dos serviços na AWS trata os dois pontos (:) e a barra inclinada (/) como o mesmo 
caractere em ARNs. No entanto, o CodePipeline usa uma correspondência exata nos padrões e 
regras dos eventos. Use os caracteres do ARN corretos ao criar padrões de evento para que eles 
correspondam à sintaxe ARN no pipeline a que você quer corresponder.

Em CodePipeline, há chamadas de API que dão suporte a permissões no nível do recurso. As permissões 
no nível do recurso indicam se uma chamada de API pode especificar um Nome de recurso da Amazon 
(ARN) de recurso ou se a chamada de API só pode especificar todos os recursos usando o caractere 
curinga. Consulte Referência de permissões do CodePipeline (p. 451) para obter uma descrição 
detalhada de permissões no nível do recurso e uma lista das chamadas de API do CodePipeline que dão 
suporte a permissões no nível do recurso.

Por exemplo, é possível indicar um pipeline específico (myPipeline) em sua declaração usando o ARN, 
conforme o seguinte:

"Resource": "arn:aws:codepipeline:us-east-2:111222333444:myPipeline"

Você também pode especificar todos os pipelines pertencentes a uma conta específica usando o caractere 
curinga (*), conforme o seguinte:

"Resource": "arn:aws:codepipeline:us-east-2:111222333444:*"

Para especificar todos os recursos ou se uma ação de API específica não for compatível com ARNs, use o 
caractere curinga (*) no elemento Resource, da seguinte maneira:

"Resource": "*"

Note

Ao criar políticas do IAM, siga a orientação de segurança padrão de concessão de privilégio 
mínimo, ou seja, conceda apenas as permissões necessárias para realizar uma tarefa. Se uma 
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chamada de API der suporte a Nomes de recursos da Amazon (ARNs), ela dará suporte a 
permissões no nível do recurso e você não precisará usar o caractere curinga (*).

Algumas chamadas de API do CodePipeline aceitam vários recursos (por exemplo, GetPipeline). Para 
especificar vários recursos em uma única declaração, separe seus ARNs com vírgulas, como se segue:

"Resource": ["arn1", "arn2"]

O CodePipeline fornece um conjunto de operações para funcionar com recursos do CodePipeline. Para ver 
uma lista das operações disponíveis, consulte Referência de permissões do CodePipeline (p. 451).

Chaves de condição

Os administradores podem usar AWS as políticas JSON da para especificar quem tem acesso a quê. Ou 
seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento Condition (ou bloco de Condition) permite que você especifique condições nas quais uma 
instrução está em vigor. O elemento Condition é opcional. É possível criar expressões condicionais que 
usam agentes de condição, como “igual a” ou “menor que”, para fazer a condição da política corresponder 
aos valores na solicitação.

Se você especificar vários elementos Condition em uma instrução ou várias chaves em um único 
elemento Condition, a AWS os avaliará usando uma operação lógica AND. Se você especificar vários 
valores para uma única chave de condição, a AWS avaliará a condição usando uma operação lógica OR. 
Todas as condições devem ser atendidas para que as permissões da instrução sejam concedidas.

Você também pode usar variáveis de espaço reservado ao especificar as condições. Por exemplo, é 
possível conceder a um usuário do IAM permissão para acessar um recurso somente se ele estiver 
marcado com seu nome de usuário do IAM. Para obter mais informações, consulte Elementos de política 
do IAM: variáveis e tags no Guia do usuário do IAM.

A AWS oferece suporte a chaves de condição globais e chaves de condição específicas do serviço. Para 
ver todas as chaves de condição globais da AWS, consulte Chaves de contexto de condição globais da 
AWS no Guia do usuário do IAM.

O CodePipeline define seu próprio conjunto de chaves de condição e também oferece suporte ao uso de 
algumas chaves de condição globais. Para ver todas as chaves de condição globais da AWS, consulte
Chaves de contexto de condição globais da AWS no Manual do usuário do IAM.

Todas as ações do Amazon EC2 oferecem suporte às chaves de condição aws:RequestedRegion
e ec2:Region. Para obter mais informações, consulte Exemplo: restrição de acesso a uma Região 
específica.

Para ver uma lista de chaves deCodePipeline condição, consulte Chaves de condição paraAWS 
CodePipeline no Guia do usuário do IAM. Para saber com quais ações e recursos é possível usar uma 
chave de condição, consulte Ações definidas pelo AWS CodePipeline.

Exemplos

Para visualizar exemplos de políticas baseadas em identidade do CodePipeline, consulte Exemplos de 
políticas baseadas em identidade do AWS CodePipeline (p. 430).

Políticas baseadas em recursos do CodePipeline
O CodePipeline não oferece suporte a políticas baseadas em recurso. No entanto, é fornecido um exemplo 
de política baseada em recursos para o serviço do S3 relacionado ao CodePipeline.
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Exemplos

Para visualizar exemplos de políticas baseadas em recursos do CodePipeline, consulte Exemplos de 
políticas baseadas em recursos do AWS CodePipeline (p. 449).

Autorização baseada em tags do CodePipeline
Você pode anexar tags a recursos do CodePipeline ou passar tags em uma solicitação ao CodePipeline. 
Para controlar o acesso baseado em tags, forneça informações sobre as tags no elemento de condição
de uma política usando as codepipeline:ResourceTag/key-name, aws:RequestTag/key-name
ou aws:TagKeys chaves de condição. Para obter mais informações sobre recursos de marcação do 
CodePipeline, consulte Marcar recursos (p. 156).

Para visualizar um exemplo de política baseada em identidade para limitar o acesso a um recurso 
baseado em tags desse recurso, consulte Usar tags para controlar o acesso aos recursos do 
CodePipeline (p. 435).

Funções do IAM no CodePipeline
Uma função do IAM é uma entidade na suaAWS conta da que tem permissões específicas.

Usar credenciais temporárias com o CodePipeline

É possível usar credenciais temporárias para fazer login com federação, assumir um perfil do IAM ou 
assumir um perfil entre contas. As credenciais de segurança temporárias são obtidas chamando operações 
deAWS STS API do, como AssumeRoleou GetFederationToken.

O CodePipeline oferece suporte ao uso de credenciais temporárias.

Perfis de serviço

O CodePipeline permite que um serviço assuma uma função de serviço em seu nome. A função permite 
que o serviço acesse recursos em outros serviços para concluir uma ação em seu nome. As funções 
de serviço aparecem em sua conta do IAM e são de propriedade da conta. Isso significa que um 
administrador do IAM pode alterar as permissões para essa função. Porém, fazer isso pode alterar a 
funcionalidade do serviço.

O CodePipeline oferece suporte às funções de serviço.

Exemplos de políticas baseadas em identidade do 
AWS CodePipeline
Por padrão, os usuários e as funções do IAM não têm permissão para criar ou modificar recursos do 
CodePipeline. Eles também não podem executar tarefas usando o AWS Management Console, a AWS CLI 
ou uma API da AWS. Um administrador do IAM deve criar políticas do IAM que concedam aos usuários 
e perfis permissão para executarem operações de API específicas nos recursos especificados de que 
precisam. O administrador deve anexar essas políticas aos usuários ou grupos do IAM que exigem essas 
permissões.

Para saber como criar uma política baseada em identidade do IAM usando esses exemplos de 
documentos de política JSON, consulte Criar políticas na guia JSON no Manual do usuário do IAM.

Tópicos
• Práticas recomendadas de políticas (p. 431)
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• Visualizar recursos no console (p. 431)
• Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões (p. 432)
• Exemplos de políticas baseadas em identidades (IAM) (p. 433)
• Usar tags para controlar o acesso aos recursos do CodePipeline (p. 435)
• Permissões necessárias para usar o console do CodePipeline (p. 439)
• Políticas gerenciadas pela AWS para o CodePipeline (p. 439)
• Notificações e políticas gerenciadas do CodePipeline (p. 440)
• Exemplos de política gerenciada pelo cliente (p. 442)

Práticas recomendadas de políticas
As políticas baseadas em identidade determinam se alguém pode criar, acessar ou excluir recursos do 
CodePipeline em sua conta. Essas ações podem incorrer em custos para a Conta da AWS. Ao criar ou 
editar políticas baseadas em identidade, siga estas diretrizes e recomendações:

• Comece com as políticas gerenciadas pela AWS e avance para as permissões de privilégio mínimo: 
para começar a conceder permissões a seus usuários e workloads, use as políticas gerenciadas 
pela AWS que concedem permissões para muitos casos de uso comuns. Eles estão disponíveis na 
sua Conta da AWS. Recomendamos que você reduza ainda mais as permissões definindo políticas 
gerenciadas pelo cliente da AWS específicas para seus casos de uso. Para obter mais informações, 
consulte Políticas gerenciadas pela AWS ou Políticas gerenciadas pela AWS para funções de trabalho
no Guia do usuário do IAM.

• Aplique permissões de privilégio mínimo: ao definir permissões com as políticas do IAM, conceda 
apenas as permissões necessárias para executar uma tarefa. Você faz isso definindo as ações que 
podem ser executadas em recursos específicos sob condições específicas, também conhecidas como
permissões de privilégio mínimo. Para obter mais informações sobre como usar o IAM para aplicar 
permissões, consulte Políticas e permissões no IAM no Guia do usuário do IAM.

• Use condições nas políticas do IAM para restringir ainda mais o acesso: você pode adicionar uma 
condição às políticas para limitar o acesso a ações e recursos. Por exemplo, você pode escrever uma 
condição de política para especificar que todas as solicitações devem ser enviadas usando SSL. Você 
também pode usar condições para conceder acesso a ações de serviço, se elas forem usadas por 
meio de um AWS service (Serviço da AWS) específico, como o AWS CloudFormation. Para obter mais 
informações, consulte Elementos de política JSON do IAM: Condition no Manual do usuário do IAM.

• Use o IAM Access Analyzer para validar suas políticas do IAM a fim de garantir permissões seguras 
e funcionais: o IAM Access Analyzer valida as políticas novas e existentes para que elas sigam a 
linguagem de política do IAM (JSON) e as práticas recomendadas do IAM. O IAM Access Analyzer 
oferece mais de 100 verificações de política e recomendações acionáveis para ajudar você a criar 
políticas seguras e funcionais. Para obter mais informações, consulte Validação de políticas do IAM 
Access Analyzer no Guia do usuário do IAM.

• Require multi-factor authentication (MFA) (Exigir autenticação multifator (MFA)): se houver um cenário 
que exija usuários do IAM ou um usuário raiz em sua Conta da AWS, ative a MFA para obter segurança 
adicional. Para exigir a MFA quando as operações de API forem chamadas, adicione condições de MFA 
às suas políticas. Para obter mais informações, consulte Configuração de acesso à API protegido por 
MFA no Guia do usuário do IAM.

Para obter mais informações sobre as práticas recomendadas do IAM, consulte Práticas recomendadas de 
segurança no IAM no Guia do usuário do IAM.

Visualizar recursos no console
O console do CodePipeline requer a permissão do ListRepositories para exibir uma lista de 
repositórios para a sua conta da AWS na região da AWS em que você está conectado. O console também 

Versão da API 2015-07-09
431

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_managed-vs-inline.html#aws-managed-policies
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_job-functions.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements_condition.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access-analyzer-policy-validation.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access-analyzer-policy-validation.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_configure-api-require.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_configure-api-require.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html


AWS CodePipeline Guia do usuário
Exemplos de políticas baseadas em identidade

inclui uma função Go to resource (Acessar recurso) para realizar uma pesquisa por recursos que diferencia 
letras maiúsculas de minúsculas. Essa pesquisa é realizada na sua conta da AWS na região da AWS na 
qual você está conectado. Os seguintes recursos são exibidos nos seguintes serviços:

• AWS CodeBuild: projetos de compilação
• AWS CodeCommit: repositórios
• AWS CodeDeploy: aplicativos
• AWS CodePipeline: pipelines

Para realizar essa pesquisa nos recursos em todos os serviços, você deve ter as seguintes permissões:

• CodeBuild: ListProjects
• CodeCommit: ListRepositories
• CodeDeploy: ListApplications
• CodePipeline: ListPipelines

Os resultados não serão retornados para os recursos de um serviço se você não tiver permissões para 
esse serviço. Mesmo se você tiver permissões para visualizar recursos, alguns recursos não serão 
retornados se houver um Deny explícito para visualizar esses recursos.

Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões
Este exemplo mostra como você pode criar uma política que permite que os usuários do IAM visualizem 
as políticas gerenciadas e em linha anexadas a sua identidade de usuário. Essa política inclui permissões 
para concluir essa ação no console ou de forma programática usando a AWS CLI ou a API da AWS.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "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": "*" 
        } 
    ]
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}

Exemplos de políticas baseadas em identidades (IAM)
Você pode anexar políticas a identidades do IAM. Por exemplo, você pode fazer o seguinte:

• Anexar uma política de permissões a um usuário ou grupo em sua conta: para conceder a um usuário 
permissões para visualizar pipelines noCodePipeline console, você pode anexar uma política de 
permissões a um usuário ou grupo a que o usuário pertence.

• Anexar uma política de permissões a uma função (grant cross-account permissions): você pode anexar 
uma política de permissões baseada em identidade a um perfil do IAM para conceder permissões entre 
contas. Por exemplo, o administrador na Conta A pode criar uma função para conceder permissões 
entre contas para outraAWS conta da (por exemplo, a Conta B) ou a um daAWS service (Serviço da 
AWS) seguinte forma:
1. Um administrador da Conta A cria uma função do IAM e anexa uma política de permissões à função 

que concede permissões em recursos da Conta A.
2. Um administrador da Conta A anexa uma política de confiança à função identificando a Conta B como 

a entidade principal, que pode assumir a função.
3. O administrador da Conta B pode delegar permissões para assumir a função a todos os usuários na 

Conta B. Isso permite que os usuários na Conta B criem ou acessem recursos na Conta A. A entidade 
principal na política de confiança também pode ser umAWS service (Serviço da AWS) principal, se 
você quiser concederAWS service (Serviço da AWS) permissões a um para assumir a função.

Para obter mais informações sobre o uso do IAM para delegar permissões, consulte Gerenciamento de 
acesso no Guia do usuário do IAM.

Veja a seguir um exemplo de uma política de permissões que concede permissões para desativar e 
habilitar transições entre todas as etapas do pipeline denominadasMyFirstPipeline emus-west-2 
region:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement" : [ 
    { 
      "Effect" : "Allow", 
      "Action" : [ 
        "codepipeline:EnableStageTransition", 
        "codepipeline:DisableStageTransition" 
      ], 
      "Resource" : [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:MyFirstPipeline/*" 
      ] 
    } 
  ]
}

O exemplo a seguir mostra uma política na conta 111222333444 que permite que os usuários visualizem, 
mas não alterem, o pipeline chamado MyFirstPipeline no console do CodePipeline. Essa política é 
baseada na política gerenciada AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess, mas, como ela é específica ao 
pipeline MyFirstPipeline, a política gerenciada não pode ser usada diretamente. Se você não desejar 
restringir a política a um pipeline específico, leve em consideração usar uma das políticas gerenciadas 
criadas e mantidas pelo CodePipeline. Para obter mais informações, consulte Trabalho com políticas 
gerenciadas. Você deve anexar essa política a uma função do IAM criada para acessar, por exemplo, uma 
função chamadaCrossAccountPipelineViewers:

{ 
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  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "codepipeline:GetPipeline", 
        "codepipeline:GetPipelineState", 
        "codepipeline:GetPipelineExecution", 
        "codepipeline:ListPipelineExecutions", 
        "codepipeline:ListActionExecutions", 
        "codepipeline:ListActionTypes", 
        "codepipeline:ListPipelines", 
        "codepipeline:ListTagsForResource", 
        "iam:ListRoles", 
        "s3:ListAllMyBuckets", 
        "codecommit:ListRepositories", 
        "codedeploy:ListApplications", 
        "lambda:ListFunctions", 
        "codestar-notifications:ListNotificationRules", 
        "codestar-notifications:ListEventTypes", 
        "codestar-notifications:ListTargets" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:MyFirstPipeline" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "codepipeline:GetPipeline", 
        "codepipeline:GetPipelineState", 
        "codepipeline:GetPipelineExecution", 
        "codepipeline:ListPipelineExecutions", 
        "codepipeline:ListActionExecutions", 
        "codepipeline:ListActionTypes", 
        "codepipeline:ListPipelines", 
        "codepipeline:ListTagsForResource", 
        "iam:ListRoles", 
        "s3:GetBucketPolicy", 
        "s3:GetObject", 
        "s3:ListBucket", 
        "codecommit:ListBranches", 
        "codedeploy:GetApplication", 
        "codedeploy:GetDeploymentGroup", 
        "codedeploy:ListDeploymentGroups", 
        "elasticbeanstalk:DescribeApplications", 
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments", 
        "lambda:GetFunctionConfiguration", 
        "opsworks:DescribeApps", 
        "opsworks:DescribeLayers", 
        "opsworks:DescribeStacks" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "CodeStarNotificationsReadOnlyAccess", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "codestar-notifications:NotificationsForResource": "arn:aws:codepipeline:*" 
        } 
      } 
    } 
  ], 
  "Version": "2012-10-17"
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}

Após criar essa política, crie um perfil do IAM na conta 111222333444 e anexe a política a esse perfil. Nos 
relacionamentos de confiança da função, você deve adicionar a conta da AWS que assumirá essa função. 
O exemplo a seguir mostra uma política que permite que os usuários da conta 111111111111 da AWS 
assumam as funções definidas na conta 111222333444:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:root" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}

O exemplo a seguir mostra uma política criada naAWS conta 111111111111 que permite que os usuários 
assumam a função nomeada CrossAccountPipelineViewersna conta 111222333444:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::111222333444:role/CrossAccountPipelineViewers" 
        } 
    ]
}   

Você pode criar políticas do IAM para restringir as chamadas e os recursos aos quais os usuários da 
sua conta têm acesso e, em seguida, anexar essas políticas ao seu usuário administrativo. Para obter 
informações sobre como criar funções do IAM e explorar exemplos de declarações de política do IAM 
paraCodePipeline, consulteExemplos de política gerenciada pelo cliente (p. 442).

Usar tags para controlar o acesso aos recursos do CodePipeline
As condições em declarações de política do IAM fazem parte da sintaxe que você usa para especificar 
permissões para recursos exigidos pelasCodePipeline ações do IAM. O uso de tags em condições é 
uma forma de controlar o acesso a recursos e solicitações. Para obter informações sobre a marcação de 
recursos do CodePipeline, consulte Marcar recursos (p. 156). Este tópico discute o controle de acesso com 
base em tags.

Ao criar políticas do IAM, você pode definir permissões granulares concedendo acesso a recursos 
específicos. À medida que o número de recursos que você gerencia aumenta, essa tarefa se torna mais 
difícil. Atribuir etiquetas a recursos e usá-las em condições de declaração de política pode facilitar essa 
tarefa. Você concede acesso em massa a qualquer recurso utilizando determinada etiqueta. Depois, você 
a aplica repetidamente a recursos relevantes durante a criação ou posteriormente.

As etiquetas podem ser anexadas ao recurso ou passadas na solicitação para serviços que comportem 
etiquetas. No CodePipeline, os recursos podem ter tags, e algumas ações podem incluir tags. Ao criar uma 
política do IAM, você poderá usar chaves de condição de tag para controlar:

• Quais usuários podem executar ações em um recurso de pipeline, com base nas tags que o recurso já 
tem.
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• Quais tags podem ser transmitidas na solicitação de uma ação.
• Se chaves de tags específicas podem ser usadas em uma solicitação.

Operadores de condição de string permitem que você construa elementos Condition que restringem 
o acesso com base na comparação de uma chave a um valor de string. Você pode adicionarIfExists
ao final de qualquer nome de operador de condição, exceto a condição Null. Isso é feito para dizer "Se a 
chave de política estiver presente no contexto da solicitação, processar a chave conforme especificado na 
política. Se a chave não estiver presente, avalie o elemento da condição como verdadeiro." Por exemplo, 
você pode usarStringEqualsIfExists para restringir por condição chaves que podem não estar 
presentes em outros tipos de recursos.

Para obter a sintaxe e a semântica completas das chaves de condição de tag, consulte Controlar o acesso 
usando tags. Para obter mais informações sobre essas chaves de condição, consulte os recursos a seguir. 
Os exemplosCodePipeline de políticas nesta seção se alinham às seguintes informações sobre chaves de 
condição e as expandem com exemplos de nuancesCodePipeline, como agrupamento de recursos.

• Operadores de condição de strings
• Serviços da AWSque funcionam com o IAM
• Sintaxe de SCP
• Elementos de política JSON do IAM: Condition
• aws:RequestTag /tag-key
• Chaves de condição paraCodePipeline

Os exemplos a seguir demonstram como especificar condições de tag em políticas para usuários do 
CodePipeline.

Example 1: Limitar ações com base em tags na solicitação

A política gerenciada AWSCodePipeline_FullAccess oferece aos usuários permissão ilimitada para 
executar qualquer ação do CodePipeline em qualquer recurso.

A política a seguir limita esse poder e nega a usuários não autorizados permissão para criar pipelines em 
que tags específicas estejam listadas na solicitação. Para fazer isso, ela negará a ação CreatePipeline
se a solicitação especificar uma tag chamada Project com um dos valores ProjectA ou ProjectB. (A
aws:RequestTag chave de condição é usada para controlar quais tags podem ser transmitidas em uma 
solicitação do IAM.)

No exemplo a seguir, a intenção da política é negar a permissão de usuários não autorizados para criar 
um pipeline com os valores de tag especificados. No entanto, a criação de um pipeline exige o acesso 
a recursos além do próprio pipeline (por exemplo, ações e estágios do pipeline). Como o'Resource'
especificado na política é'*', a política é avaliada em relação a cada recurso que tem um ARN e é criada 
quando o pipeline está sendo criado. Esses recursos adicionais não têm a chave de condição da tag, 
portanto, aStringEquals verificação falha e o usuário não tem a capacidade de criar nenhum pipeline. 
Para resolver isso, use o operador de condição StringEqualsIfExists. Dessa forma, o teste só 
acontece se a chave de condição existir.

Você pode ler o seguinte como: “Se o recurso que está sendo verificado tiver uma chave 
de"RequestTag/Project" condição de tag de tag, permita a ação apenas se o valor de chave começar 
comprojectA. Se o recurso que está sendo verificado não tiver essa chave de condição, não se 
preocupe com isso."

Além disso, para impedir que esses usuários não autorizados interfiram nas recursos, a política não 
permite que ações de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de 
de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de deaws:TagKeys O administrador de um 
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cliente deve anexar essa política do IAM a usuários administrativos não autorizados, além da política de 
usuário gerenciada.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "codepipeline:CreatePipeline", 
        "codepipeline:TagResource" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEqualsIfExists": { 
          "aws:RequestTag/Project": ["ProjectA", "ProjectB"] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "codepipeline:UntagResource" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "ForAllValues:StringEquals": { 
          "aws:TagKeys": ["Project"] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Example 2: Limitar ações de marcação com base em tags de recursos

A política gerenciada AWSCodePipeline_FullAccess oferece aos usuários permissão ilimitada para 
executar qualquer ação do CodePipeline em qualquer recurso.

A seguinte política limita esse poder e nega a usuários não autorizados permissão para realizar ações 
em pipelines específicos do projeto. Para fazer isso, ela negará ações específicas se o recurso tiver 
uma tag denominada Project com um dos valores ProjectA ou ProjectB. (A chave de condição
aws:ResourceTag é usada para controlar o acesso a recursos com base nas tags desses recursos.) O 
administrador de um cliente deve anexar essa política do IAM a usuários não autorizados do IAM, além da 
política de usuário gerenciada.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "codepipeline:TagResource" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:ResourceTag/Project": ["ProjectA", "ProjectB"] 
        } 
      } 
    } 
  ]
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}

Example 3: Permitir ações com base em tags na solicitação

A política a seguir concede aos usuários permissão para criar pipelines de desenvolvimento no 
CodePipeline.

Para fazer isso, ela permitirá as ações CreatePipeline e TagResource se a solicitação especificar 
uma tag denominada Project com o valor ProjectA. Em outras palavras, a única chave de tag que 
pode ser especificada éProject, e seu valor deve serProjectA.

A chave deaws:RequestTag condição é usada para controlar quais tags podem ser transmitidas em 
uma solicitação do IAM. A aws:TagKeys condição garante que a chave de tag faça diferenciação de 
letras maiúsculas e minúsculas. Essa política é útil para usuários ou funções que não tenham a política 
de usuárioAWSCodePipeline_FullAccess gerenciada em anexo. A política gerenciada oferece aos 
usuários permissão ilimitada para executar qualquer ação do CodePipeline em qualquer recurso.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codepipeline:CreatePipeline", 
        "codepipeline:TagResource" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:RequestTag/Project": "ProjectA" 
        }, 
        "ForAllValues:StringEquals": { 
          "aws:TagKeys": ["Project"] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Example 4: Limitar ações de desmarcação com base em tags de recursos

A política gerenciada AWSCodePipeline_FullAccess oferece aos usuários permissão ilimitada para 
executar qualquer ação do CodePipeline em qualquer recurso.

A seguinte política limita esse poder e nega a usuários não autorizados permissão para realizar ações em 
pipelines específicos do projeto. Para fazer isso, ela negará ações específicas se o recurso tiver uma tag 
denominada Project com um dos valores ProjectA ou ProjectB.

Além disso, para impedir que esses usuários não autorizados interfiram nas recursos, a política não 
permite que ações de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de 
de de de de de de de de de de de de de de de deProject de de deaws:TagKeys O administrador de 
um cliente deve anexar essa política do IAM a usuários ou funções não autorizados, além da política de 
usuário gerenciada.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "codepipeline:UntagResource" 
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      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "ForAllValues:StringEquals": { 
          "aws:TagKeys": ["Project"] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Permissões necessárias para usar o console do CodePipeline
Para usar o CodePipeline no console do CodePipeline, é necessário ter um conjunto mínimo de 
permissões dos seguintes serviços:

• AWS Identity and Access Management
• Amazon Simple Storage Service

Essas permissões permitem que você descreva outrosAWS recursos para suaAWS conta.

Dependendo dos outros serviços que você incorpora aos pipelines, podem ser necessárias permissões de 
um ou mais dos seguintes itens:

• AWS CodeCommit
• CodeBuild
• AWS CloudFormation
• AWS CodeDeploy
• AWS Elastic Beanstalk
• AWS Lambda
• AWS OpsWorks

Se você criar uma política do IAM que seja mais restritiva que as permissões mínimas necessárias, o 
console do não funcionará como pretendido para os usuários com essa política do IAM. Para garantir que 
esses usuários ainda consigam usar o console do CodePipeline, associe também a política gerenciada
AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess ao usuário, conforme descrito em Políticas gerenciadas pela AWS 
para o CodePipeline (p. 439).

Não é necessário conceder permissões mínimas do console para os usuários que estão fazendo ligações 
para a AWS CLI ou a API do CodePipeline.

Políticas gerenciadas pela AWS para o CodePipeline
A AWS aborda muitos casos de uso comuns fornecendo políticas autônomas do IAM que são criadas 
e administradas pela AWS. As políticas gerenciadas concedem as permissões necessárias para casos 
de uso comuns para que você possa investigar quais permissões são necessárias. Para obter mais 
informações, consulte Políticas gerenciadas da AWS no Guia do usuário do IAM.

As seguintes políticas gerenciadas pela AWS, que é possível associar a usuários na sua conta, são 
específicas do CodePipeline:

• AWSCodePipeline_FullAccess – Concede acesso completo ao CodePipeline. Para visualizar o 
documento de política JSON no console do IAM, consulte AWSCodePipeline_FullAccess.

• AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess – concede acesso somente leitura ao 
CodePipeline. Para visualizar o documento de política JSON no console do IAM, consulte
AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess.
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• AWSCodePipelineApproverAccess— Concede permissão para aprovar ou rejeitar uma ação 
de aprovação manual. Para visualizar o documento de política JSON no console do IAM, consulte
AWSCodePipelineApproverAccess.

• AWSCodePipelineCustomActionAccess— Concede permissão para criar ações 
personalizadasCodePipeline ou integrar recursos do Jenkins para criar ou testar ações. Para visualizar o 
documento de política JSON no console do IAM, consulte AWSCodePipelineCustomActionAccess.

Important

As políticasAWSCodePipelineFullAccess gerenciadas pela 
AWSAWSCodePipelineReadOnlyAccess foram substituídas. 
UseAWSCodePipeline_FullAccess asAWSCodePipeline_ReadOnlyAccess políticas e.

Atualizações do AWS CodePipeline para políticas gerenciadas pela AWS

Visualizar detalhes sobre atualizações em políticas gerenciadas pela AWS para o CodePipeline desde 
que esse serviço começou a rastrear essas alterações. Para receber alertas automáticos sobre alterações 
feitas nesta página, inscreva-se no feed RSS na página histórico deCodePipeline documentos da.

Alteração Descrição Data

AWSCodePipelineFullAccess— 
Obsoleto

Esta política foi substituída por
AWSCodePipeline_FullAccess.

Depois de 17 de novembro de 
2022, essa política não poderá 
ser anexada a novos usuários, 
grupos ou funções. Para obter 
mais informações, consulte
Políticas gerenciadas pela AWS 
para o CodePipeline (p. 439).

17 de novembro de 2022

AWSCodePipelineReadOnlyAccess— 
Obsoleto

Esta política foi substituída por
AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess.

Depois de 17 de novembro de 
2022, essa política não poderá 
ser anexada a novos usuários, 
grupos ou funções. Para obter 
mais informações, consulte
Políticas gerenciadas pela AWS 
para o CodePipeline (p. 439).

17 de novembro de 2022

O CodePipeline iniciou o 
rastreamento das alterações

O CodePipeline começou a 
monitorar as alterações para as 
políticas gerenciadas da AWS.

12 de março de 2021

Notificações e políticas gerenciadas do CodePipeline
O CodePipeline oferece suporte a notificações que podem notificar os usuários sobre alterações 
importantes nas pipielines. As políticas gerenciadas para o CodePipeline incluem instruções de políticas 
para a funcionalidade de notificação. Para obter mais informações, consulte O que são notificações?.
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Permissões relacionadas a notificações em políticas gerenciadas de acesso total
Essa política gerenciada concede permissões,CodePipeline juntamente com os serviços 
relacionadosCodeCommit,CodeBuildCodeDeploy, eCodeStar as notificações da AWS. A política também 
concede as permissões necessárias para trabalhar com outros serviços que se integram aos seus 
pipelines, como Amazon S3, Elastic BeanstalkCloudTrail, Amazon EC2AWS CloudFormation e. Os 
usuários com essa política de gerenciamento aplicada também podem criar e gerenciar tópicos do Amazon 
SNS para notificações, inscrever e cancelar a inscrição de usuários de tópicos, listar tópicos para escolher 
como destinos de regras de notificação e listarAWS Chatbot clientes configurados para o Slack.

A política gerenciada AWSCodePipeline_FullAccess inclui as declarações a seguir para permitir 
acesso total às notificações.

    { 
        "Sid": "CodeStarNotificationsReadWriteAccess", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "codestar-notifications:CreateNotificationRule", 
            "codestar-notifications:DescribeNotificationRule", 
            "codestar-notifications:UpdateNotificationRule", 
            "codestar-notifications:DeleteNotificationRule", 
            "codestar-notifications:Subscribe", 
            "codestar-notifications:Unsubscribe" 
        ], 
        "Resource": "*", 
        "Condition" : { 
            "StringLike" : {"codestar-notifications:NotificationsForResource" : 
 "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:MyFirstPipeline"}  
        } 
    },     
    { 
        "Sid": "CodeStarNotificationsListAccess", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "codestar-notifications:ListNotificationRules", 
            "codestar-notifications:ListTargets", 
            "codestar-notifications:ListTagsforResource", 
            "codestar-notifications:ListEventTypes" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }, 
    { 
        "Sid": "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "sns:CreateTopic", 
            "sns:SetTopicAttributes" 
        ], 
        "Resource": "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*" 
    }, 
    { 
        "Sid": "SNSTopicListAccess", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "sns:ListTopics" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }, 
    { 
        "Sid": "CodeStarNotificationsChatbotAccess", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations" 
          ], 
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       "Resource": "*" 
    }

Permissões relacionadas a notificações em políticas gerenciadas somente leitura

A política gerenciada AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess inclui as instruções a seguir para permitir 
acesso somente leitura às notificações. Os usuários com essa política aplicada podem visualizar 
notificações de recursos, mas não podem criá-las, gerenciá-las ou inscrever-se nelas.

   { 
        "Sid": "CodeStarNotificationsPowerUserAccess", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "codestar-notifications:DescribeNotificationRule" 
        ], 
        "Resource": "*", 
        "Condition" : { 
            "StringLike" : {"codestar-notifications:NotificationsForResource" : 
 "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:MyFirstPipeline"}  
        } 
    },     
    { 
        "Sid": "CodeStarNotificationsListAccess", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "codestar-notifications:ListNotificationRules", 
            "codestar-notifications:ListEventTypes", 
            "codestar-notifications:ListTargets" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }

Para obter informações sobre o IAM e notificações, consulte Identity and Access Management paraAWS 
CodeStar notificações.

Exemplos de política gerenciada pelo cliente
Nesta seção, você encontrará exemplos de políticas de usuário que concedem permissões para diversas 
ações do CodePipeline. Essas políticas funcionam quando você está usando a API do CodePipeline, 
AWS SDKs ou a AWS CLI. Ao usar o console, você deve conceder permissões adicionais específicas 
para o console. Para obter mais informações, consulte Permissões necessárias para usar o console do 
CodePipeline (p. 439).

Note

Todos os exemplos usam a Região do Oeste dos EUA (Oregon) (us-west-2) e contêm IDs de 
conta fictícios.

Exemplos

• Exemplo 1: conceder permissões para obter o estado de um pipeline (p. 443)
• Exemplo 2: conceder permissões para habilitar e desabilitar transições entre estágios (p. 443)
• Exemplo 3: conceder permissões para obter uma lista de todos os tipos de ação disponíveis (p. 443)
• Exemplo 4: conceder permissões para aprovar ou rejeitar ações de aprovação manual (p. 444)
• Exemplo 5: conceder permissões para pesquisar por trabalhos para uma ação personalizada (p. 444)
• Exemplo 6: anexar ou editar uma política para integração do Jenkins comAWSCodePipeline (p. 444)
• Exemplo 7: configurar o acesso entre contas em um pipeline (p. 445)
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• Exemplo 8: usar os recursos da AWS associados a outra conta em um pipeline (p. 446)

Exemplo 1: conceder permissões para obter o estado de um pipeline
O exemplo a seguir concede permissões para obter o estado do pipeline chamado MyFirstPipeline:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:GetPipelineState" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:MyFirstPipeline" 
        } 
    ]
}

Exemplo 2: conceder permissões para habilitar e desabilitar transições entre 
estágios
O exemplo a seguir concede permissões para permitir e desativar transições entre todos os estágios no 
pipeline chamado MyFirstPipeline:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:DisableStageTransition", 
                "codepipeline:EnableStageTransition" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:MyFirstPipeline/*" 
        } 
    ]
}

Para permitir que o usuário permita ou desative transições de um único estágio em um pipeline, você 
deve especificar o estágio. Por exemplo, para permitir que o usuário habilite e desabilite transições de um 
estágio chamado Staging em um pipeline chamado MyFirstPipeline:

"Resource": "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:MyFirstPipeline/Staging"

Exemplo 3: conceder permissões para obter uma lista de todos os tipos de ação 
disponíveis
O exemplo a seguir concede permissões para obter uma lista de todos os tipos de ação disponíveis para 
os pipelines na região us-west-2:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:ListActionTypes" 
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            ], 
            "Resource": "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:actiontype:*" 
        } 
    ]
}

Exemplo 4: conceder permissões para aprovar ou rejeitar ações de aprovação 
manual

O exemplo a seguir concede permissões para aprovar ou rejeitar ações de aprovação manual em um 
estágio chamado Staging em um pipeline chamado MyFirstPipeline:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:PutApprovalResult" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:MyFirstPipeline/
Staging/*" 
        } 
    ]
}

Exemplo 5: conceder permissões para pesquisar por trabalhos para uma ação 
personalizada

O exemplo a seguir concede permissões para pesquisar por trabalhos para a ação personalizada chamada
TestProvider, que é um tipo de ação de Test na primeira versão, em todos os pipelines:

Note

O profissional de trabalho para uma ação personalizada pode estar configurado em umaAWS 
conta diferente ou exigir uma função específica do IAM para funcionar.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:PollForJobs" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:codepipeline:us-
west-2:111222333444:actionType:Custom/Test/TestProvider/1" 
            ] 
        } 
    ]
}

Exemplo 6: anexar ou editar uma política para integração do Jenkins 
comAWSCodePipeline

Se você configurar um pipeline para usar o Jenkins para compilação ou teste, crie uma identidade 
separada para essa integração e anexe uma política do IAM que tenha as permissões mínimas 
necessárias para a integração entre JenkinsCodePipeline e. Essa política é a mesma da política 
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gerenciada AWSCodePipelineCustomActionAccess. Veja a seguir um exemplo de uma política para a 
integração do Jenkins:

{ 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:AcknowledgeJob", 
                "codepipeline:GetJobDetails", 
                "codepipeline:PollForJobs", 
                "codepipeline:PutJobFailureResult", 
                "codepipeline:PutJobSuccessResult" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ], 
    "Version": "2012-10-17"
}

Exemplo 7: configurar o acesso entre contas em um pipeline
Você pode configurar o acesso a pipelines para usuários e grupos em outra conta do AWS. A maneira 
recomendada é criar uma função na conta onde o pipeline foi criado. A função deve permitir que 
os usuários da outra conta da AWS assumam essa função e acessem o pipeline. Para obter mais 
informações, consulte Passo a passo: acesso entre contas usando funções.

O exemplo a seguir mostra uma política na conta 80398EXAMPLE que permite que os usuários 
visualizem, mas não alterem, o pipeline nomeadoMyFirstPipeline noCodePipeline console. Essa 
política é baseada na política gerenciada AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess, mas, como ela é 
específica ao pipeline MyFirstPipeline, a política gerenciada não pode ser usada diretamente. Se você 
não desejar restringir a política a um pipeline específico, leve em consideração usar uma das políticas 
gerenciadas criadas e mantidas pelo CodePipeline. Para obter mais informações, consulte Trabalho com 
políticas gerenciadas. Você deve anexar essa política a uma função do IAM criada para acessar, por 
exemplo, uma função chamadaCrossAccountPipelineViewers:

{ 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:GetPipeline", 
                "codepipeline:GetPipelineState", 
                "codepipeline:ListActionTypes", 
                "codepipeline:ListPipelines", 
                "iam:ListRoles", 
                "s3:GetBucketPolicy", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:ListBucket", 
                "codedeploy:GetApplication", 
                "codedeploy:GetDeploymentGroup", 
                "codedeploy:ListApplications", 
                "codedeploy:ListDeploymentGroups", 
                "elasticbeanstalk:DescribeApplications", 
                "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments", 
                "lambda:GetFunctionConfiguration", 
                "lambda:ListFunctions" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:codepipeline:us-east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline" 
        } 
    ], 
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    "Version": "2012-10-17"
}

Após criar essa política, crie um perfil do IAM na conta do 80398EXAMPLE e anexe a política a esse 
perfil. Nos relacionamentos de confiança da função, você deve adicionar a conta da AWS que assumirá 
essa função. O exemplo a seguir mostra uma política que permite que os usuários daAWS conta
11111111111111 assumam funções definidas na conta 80398EXAMPLE:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:root" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}

O exemplo a seguir mostra uma política criada naAWS conta 111111111111 que permite que os usuários 
assumam a função nomeadaCrossAccountPipelineViewers na conta 80398EXAMPLE:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CrossAccountPipelineViewers" 
        } 
    ]
}   

Exemplo 8: usar os recursos da AWS associados a outra conta em um pipeline
Você pode configurar políticas que permitem que um usuário crie um pipeline que usa recursos em outra 
conta da AWS. Isso requer configurar políticas e funções na conta que criará o pipeline (AccountA) e na 
conta que criou os recursos a serem usados no pipeline (AccountB). Também é necessário criar uma 
chave gerenciada pelo cliente no AWS Key Management Service para usar o acesso entre contas. Para 
obter mais informações estep-by-step exemplos, consulteCrie um funil CodePipeline que use recursos 
de outraAWS conta (p. 244)Configure a criptografia do lado do servidor para artefatos armazenados no 
Amazon S3 paraCodePipeline (p. 419) e.

O exemplo a seguir mostra uma política configurada por AccountA para um bucket do S3 usado 
para armazenar artefatos de pipeline. A política concede acesso à AccountB. No exemplo a seguir, 
o ARN para AccountB é 012ID_ACCOUNT_B. O ARN para o bucket do S3 é codepipeline-us-
east-2-1234567890. Substitua esses ARNs pelos ARNs do bucket do S3 e da conta à qual você deseja 
permitir o acesso:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "SSEAndSSLPolicy", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "DenyUnEncryptedObjectUploads", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "s3:PutObject", 
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            "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "s3:x-amz-server-side-encryption": "aws:kms" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyInsecureConnections", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*", 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                    "aws:SecureTransport": false 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::012ID_ACCOUNT_B:root" 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:Get*", 
                "s3:Put*" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::012ID_ACCOUNT_B:root" 
            }, 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890" 
        } 
    ]
}      

O exemplo a seguir mostra uma política configurada pela Conta A que permite que a Conta 
B assuma uma função. Essa política deve ser aplicada à função de serviço do CodePipeline 
(CodePipeline_Service_Role). Para obter mais informações sobre como aplicar políticas a funções 
no IAM, consulte Modificando uma função. No exemplo a seguir, 012ID_ACCOUNT_B é o ARN para 
AccountB:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "sts:AssumeRole", 
        "Resource": [ 
            "arn:aws:iam::012ID_ACCOUNT_B:role/*" 
        ] 
    }
}

O exemplo a seguir mostra uma política configurada pela AccountB e aplicada à função de instância 
do EC2 para o CodeDeploy. Essa política concede acesso ao bucket S3 usado pela AccountA para 
armazenar artefatos de pipeline (codepipeline-us-east-2-1234567890):
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:Get*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890" 
            ] 
        } 
    ]
}

O exemplo a seguir exibe uma política de AWS KMS onde arn:aws:kms:us-
east-1:012ID_ACCOUNT_A:key/2222222-3333333-4444-556677EXAMPLE é o ARN da chave 
gerenciada pelo cliente criada na AccountA e configurada para permitir que a AccountB a use:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:DescribeKey", 
                "kms:GenerateDataKey*", 
                "kms:Encrypt", 
                "kms:ReEncrypt*", 
                "kms:Decrypt" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kms:us-
east-1:012ID_ACCOUNT_A:key/2222222-3333333-4444-556677EXAMPLE" 
            ] 
        } 
    ]
}

O exemplo a seguir mostra uma política embutida para uma função do IAM (CrossAccount_Role) criada 
pela AccountB que permite o acesso àsCodeDeploy ações exigidas pelo pipeline na contaA.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codedeploy:CreateDeployment", 
                "codedeploy:GetDeployment", 
                "codedeploy:GetDeploymentConfig", 
                "codedeploy:GetApplicationRevision", 
                "codedeploy:RegisterApplicationRevision" 
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            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

O exemplo a seguir mostra uma política embutida para uma função do IAM (CrossAccount_Role) criada 
pelo AccountB que permite o acesso ao bucket do S3 para baixar artefatos de entrada e fazer upload de 
artefatos de saída:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject*", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Para obter mais informações sobre como editar um pipeline para acesso entre contas a recursos, consulte
Etapa 2: Editar o pipeline  (p. 251).

Exemplos de políticas baseadas em recursos do AWS 
CodePipeline
Outros serviços, como Amazon S3, também dão suporte a políticas de permissões baseadas em recursos. 
Por exemplo: você pode anexar uma política a um bucket do S3 para gerenciar permissões de acesso 
a esse bucket. Embora o CodePipeline não seja compatível com políticas com base em recursos, ele 
armazena os artefatos a serem usados em pipelines nos buckets do S3 versionados.

Example Como criar uma política para que um bucket do S3 a use como o armazenamento de 
artefatos do CodePipeline

Você pode usar qualquer bucket do S3 versionado como o armazenamento de artefatos do CodePipeline. 
Se você usar o assistente Create Pipeline (Criar pipeline) para criar o primeiro pipeline, esse bucket do 
S3 será criado para garantir que todos os objetos carregados para o armazenamento de artefatos sejam 
criptografados e que as conexões com o bucket sejam confiáveis. Como melhor prática, se você criar seu 
próprio bucket do S3, considere adicionar a política a seguir ou seus elementos ao bucket. Nessa política, 
o ARN do bucket do S3 é codepipeline-us-east-2-1234567890. Substitua esse ARN pelo ARN do 
seu bucket do S3:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "SSEAndSSLPolicy", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "DenyUnEncryptedObjectUploads", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "s3:PutObject", 
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            "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "s3:x-amz-server-side-encryption": "aws:kms" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyInsecureConnections", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*", 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                    "aws:SecureTransport": false 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Solução de problemas de identidade e acesso do 
AWS CodePipeline
Use as seguintes informações para ajudar a diagnosticar e corrigir problemas comuns que podem ser 
encontrados ao trabalhar com o CodePipeline e o IAM.

Tópicos
• Não tenho autorização para executar uma ação no CodePipeline (p. 450)
• Não estou autorizado a executar iam:PassRole (p. 450)
• Sou administrador e desejo permitir que outras pessoas tenham acesso ao CodePipeline (p. 451)
• Desejo permitir que pessoas fora da minha conta da AWS acessem meus recursos do 

CodePipeline (p. 451)

Não tenho autorização para executar uma ação no CodePipeline
Se o AWS Management Console informar que você não está autorizado a executar uma ação, você deverá 
entrar em contato com o administrador para obter assistência. O administrador é a pessoa que forneceu a 
você o seu nome de usuário e senha.

O exemplo de erro a seguir ocorre quando o usuário domateojackson IAM tenta usar o console para 
visualizar detalhes sobre um pipeline, mas não temcodepipeline:GetPipeline as permissões.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 codepipeline:GetPipeline on resource: my-pipeline

Neste caso, Mateo pede ao administrador para atualizar suas políticas para permitir a ele o acesso ao 
recurso my-pipeline usando a ação codepipeline:GetPipeline.

Não estou autorizado a executar iam:PassRole
Se você receber uma mensagem de erro informando que você não está autorizado a executar a ação
iam:PassRole, entre em contato com o administrador para obter assistência. O administrador é a pessoa 
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que forneceu a você o seu nome de usuário e senha. Peça a essa pessoa para atualizar suas políticas 
para permitir que você passe uma função para o CodePipeline.

Alguns Serviços da AWS permitem que você transmita uma função existente para o serviço, em vez de 
criar uma função de serviço ou uma função vinculada ao serviço. Para fazer isso, um usuário deve ter 
permissões para passar o perfil para o serviço.

O erro de exemplo a seguir ocorre quando uma usuária do IAM chamada marymajor tenta usar o console 
para executar uma ação no CodePipeline. No entanto, a ação exige que o serviço tenha permissões 
concedidas por um perfil de serviço. Mary não tem permissões para passar a função para o serviço.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

Neste caso, Mary pede ao administrador para atualizar suas políticas para permitir que ela execute a ação
iam:PassRole.

Sou administrador e desejo permitir que outras pessoas tenham 
acesso ao CodePipeline
Para permitir que outros usuários acessem o CodePipeline, crie uma entidade do IAM (usuário ou função) 
para a pessoa ou a aplicação que precisa do acesso. Elas usarão as credenciais dessa entidade para 
acessar a AWS. Você deve anexar uma política à entidade que concede a eles as permissões corretas no 
CodePipeline.

Para começar a usar imediatamente, consulte Criar os primeiros usuário e grupo delegados do IAM no
Guia do usuário do IAM.

Desejo permitir que pessoas fora da minha conta da AWS 
acessem meus recursos do CodePipeline
Você pode criar uma função que os usuários de outras contas ou pessoas fora da sua organização podem 
usar para acessar seus recursos. Você pode especificar quem é confiável para assumir a função. Para 
serviços que oferecem suporte a políticas baseadas em recursos ou listas de controle de acesso (ACLs), 
você pode usar essas políticas para conceder às pessoas acesso aos seus recursos.

Para saber mais, consulte o seguinte:

• Para saber se o CodePipeline oferece suporte a esses recursos, consulte Como o AWS CodePipeline 
funciona com o IAM (p. 426).

• Para saber como conceder acesso a seus recursos em todas as Contas da AWS pertencentes a você, 
consulte Fornecimento de acesso a um usuário do IAM em outra Conta da AWS pertencente a você no
Guia de usuário do IAM.

• Para saber como conceder acesso a seus recursos para terceiros Contas da AWS, consulte
Fornecimento de acesso a Contas da AWS pertencentes a terceiros no Guia do usuário do IAM.

• Para saber como conceder acesso por meio da federação de identidades, consulte Conceder acesso a 
usuários autenticados externamente (federação de identidades) no Guia do usuário do IAM.

• Para saber a diferença entre usar perfis e políticas baseadas em recursos para acesso entre contas, 
consulte Como os perfis do IAM diferem de políticas baseadas em recursos no Guia do usuário do IAM.

Referência de permissões do CodePipeline
Use a tabela a seguir como referência ao configurar o controle de acesso e escrever políticas de 
permissões que você pode anexar a uma identidade do IAM (políticas baseadas em identidade). A 
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tabela lista cada operação da API do CodePipeline e as ações correspondentes para as quais você pode 
conceder permissões para executar a ação. Para operações que oferecem suporte a permissões em nível 
de recurso, a tabela lista oAWS recurso para o qual você pode conceder as permissões. Você especifica 
as ações no campo Action das políticas.

Permissões no nível do recurso são as que permitem especificar em quais recursos os usuários têm 
permissões para executar ações. O AWS CodePipeline fornece suporte parcial para permissões no nível 
do recurso. Isso significa que, para algumas chamadas de API do AWS CodePipeline, você pode controlar 
quando os usuários têm permissão para usar essas ações, com base em condições que devem ser 
atendidas, ou quais recursos os usuários têm permissão para usar. Por exemplo, você pode conceder 
permissões a usuários para listar as informações de execução de pipelines, mas apenas para um pipeline 
ou pipelines específicos.

Note

A coluna Resources (Recursos) lista o recurso necessário para chamadas de API que oferecem 
suporte a permissões no nível do recurso. Para chamadas de API que não oferecem suporte a 
permissões no nível do recurso, é possível conceder aos usuários permissão para usá-las, mas é 
necessário especificar um curinga (*) para o elemento de recurso da declaração de política.

Operações de API do CodePipeline e permissões necessárias para ações

AcknowledgeJob

Ação: codepipeline:AcknowledgeJob

Necessário para visualizar informações sobre um trabalho especificado e se esse trabalho foi recebido 
pelo operador do trabalho. Usado somente para ações personalizadas.

Recursos: compatível apenas com um caractere curinga (*) no elemento de política Resource.
AcknowledgeThirdPartyJob

Ação: codepipeline:AcknowledgeThirdPartyJob

Necessário para confirmar que um operador do trabalho recebeu o trabalho especificado. Usado 
somente para ações de parceiros.

Recursos: compatível apenas com um caractere curinga (*) no elemento de política Resource.
CreateCustomActionType

Ação: codepipeline:CreateCustomActionType

Necessário para criar uma nova ação personalizada que possa ser usada em todos os pipelines 
associados àAWS conta. Usado somente para ações personalizadas.

Recursos:

Tipo de ação

arn:aws:codepipeline:region:account:actionType:owner/category/provider/version

CreatePipeline

Ação: codepipeline:CreatePipeline

Necessário para criar um pipeline.

Recursos:
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Pipeline

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name

DeleteCustomActionType

Ação: codepipeline:DeleteCustomActionType

Necessário para marcar uma ação personalizada como excluída. PollForJobs para a ação 
personalizada falha após a ação ser marcada para exclusão. Usado somente para ações 
personalizadas.

Recursos:

Tipo de ação

arn:aws:codepipeline:region:account:actionType:owner/category/provider/version

DeletePipeline

Ação: codepipeline:DeletePipeline

Necessário para apagar um pipeline.

Recursos:

Pipeline

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name

DeleteWebhook

Ação:codepipeline:DeleteWebhook

Necessário para apagar um webhook.

Recursos:

Webhook

arn:aws:codepipeline:region:account:webhook:webhook-name

DeregisterWebhookWithThirdParty

Ação:codepipeline:DeregisterWebhookWithThirdParty

Antes da exclusão de um webhook, é necessário remover a conexão entre o webhook que foi criada 
pelo CodePipeline e pela ferramenta externa com eventos que serão detectados. Atualmente, é 
compatível apenas com webhooks direcionados a um tipo de ação deGitHub.

Recursos:

Webhook

arn:aws:codepipeline:region:account:webhook:webhook-name

DisableStageTransition

Ação: codepipeline:DisableStageTransition

Necessário para impedir que os artefatos em um pipeline façam a transição para o próximo estágio no 
pipeline.

Versão da API 2015-07-09
453

https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/APIReference/API_DeleteCustomActionType.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/APIReference/API_DeletePipeline.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/APIReference/API_DeleteWebhook.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/APIReference/API_DeregisterWebhookWithThirdParty.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/APIReference/API_DisableStageTransition.html


AWS CodePipeline Guia do usuário
Referência de permissões do CodePipeline

Recursos:

Pipeline

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name

EnableStageTransition

Ação: codepipeline:EnableStageTransition

Necessário para permitir que os artefatos em um pipeline façam a transição para um estágio em um 
pipeline.

Recursos:

Pipeline

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name

GetJobDetails

Ação: codepipeline:GetJobDetails

Necessário para recuperar informações sobre um trabalho. Usado somente para ações 
personalizadas.

Recursos: nenhum recurso necessário.
GetPipeline

Ação: codepipeline:GetPipeline

Necessário para recuperar a estrutura, os estágios, as ações e os metadados de um pipeline, inclusive 
o ARN do pipeline.

Recursos:

Pipeline

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name

GetPipelineExecution

Ação: codepipeline:GetPipelineExecution

Necessário para recuperar informações sobre uma execução de um pipeline, incluindo os detalhes 
sobre os artefatos, o ID de execução do pipeline e o nome, a versão e o status do pipeline.

Recursos:

Pipeline

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name

GetPipelineState

Ação: codepipeline:GetPipelineState

Necessário para recuperar informações sobre o estado de um pipeline, incluindo os estágios e as 
ações.

Recursos:
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Pipeline

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name
GetThirdPartyJobDetails

Ação: codepipeline:GetThirdPartyJobDetails

Necessário para solicitar os detalhes de um trabalho de uma ação de terceiros. Usado somente para 
ações de parceiros.

Recursos: compatível apenas com um caractere curinga (*) no elemento de política Resource.
ListActionTypes

Ação: codepipeline:ListActionTypes

Necessário para gerar um resumo de todos os tipos de ação do CodePipeline associados à sua conta.

Recursos:

Tipo de ação

arn:aws:codepipeline:region:account:actionType:owner/category/provider/version
ListPipelineExecutions

Ação: codepipeline:ListPipelineExecutions

Necessário para gerar um resumo das execuções mais recentes de um pipeline.

Recursos:

Pipeline

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name
ListPipelines

Ação: codepipeline:ListPipelines

Necessário para gerar um resumo de todos os pipelines associados à sua conta.

Recursos:

ARN do pipeline com curinga (permissões em nível de recurso no nível do nome do pipeline não são 
suportadas)

arn:aws:codepipeline:region:account:*
ListTagsForResource

Ação: codepipeline:ListTagsForResource

Necessária para listar tags de um recurso específico.

Recursos:

Tipo de ação

arn:aws:codepipeline:region:account:actionType:owner/category/provider/version

Pipeline
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arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name

Webhook

arn:aws:codepipeline:region:account:webhook:webhook-name

ListWebhooks

Ação:codepipeline:ListWebhooks

Necessário para listar todos os webhooks na conta dessa região.

Recursos:

Webhook

arn:aws:codepipeline:region:account:webhook:webhook-name

PollForJobs

Ação/Ações: codepipeline:PollForJobs

Necessário para recuperar informações sobre quaisquer trabalhos nos quais o CodePipeline pode 
agir.

Recursos:

Tipo de ação

arn:aws:codepipeline:region:account:actionType:owner/category/provider/version

PollForThirdPartyJobs

Ação: codepipeline:PollForThirdPartyJobs

Necessário para determinar se há trabalhos de terceiros nos quais um operador de trabalho possa 
atuar. Usado somente para ações de parceiros.

Recursos: compatível apenas com um caractere curinga (*) no elemento de política Resource.
PutActionRevision

Ação: codepipeline:PutActionRevision

Necessário para relatar informações para o CodePipeline sobre novas revisões a uma origem.

Recursos:

Ação

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name/stage-name/action-name

PutApprovalResult

Ação: codepipeline:PutApprovalResult

Necessário para relatar a resposta a uma solicitação de aprovação manual ao CodePipeline As 
respostas válidas são Approved e Rejected.

Recursos:

Ação
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arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name/stage-name/action-name

Note

Essa chamada à API oferece suporte a permissões em nível de recurso. No entanto, você 
pode encontrar um erro ao usar o console do IAM ou o Gerador de políticas para criar 
políticas com "codepipeline:PutApprovalResult" que especifica um ARN de recurso. 
Se encontrar um erro, você poderá usar a guia JSON no console do IAM ou a CLI para criar 
uma política.

PutJobFailureResult

Ação: codepipeline:PutJobFailureResult

Necessário para relatar a falha de um trabalho como devolvido para o pipeline por um operador de 
trabalho. Usado somente para ações personalizadas.

Recursos: compatível apenas com um caractere curinga (*) no elemento de política Resource.
PutJobSuccessResult

Ação: codepipeline:PutJobSuccessResult

Necessário para relatar o sucesso de um trabalho como devolvido ao pipeline por um operador de 
trabalho. Usado somente para ações personalizadas.

Recursos: compatível apenas com um caractere curinga (*) no elemento de política Resource.
PutThirdPartyJobFailureResult

Ação: codepipeline:PutThirdPartyJobFailureResult

Necessário para relatar a falha de um trabalho de terceiros como devolvido ao pipeline por um 
operador de trabalho. Usado somente para ações de parceiros.

Recursos: compatível apenas com um caractere curinga (*) no elemento de política Resource.
PutThirdPartyJobSuccessResult

Ação: codepipeline:PutThirdPartyJobSuccessResult

Necessário para relatar o sucesso de um trabalho de terceiros como devolvido ao pipeline por um 
operador de trabalho. Usado somente para ações de parceiros.

Recursos: compatível apenas com um caractere curinga (*) no elemento de política Resource.
PutWebhook

Ação:codepipeline:PutWebhook

Necessário para criar um webhook.

Recursos:

Webhook

arn:aws:codepipeline:region:account:webhook:webhook-name

RegisterWebhookWithThirdParty

Ação:codepipeline:RegisterWebhookWithThirdParty

Recursos:
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Depois da criação de um webhook, necessário para configurar os terceiros com suporte para chamar 
o URL do webhook gerado.

Webhook

arn:aws:codepipeline:region:account:webhook:webhook-name

RetryStageExecution

Ação: codepipeline:RetryStageExecution

Necessário para reiniciar a execução do pipeline ao recuperar as últimas ações falhas em um estágio.

Recursos:

Pipeline

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name

StartPipelineExecution

Ação: codepipeline:StartPipelineExecution

Necessário para iniciar o pipeline especificado (especificamente, para iniciar o processamento da 
confirmação mais recente para o local de origem especificado como parte do pipeline).

Recursos:

Pipeline

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name

TagResource

Ação: codepipeline:TagResource

Obrigatório para marcar o recurso especificado.

Recursos:

Tipo de ação

arn:aws:codepipeline:region:account:actionType:owner/category/provider/version

Pipeline

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name

Webhook

arn:aws:codepipeline:region:account:webhook:webhook-name

UntagResource

Ação: codepipeline:UntagResource

Obrigatório para marcar o recurso especificado.

Recursos:

Tipo de ação
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arn:aws:codepipeline:region:account:actionType:owner/category/provider/version

Pipeline

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name

Webhook

arn:aws:codepipeline:region:account:webhook:webhook-name
UpdatePipeline

Ação: codepipeline:UpdatePipeline

Necessário para atualizar um pipeline especificado com edições ou alterações em sua estrutura.

Recursos:

Pipeline

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name

Gerenciar a função de serviço do CodePipeline
A função de serviço CodePipeline é configurada com uma ou mais políticas que controlam o acesso aos 
recursos da AWS usados pelo pipeline. Pode ser que você queira anexar políticas adicionais a essa 
função, editar a política anexada à função ou configurar políticas para outras funções de serviço na AWS. 
Pode ser que você também queira anexar uma política a uma função ao configurar o acesso entre contas 
ao pipeline.

Important

Alterar uma declaração de política ou anexar outra política à função pode impedir o 
funcionamento dos pipelines. Compreenda as implicações antes de alterar de alguma maneira 
a função de serviço do CodePipeline. Teste os pipelines após ter feito alterações na função de 
serviço.

Note

No console, as funções de serviço criadas antes de setembro de 2018 são criadas com o nome
oneClick_AWS-CodePipeline-Service_ID-Number.
As funções de serviço criadas após setembro de 2018 usam o formato de nome da função 
de serviço AWSCodePipelineServiceRole-Region-Pipeline_Name. Por exemplo, 
para um pipeline chamadoMyFirstPipeline ineu-west-2, o console nomeia a função e a 
políticaAWSCodePipelineServiceRole-eu-west-2-MyFirstPipeline.

Remover permissões da função de serviço do CodePipeline
Você pode editar a declaração da função de serviço para remover o acesso aos recursos que você 
não utiliza. Por exemplo, se nenhum de seus pipelines incluir o Elastic Beanstalk, você poderá editar a 
declaração de política para remover a seção que concede acesso aos recursos do Elastic Beanstalk.

De maneira similar, se nenhum dos pipelines incluir CodeDeploy, você poderá editar a declaração de 
política para remover a seção que concede acesso aos recursos da CodeDeploy:

    { 
    "Action": [ 
        "codedeploy:CreateDeployment", 
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        "codedeploy:GetApplicationRevision", 
        "codedeploy:GetDeployment", 
        "codedeploy:GetDeploymentConfig", 
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision" 
    ], 
    "Resource": "*", 
    "Effect": "Allow"
},

Adicionar permissões à função de serviço do CodePipeline
Você deve atualizar sua declaração de política de função de serviço com permissões para uma que 
aindaAWS service (Serviço da AWS) não esteja incluída na declaração de política de função de serviço 
padrão antes de poder usá-la em seus pipelines.

Isso é especialmente importante se a função de serviço que você usa para seus pipelines foi criada antes 
de o suporte ser adicionadoCodePipeline a umAWS service (Serviço da AWS).

A tabela a seguir mostra quando foi adicionado suporte para outrosServiços da AWS.

AWS service (Serviço da AWS) CodePipelinedata de suporte

AWS CloudFormationStackSetsações 30 de dezembro de 2020

CodeCommitformato de artefato de saída de clone 
completo

11 de novembro de 2020

CodeBuildcompilações em lote 30 de julho de 2020

AWS AppConfig 22 de junho de 2020

AWS Step Functions 27 de maio de 2020

CodeStarConexões da AWS 18 de dezembro de 2019

A ação CodeDeployToECS 27 de novembro de 2018

Amazon ECR 27 de novembro de 2018

Service Catalog 16 de outubro de 2018

AWS Device Farm 19 de julho de 2018

Amazon ECS 12 de dezembro de 2017

CodeCommit 18 de abril de 2016

AWS OpsWorks 2 de junho de 2016

AWS CloudFormation 3 de novembro de 2016

AWS CodeBuild 1º de dezembro de 2016

Elastic Beanstalk Lançamento do serviço inicial

Siga estes passos para adicionar permissões para um serviço compatível:

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do IAM em https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.
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2. No console do IAM, no painel de navegação, selecione Funções e escolha suaAWS-CodePipeline-
Service função na lista de funções.

3. Na guia Permissões, em Políticas embutidas, na linha da sua política de função de serviço, escolha
Editar política.

4. Adicione as permissões necessárias na caixa do documento de política.

Note

Ao criar políticas do IAM, siga a orientação de segurança padrão de concessão de privilégio 
mínimo, ou seja, conceda apenas as permissões necessárias para realizar uma tarefa. 
Determinadas chamadas de API são compatíveis com permissões baseadas em recursos e 
permitem que o acesso seja limitado. Por exemplo, neste caso, para limitar as permissões 
quando chamar DescribeTasks e ListTasks, você pode substituir o caractere curinga (*) 
por um ARN de recurso ou um ARN de recurso que contenha um caractere curinga (*). Para 
obter informações sobre como criar uma política que conceda acesso com privilégio mínimo, 
consultehttps://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#grant-least-
privilege.

Por exemplo, no caso de compatibilidade com CodeCommit, adicione o seguinte à declaração da 
política:

{ 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [   
      "codecommit:GetBranch", 
      "codecommit:GetCommit", 
      "codecommit:UploadArchive", 
      "codecommit:GetUploadArchiveStatus",       
      "codecommit:CancelUploadArchive" 
            ], 
  "Resource": "resource_ARN"
},

No caso de compatibilidade com AWS OpsWorks, adicione o seguinte à declaração da política:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "opsworks:CreateDeployment", 
        "opsworks:DescribeApps", 
        "opsworks:DescribeCommands", 
        "opsworks:DescribeDeployments", 
        "opsworks:DescribeInstances", 
        "opsworks:DescribeStacks", 
        "opsworks:UpdateApp", 
        "opsworks:UpdateStack" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

No caso de compatibilidade com AWS CloudFormation, adicione o seguinte à declaração da política:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "cloudformation:CreateStack", 
        "cloudformation:DeleteStack", 
        "cloudformation:DescribeStacks", 
        "cloudformation:UpdateStack", 
        "cloudformation:CreateChangeSet", 
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        "cloudformation:DeleteChangeSet", 
        "cloudformation:DescribeChangeSet", 
        "cloudformation:ExecuteChangeSet", 
        "cloudformation:SetStackPolicy", 
        "cloudformation:ValidateTemplate", 
        "iam:PassRole" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

No caso de compatibilidade com CodeBuild, adicione o seguinte à declaração da política:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "codebuild:BatchGetBuilds", 
        "codebuild:StartBuild" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

Note

O Support para compilações em lote foi adicionado posteriormente. Consulte a etapa 11 para 
obter as permissões a serem adicionadas à função de serviço para compilações em lote.

No caso de compatibilidade com AWS Device Farm, adicione o seguinte à declaração da política:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "devicefarm:ListProjects", 
        "devicefarm:ListDevicePools", 
        "devicefarm:GetRun", 
        "devicefarm:GetUpload", 
        "devicefarm:CreateUpload", 
        "devicefarm:ScheduleRun" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

Para obter suporte ao Service Catalog, adicione o seguinte à sua declaração de política:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "servicecatalog:ListProvisioningArtifacts", 
        "servicecatalog:CreateProvisioningArtifact", 
        "servicecatalog:DescribeProvisioningArtifact", 
        "servicecatalog:DeleteProvisioningArtifact", 
        "servicecatalog:UpdateProduct" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},
{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "cloudformation:ValidateTemplate" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
}
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5. Para obter suporte ao Amazon ECR, adicione o seguinte à sua declaração de política:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "ecr:DescribeImages" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

6. Para o Amazon ECS, as seguintes são as permissões mínimas necessárias para criar pipelines com 
uma ação de implantação do Amazon ECS.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "ecs:DescribeServices", 
        "ecs:DescribeTaskDefinition", 
        "ecs:DescribeTasks", 
        "ecs:ListTasks", 
        "ecs:RegisterTaskDefinition", 
        "ecs:UpdateService" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

Você também deve adicionar asiam:PassRole permissões para usar as funções do IAM para tarefas. 
Para obter informações, consulte Função do IAM para execução de tarefa do Amazon ECS e Funções
do IAM para tarefas. Use o texto da política a seguir.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::aws_account_ID:role/ecsTaskExecutionRole_or_TaskRole_name" 
            ] 
        } 
    ]
}

7. Para aCodeDeployToECS ação (implantações azul/verde), a seguir estão as permissões mínimas 
necessárias para criar pipelines com uma ação de implantação azul/verdeCodeDeploy para o Amazon 
ECS.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "codedeploy:CreateDeployment", 
        "codedeploy:GetDeployment", 
        "codedeploy:GetApplication", 
        "codedeploy:GetApplicationRevision", 
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision", 
        "codedeploy:GetDeploymentConfig", 
        "ecs:RegisterTaskDefinition" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},
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Você também deve adicionar asiam:PassRole permissões para usar as funções do IAM para tarefas. 
Para obter informações, consulte Função do IAM para execução de tarefa do Amazon ECS e Funções
do IAM para tarefas. Use o texto da política a seguir.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::aws_account_ID:role/ecsTaskExecutionRole_or_TaskRole_name" 
            ] 
        } 
    ]
}

Você também pode adicionarecs-tasks.amazonaws.com à lista de serviços sob 
aiam:PassedToService condição, conforme mostrado neste exemplo.

{ 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": "resource_ARN", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIfExists": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "cloudformation.amazonaws.com", 
                        "elasticbeanstalk.amazonaws.com", 
                        "ec2.amazonaws.com", 
                        "ecs-tasks.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        },

8. ParaCodeStar conexões da AWS, a seguinte permissão é necessária para criar pipelines com uma 
fonte que usa uma conexão, como o Bitbucket.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "codestar-connections:UseConnection" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

Para obter mais informações sobre as permissões do IAM para conexões, consulte Referência de 
permissões de conexões.

9. Para aStepFunctions ação, a seguir estão as permissões mínimas necessárias para criar pipelines 
com uma ação de invocação do Step Functions.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
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        "states:DescribeStateMachine", 
        "states:DescribeExecution", 
        "states:StartExecution" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

10.Para aAppConfig ação, a seguir estão as permissões mínimas necessárias para criar pipelines com 
uma ação deAWSAppConfig invocação.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "appconfig:StartDeployment", 
        "appconfig:GetDeployment", 
        "appconfig:StopDeployment" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

11.Para obterCodeBuild suporte para compilações em lote, adicione o seguinte à sua declaração de 
política:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "codebuild:BatchGetBuildBatches", 
        "codebuild:StartBuildBatch" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

12.ParaAWS CloudFormationStackSets ações, as seguintes permissões mínimas são necessárias.
• Para aCloudFormationStackSet ação, adicione o seguinte à sua declaração de política:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "cloudformation:CreateStackSet", 
        "cloudformation:UpdateStackSet", 
        "cloudformation:CreateStackInstances", 
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation", 
        "cloudformation:DescribeStackSet", 
        "cloudformation:ListStackInstances" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

• Para aCloudFormationStackInstances ação, adicione o seguinte à sua declaração de política:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "cloudformation:CreateStackInstances", 
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

13.Para obterCodeCommit suporte para a opção de clonagem completa, adicione o seguinte à sua 
declaração de política:
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{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "codecommit:GetRepository" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

Note

Para garantir que suaCodeBuild ação possa usar a opção de clonagem completa com 
umaCodeCommit fonte, você também deve adicionar acodecommit:GitPull permissão à 
declaração de política para a função deCodeBuild serviço do seu projeto.

14.Para o Elastic Beanstalk, a seguir estão as permissões mínimas necessárias para criar pipelines com 
uma ação deElasticBeanstalk implantação.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "elasticbeanstalk:*", 
        "ec2:*", 
        "elasticloadbalancing:*", 
        "autoscaling:*", 
        "cloudwatch:*", 
        "s3:*", 
        "sns:*", 
        "cloudformation:*", 
        "rds:*", 
        "sqs:*", 
        "ecs:*" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

Note

Você deve substituir os curingas na política de recursos pelos recursos da conta à qual você 
deseja limitar o acesso. Para obter informações sobre como criar uma política que conceda 
acesso com privilégio mínimo, consultehttps://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/ 
best-practices.html#grant-least-privilege.

15.Selecione Review policy (Revisar política) para garantir que a política não contenha erros. Quando a 
política estiver livre de erros, escolha Aplicar política.

Registrar em log e monitorar no CodePipeline
Você pode usar recursos de registro na AWS para determinar as ações que os usuários executaram em 
sua conta e os recursos que foram usados. Os arquivos de log mostram:

• A data e hora das ações.
• O endereço IP de origem de uma ação.
• As ações que falharam devido a permissões inadequadas.

Os recursos de registro estão disponíveis no seguinteServiços da AWS:
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• AWS CloudTrailpode ser usado para registrar chamadas deAWS API e eventos relacionados realizados 
pelaConta da AWS. Para obter mais informações, consulte Registro de chamadas de CodePipeline API 
comAWS CloudTrail (p. 403).

• O AmazonCloudWatch Events pode ser usado para monitorar seusNuvem AWS recursos e os 
aplicativos em que você executaAWS. Você pode criar alertas no AmazonCloudWatch Events com 
base em métricas que você define. Para obter mais informações, consulte  CodePipeline Eventos de 
monitoramento (p. 385).

Validação de conformidade do AWS CodePipeline
Para saber se um AWS service (Serviço da AWS) está no escopo de programas de conformidade 
específicos, consulte Serviços da AWS no escopo por programa de conformidade e selecione o programa 
de conformidade em que você está interessado. Para obter informações gerais, consulte Programas de 
conformidade da AWS.

É possível fazer download de relatórios de auditoria de terceiros usando o AWS Artifact. Para obter mais 
informações, consulte Downloading Reports in AWS Artifact.

Sua responsabilidade de conformidade ao usar o Serviços da AWS é determinada pela confidencialidade 
dos seus dados, pelos objetivos de conformidade da sua empresa e pelos regulamentos e leis aplicáveis. 
A AWS fornece os seguintes recursos para ajudar com a conformidade:

• Guias de início rápido de segurança e conformidade: estes guias de implantação discutem 
considerações sobre arquitetura e fornecem as etapas para a implantação de ambientes de linha de 
base focados em segurança e conformidade na AWS.

• Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services (Arquitetura para segurança 
e conformidade com HIPAA no Amazon Web Services): esse whitepaper descreve como as empresas 
podem usar a AWS para criar aplicações adequadas aos padrões HIPAA.

Note

Nem todos os Serviços da AWS estão qualificados pela HIPAA. Para mais informações, 
consulte a Referência dos serviços qualificados pela HIPAA.

• Recursos de conformidade da AWS: essa coleção de manuais e guias pode ser aplicada a seu setor e 
local.

• Avaliar recursos com regras no AWS Config Developer Guide (Guia do desenvolvedor do CCI): o serviço 
AWS Config avalia como as configurações de recursos estão em conformidade com práticas internas, 
diretrizes do setor e regulamentos.

• AWS Security Hub: este AWS service (Serviço da AWS) fornece uma visão abrangente do seu estado 
de segurança na AWS. O Security Hub usa controles de segurança para avaliar os recursos da AWS e 
verificar a conformidade com os padrões e as práticas recomendadas do setor de segurança. Para obter 
uma lista dos serviços e controles aceitos, consulte a Referência de controles do Security Hub.

• AWS Audit Manager: esse AWS service (Serviço da AWS) ajuda a auditar continuamente seu uso da 
AWS para simplificar a forma como você gerencia os riscos e a conformidade com regulamentos e 
padrões do setor.

Resiliência no AWS CodePipeline
A infraestrutura global da AWS é criada com base em regiões da AWS e zonas de disponibilidade. As 
regiões da AWS As regiões fornecem várias zonas de disponibilidade separadas e isoladas fisicamente, 
que são conectadas com baixa latência, throughput elevada e redes altamente redundantes. Com as 
zonas de disponibilidade, é possível projetar e operar aplicações e bancos de dados que automaticamente 
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executam o failover entre as zonas sem interrupção. As zonas de disponibilidade são mais altamente 
disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis que uma ou várias infraestruturas de data center tradicionais.

Para obter mais informações sobre regiões e zonas de disponibilidade da AWS, consulte Infraestrutura 
global da AWS.

Segurança da infraestrutura no AWS CodePipeline
Como um serviço gerenciado, o AWS CodePipeline é protegido pelos procedimentos de segurança de 
rede global da AWS que estão descritos no whitepaper Amazon Web Services: Overview of Security 
Processes.

Você usa chamadas de API publicadas pela AWS para acessar o CodePipeline por meio da rede. Os 
clientes devem oferecer suporte a Transport Layer Security (TLS) 1.0 ou posterior. Recomendamos 
TLS 1.2 ou posterior. Os clientes também devem ter suporte a conjuntos de criptografia com perfect 
forward secrecy (PFS) como Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) ou Ephemeral Elliptic Curve Diffie-Hellman 
(ECDHE). A maioria dos sistemas modernos, como Java 7 e versões posteriores, comporta esses modos.

As solicitações devem ser assinadas usando um ID da chave de acesso e uma chave de acesso secreta 
associada a uma entidade principal do IAM. Ou é possível usar o AWS Security Token Service (AWS STS) 
para gerar credenciais de segurança temporárias para assinar solicitações.

Práticas recomendadas de segurança
O CodePipeline oferece uma série de recursos de segurança a serem considerados no desenvolvimento 
e na implementação das suas próprias políticas de segurança. As práticas recomendadas a seguir 
são diretrizes gerais e não representam uma solução completa de segurança. Como essas práticas 
recomendadas podem não ser adequadas ou suficientes no seu ambiente, trate-as como considerações 
úteis em vez de requisitos.

Você usa criptografia e autenticação para os repositórios de origem que se conectam a seus pipelines. 
Estas são as melhores práticas do CodePipeline para segurança:

• Se você criar uma configuração de pipeline ou ação que precise incluir segredos, como tokens ou 
senhas, não insira segredos diretamente na configuração ouCloudFormation configuração da ação, 
pois as informações serão exibidas nos registros. Use o Secrets Manager para configurar e armazenar 
segredos e, em seguida, use o segredo referenciado na configuração do pipeline e da ação, conforme 
descrito em Usar o AWS Secrets Manager para monitorar senhas de banco de dados ou chaves de API 
de terceiros (p. 421).

• Se você criar um pipeline que usa um bucket de origem do S3, configure a criptografia do lado do 
servidor para artefatos armazenados no Amazon S3CodePipeline por meio do gerenciamentoAWS KMS 
keys, conforme descrito emConfigure a criptografia do lado do servidor para artefatos armazenados no 
Amazon S3 paraCodePipeline (p. 419).

• Se estiver usando um provedor de ação do Jenkins, ao usar um provedor de compilação do Jenkins 
para a ação de teste ou compilação do pipeline, instale o Jenkins em uma instância do EC2 e configure 
um perfil de instância do EC2 separado. Certifique-se de que o perfil da instância conceda ao Jenkins 
somente asAWS permissões necessárias para realizar tarefas em seu projeto, como recuperar arquivos 
do Amazon S3. Para saber como criar a função para o seu perfil de instância do Jenkins, consulte as 
etapas em um do................... (p. 62).
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AWSReferência da linha de comando 
do CodePipeline

Use esta referência ao trabalhar com os comandos do AWS CodePipeline e como um complemento às 
informações documentadas no Guia do usuário da AWS CLI e na Referência da AWS CLI.

Antes de usar a AWS CLI, você deve concluir os pré-requisitos em Conceitos básicos do 
CodePipeline (p. 16).

Para visualizar uma lista de todos os comandos do CodePipeline disponíveis, execute o seguinte 
comando:

aws codepipeline help

Para visualizar informações sobre um comando do CodePipeline específico, execute o comando a seguir, 
em quenome do comandoÉ o nome de um dos comandos indicados abaixo (por exemplo,create-
pipeline):

aws codepipeline command-name help

Para saber como usar os comandos na extensão CodePipeline para aAWS CLI, acesse uma ou mais das 
seguintes seções:

• Criar uma ação personalizada (p. 325)
• Criar um pipeline (CLI) (p. 219)
• Excluir um pipeline (CLI) (p. 244)
• Habilitar ou desabilitar transições (CLI) (p. 384)
• Visualizar detalhes e histórico do pipeline (CLI) (p. 235)
• Tentar novamente as ações com falha (CLI) (p. 354)
• Iniciar um pipeline manualmente (CLI) (p. 204)
• Editar um pipeline (AWS CLI) (p. 225)

Você também pode ver exemplos de como usar a maioria desses comandos em CodePipeline 
tutoriais (p. 38).
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CodePipeline referência de estrutura 
de tubulação

Por padrão, todo pipeline criado com êxito no AWS CodePipeline tem uma estrutura válida. No entanto, 
se um arquivo JSON for criado ou editado manualmente para criar ou atualizar um pipeline do AWS CLI, 
você poderá criar inadvertidamente uma estrutura inválida. A referência a seguir pode ajudar a entender 
melhor os requisitos da estrutura do pipeline e como solucionar problemas. Consulte as restrições em
Cotas emAWSCodePipeline (p. 588), que se aplicam a todos os pipelines.

Tópicos
• Tipos de ação e provedores válidos em CodePipeline  (p. 470)
• Requisitos de estrutura de estágios e pipelines no CodePipeline (p. 474)
• Requisitos de estrutura de ação em CodePipeline (p. 475)

Tipos de ação e provedores válidos em 
CodePipeline

O formato da estrutura de pipeline é usado para compilar ações e estágios em um pipeline. Um tipo de 
ação é composto por uma categoria de ação e um tipo de provedor.

Veja a seguir as categorias de ação válidas no CodePipeline:

• Origem
• Compilação
• Teste
• Implante
• Aprovação
• Invoke

Cada categoria de ação tem um conjunto designado de provedores. Cada provedor de ação, como o 
Amazon S3, tem um nome de provedorS3, como, que deve ser usado noProvider campo na categoria de 
ação em sua estrutura de pipeline.

Há três valores válidos para o campo Owner na seção da categoria de ação na estrutura do pipeline: AWS,
ThirdParty e Custom.

Para localizar o nome do provedor e as informações do proprietário do provedor de ação, consulte
Referência da estrutura da ação (p. 483) ou Número de artefatos de entrada e saída para cada tipo de 
ação (p. 479).

Essa tabela lista os provedores válidos por tipo de ação.

Note

Para ações do Bitbucket ou do GitHub Enterprise Server, consulte o tópico de referência 
daCodeStarSourceConnection para ações do Bitbucket GitHub e do GitHub Enterprise 
Server (p. 537) ação. GitHub
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Provedores de ação válidos por tipo de ação

Categoria de ação Provedores de ação válidos Referência da ação

Amazon S3 Ação de origem 
do Amazon 
S3 (p. 496)

Amazon ECR Amazon 
ECR (p. 483)

CodeCommit CodeCommit (p. 530)

Origem

CodeStarSourceConnection (para ações do Bitbucket 
GitHub, GitHub Enterprise Server)

CodeStarSourceConnection 
para ações 
do Bitbucket 
GitHub e do 
GitHub Enterprise 
Server (p. 537)

CodeBuild AWS 
CodeBuild (p. 526)

Personalizado CloudBees Número de 
artefatos de 
entrada e saída 
para cada tipo de 
ação (p. 479)

Jenkins personalizado Número de 
artefatos de 
entrada e saída 
para cada tipo de 
ação (p. 479)

Compilação

Personalizado TeamCity Número de 
artefatos de 
entrada e saída 
para cada tipo de 
ação (p. 479)

CodeBuild AWS 
CodeBuild (p. 526)

AWS Device Farm Número de 
artefatos de 
entrada e saída 
para cada tipo de 
ação (p. 479)

Personalizado BlazeMeter Número de 
artefatos de 
entrada e saída 
para cada tipo de 
ação (p. 479)

Teste

ThirdParty GhostInspector Número de 
artefatos de 
entrada e saída 
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Categoria de ação Provedores de ação válidos Referência da ação
para cada tipo de 
ação (p. 479)

Jenkins personalizado Número de 
artefatos de 
entrada e saída 
para cada tipo de 
ação (p. 479)

ThirdParty StormRunner Carga Micro Focus Número de 
artefatos de 
entrada e saída 
para cada tipo de 
ação (p. 479)

ThirdParty Nouvola Número de 
artefatos de 
entrada e saída 
para cada tipo de 
ação (p. 479)

ThirdParty Runscope Número de 
artefatos de 
entrada e saída 
para cada tipo de 
ação (p. 479)

Amazon S3 Ação de 
implantação 
do Amazon 
S3 (p. 493)

AWS CloudFormation AWS 
CloudFormation (p. 502)

CodeDeploy Número de 
artefatos de 
entrada e saída 
para cada tipo de 
ação (p. 479)

Amazon ECS Número de 
artefatos de 
entrada e saída 
para cada tipo de 
ação (p. 479)

Implante

Amazon ECS (Azul/Verde) (esta é a ação
CodeDeployToECS)

Número de 
artefatos de 
entrada e saída 
para cada tipo de 
ação (p. 479)
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Categoria de ação Provedores de ação válidos Referência da ação

Elastic Beanstalk Número de 
artefatos de 
entrada e saída 
para cada tipo de 
ação (p. 479)

AWS AppConfig AWSAppConfig (p. 499)

AWS OpsWorks Número de 
artefatos de 
entrada e saída 
para cada tipo de 
ação (p. 479)

Service Catalog Número de 
artefatos de 
entrada e saída 
para cada tipo de 
ação (p. 479)

Amazon Alexa Número de 
artefatos de 
entrada e saída 
para cada tipo de 
ação (p. 479)

Personalizado XebiaLabs Número de 
artefatos de 
entrada e saída 
para cada tipo de 
ação (p. 479)

Aprovação Manual Número de 
artefatos de 
entrada e saída 
para cada tipo de 
ação (p. 479)

AWS Lambda AWS 
Lambda (p. 547)

Invoke

AWS Step Functions AWS Step 
Functions (p. 552)

Alguns tipos de ação CodePipeline estão disponíveis somente em determinadasAWS regiões. É possível 
que um tipo de ação esteja disponível em umaAWS região, mas umAWS provedor para esse tipo de ação 
não esteja disponível.

Para obter mais informações sobre cada provedor de ações, consulte Integrações aos tipos de ação do 
CodePipeline (p. 20).

As seções a seguir fornecem exemplos para informações de provedores e propriedades de configuração 
para cada tipo de ação.
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Requisitos de estrutura de estágios e pipelines no 
CodePipeline

Um pipeline com dois estágios tem a seguinte estrutura básica:

{ 
    "roleArn": "An IAM ARN for a service role, such as arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/
CodePipeline_Service_Role", 
    "stages": [ 
        { 
            "name": "SourceStageName", 
            "actions": [ 
            ... See Requisitos de estrutura de ação em CodePipeline ... 
            ] 
        }, 
        { 
            "name": "NextStageName", 
            "actions": [ 
            ... See Requisitos de estrutura de ação em CodePipeline ... 
            ] 
        } 
    ], 
    "artifactStore": { 
        "type": "S3", 
        "location": "The name of the Amazon S3 bucket automatically generated for you the 
 first time you create a pipeline 
            using the console, such as codepipeline-us-east-2-1234567890, or any Amazon S3 
 bucket you provision for this purpose" 
    }, 
    "name": "YourPipelineName", 
    "version": 1
}

A estrutura do pipeline tem estes requisitos:

• Um pipeline deve ter pelo menos dois estágios.
• O primeiro estágio de um pipeline deve ter pelo menos uma ação de origem. Só pode conter ações de 

origem.
• Somente o primeiro estágio de um pipeline pode ter ações de origem.
• Pelo menos um estágio em cada pipeline deve ter uma ação que não seja uma ação de origem.
• Os nomes de todos os estágios de um pipeline devem ser exclusivos.
• Os nomes dos palcos não podem ser editados no CodePipeline console. Se você editar o nome de um 

estágio usando a AWS CLI e o estágio tiver uma ação com um ou mais parâmetros secretos, como um 
token OAuth, o valor desses parâmetros secretos não será mantido. É necessário inserir manualmente 
o valor dos parâmetros (que são mascarados por quatro asteriscos no JSON devolvido pela AWS CLI) e 
incluí-los na estrutura JSON.

• OartifactStore campo contém o tipo de compartimento de artefato e a localização de um pipeline 
com todas as ações na mesmaAWS região. Se você adicionar ações em uma região diferente do seu 
pipeline, oartifactStores mapeamento será usado para listar o bucket de artefatos para cadaAWS 
região em que as ações são executadas. Ao criar ou editar um pipeline, é necessário ter um bucket de 
artefato na região do pipeline e ter um bucket de artefato por região em que planeja executar uma ação.

O exemplo a seguir mostra a estrutura básica de um pipeline com ações entre regiões que usa o 
parâmetro artifactStores:

    "pipeline": { 
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        "name": "YourPipelineName", 
        "roleArn": "CodePipeline_Service_Role", 
        "artifactStores": { 
            "us-east-1": { 
                "type": "S3", 
                "location": "S3 artifact bucket name, such as codepipeline-us-
east-1-1234567890" 
            }, 
            "us-west-2": { 
                "type": "S3", 
                "location": "S3 artifact bucket name, such as codepipeline-us-
west-2-1234567890" 
            } 
        }, 
        "stages": [ 
            {

...

• Os campos de metadados de pipeline são diferentes da estrutura do pipeline e não podem ser 
editados. Quando você atualiza um pipeline, a data no campo de metadados updated é alterada 
automaticamente.

• Quando você edita ou atualiza um pipeline, o nome do pipeline não pode ser alterado.

Note

Se você deseja renomear um pipeline existente, pode usar o comando get-pipeline da CLI 
para criar um arquivo JSON que contenha a estrutura do pipeline. Depois, você pode usar o 
comando create-pipeline da CLI para criar um pipeline com essa estrutura e dar a ele um 
novo nome.

O número de versão de um pipeline é gerado e atualizado automaticamente sempre que o pipeline é 
atualizado.

Requisitos de estrutura de ação em CodePipeline
Uma ação tem a seguinte estrutura de nível elevado:

[ 
                { 
                   "inputArtifacts": [ 
                         An input artifact structure, if supported for the action category
                    ], 
                   "name": "ActionName", 
                   "region": "Region",  
                   "namespace": "source_namespace",  
                   "actionTypeId": { 
                        "category": "An action category", 
                        "owner": "AWS", 
                        "version": "1" 
                        "provider": "A provider type for the action category", 
                   }, 
                   "outputArtifacts": [ 
                         An output artifact structure, if supported for the action category
                   ], 
                   "configuration": { 
                         Configuration details appropriate to the provider type
                   }, 
                   "runOrder": A positive integer that indicates the run order within the 
 stage, 
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                } 
            ]

Para obter uma lista de exemplos de detalhes de configuration adequados para o tipo de provedor, 
consulte Detalhes de configuração por tipo de provedor (p. 482).

A estrutura de ação tem estes requisitos:

• Os nomes de todas as ações em um estágio devem ser exclusivos.
• O artefato de entrada de uma ação deve corresponder exatamente ao artefato de saída declarado em 

uma ação anterior. Por exemplo, se uma ação anterior inclui a seguinte declaração:

"outputArtifacts": [ 
    { 
    "MyApp" 
    }
],

e não há outros artefatos de saída, o artefato de entrada de uma ação seguinte deve ser:

"inputArtifacts": [ 
    { 
    "MyApp" 
    }
],

Isso ocorre com todas as ações, não importa se estão no mesmo estágio ou em estágios seguintes. No 
entanto, o artefato de entrada não precisa ser a próxima ação na sequência rígida da ação que forneceu 
o artefato de saída. Ações em paralelo podem declarar pacotes de artefatos de saída diferentes, que, 
por sua vez, são usados por ações seguintes diferentes.

• Os nomes dos artefatos de saída devem ser exclusivos em um pipeline. Por exemplo, um pipeline 
pode incluir uma ação que tenha um artefato de saída com o nome "MyApp" e outra ação que tenha 
um artefato de saída com o nome "MyBuiltApp". Mas um pipeline não pode incluir duas ações que 
tenham um artefato de saída com o nome "MyApp".

• As ações entre regiões usam oRegion campo para designar aAWS região em que as ações serão 
criadas. OsAWS recursos criados para essa ação devem ser criados na mesmaregion região da Não é 
possível criar ações entre regiões para os seguintes tipos de ação:
• Ações de origem
• Ações por provedores de terceiros
• Ações por provedores personalizados

• As ações podem ser configuradas com variáveis. Use o campo namespace para definir as informações 
de namespace e de variáveis para as variáveis de execução. Para obter informações de referência 
sobre variáveis de execução e variáveis de saída de ação, consulte Variáveis (p. 575).

• Para todos os tipos de ação atualmente suportados, a única cadeia de caracteres válida do proprietário 
éAWSThirdParty, ouCustom. Para obter mais informações, consulte a Referência da API do 
CodePipeline .

• O valor runOrder padrão de uma ação é 1. O valor deve ser um inteiro positivo (número natural). 
Não é permitido usar frações, números decimais ou negativos ou o número zero. Para especificar 
uma sequência de ações em série, use o menor número para a primeira ação e os maiores números 
para cada uma das ações em sequência restantes. Para especificar ações paralelas, use o mesmo 
número inteiro para cada ação que deseja executar em paralelo. No console, você pode especificar 
uma sequência serial para uma ação escolhendo Adicionar grupo de ações no nível do estágio em que 
deseja que ela seja executada, ou você pode especificar uma sequência parallel escolhendo Adicionar 
ação. Grupo de ação se refere a uma ordem de execução de uma ou mais ações no mesmo nível.
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Por exemplo, se você deseja que três ações sejam executadas em sequência em um estágio, você 
daria o valor runOrder de 1 para a primeira ação, o valor runOrder de 2 para a segunda ação e o 
valor runOrder de 3 para a terceira ação. No entanto, se você deseja que a segunda ação e a terceira 
ação sejam executadas em paralelo, você daria o valor runOrder de 1 para a primeira ação e o valor
runOrder de 2 para a segunda e a terceira.

Note

A numeração das ações em série não precisa estar em uma sequência rígida. Por exemplo, se 
você tem três ações em uma sequência e decide remover a segunda ação, você não precisa 
numerar novamente o valor runOrder da terceira ação. Como o valor runOrder dessa ação 
(3) é superior ao valor runOrder da primeira ação (1), ele será executado em série após a 
primeira ação no estágio.

• Ao usar um bucket do Amazon S3 como local de implantação, você também especifica uma chave de 
objeto. Uma chave de objeto pode ser um nome de arquivo (objeto) ou uma combinação de um prefixo 
(caminho da pasta) e um nome de arquivo. Você pode usar variáveis para especificar o nome do local 
que deseja que o pipeline use. As ações de implantação do Amazon S3 são compatíveis com o uso das 
variáveis nas chaves de objeto do Amazon S3 a seguir.

Uso de variáveis no Amazon S3

Variável Exemplo de entrada do console Saída

datetime js-application/{datetime}.zip Timestamp UTC neste formato: <YYYY>-
<MM>-DD>_<HH>-<MM>-<SS>

Exemplo:

js-application/2019-01-10_07-39-57.zip

uuid js-application/{uuid}.zip O UUID é um identificador globalmente 
exclusivo com garantia de diferenciação 
de qualquer outro identificador. O UUID 
está neste formato (todos os dígitos 
no formato hexadecimal): <8 dígitos>-
<4 dígitos>-4 dígitos>-<4 dígitos>-<12 
dígitos>

Exemplo:

js-application/54a60075-b96a-4bf3-9013-
db3a9EXAMPLE.zip

• Estas são asactionTypeId categorias válidas para CodePipeline:
• Source

• Build

• Approval

• Deploy

• Test

• Invoke

Alguns tipos de provedores e opções de configuração são fornecidos aqui.
• Os tipos válidos de provedor de uma categoria de ação dependem da categoria. Por exemplo, para um 

tipo de ação de origem, um tipo de provedor válido é S3, GitHub, CodeCommit ou Amazon ECR. Esse 
exemplo mostra a estrutura para uma ação de origem com um provedor S3:
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"actionTypeId": { 
  "category": "Source", 
  "owner": "AWS", 
  "version": "1", 
  "provider": "S3"},

• Toda ação deve ter uma configuração válida de ação, que depende do tipo de provedor para a ação em 
questão. A tabela a seguir mostra os elementos de configuração de ação necessários para cada tipo de 
provedor válido:

Propriedades de configuração de ação para tipos de provedor

Nome do 
provedor

Nome do provedor no 
tipo de ação

Propriedades de configuração A propriedade é 
necessária?

Amazon S3 
(provedor 
de ações de 
implantação)

Para obter mais informações, incluindo exemplos relacionados aos parâmetros de 
ação de implantação do Amazon S3, consulteAção de implantação do Amazon 
S3 (p. 493).

Amazon S3 
(provedor 
de ações de 
origem)

Para obter mais informações, incluindo exemplos relacionados aos parâmetros de 
ação de origem do Amazon S3, consulteAção de origem do Amazon S3 (p. 496).

Amazon ECR Para obter mais informações, incluindo exemplos relacionados aos parâmetros do 
Amazon ECR, consulteAmazon ECR (p. 483).

CodeCommit Para obter mais informações, incluindo exemplos relacionados aos CodeCommit 
parâmetros, consulteCodeCommit (p. 530).

GitHub Para obter mais informações, incluindo exemplos relacionados aos GitHub 
parâmetros, consulteGitHubreferência da estrutura de ação de origem da versão 
1 (p. 597).

AWS 
CloudFormation

Para obter mais informações, incluindo exemplos relacionados a parâmetros do AWS 
CloudFormation, consulte AWS CloudFormation (p. 502).

CodeBuild Para obter mais descrições e exemplos relacionados aos CodeBuild parâmetros, 
consulteAWS CodeBuild (p. 526).

CodeDeploy Para obter mais descrições e exemplos relacionados aos CodeDeploy parâmetros, 
consulteAWS CodeDeploy (p. 535).

AWS Device 
Farm

Para obter mais descrição e exemplos relacionados a parâmetros do AWS Device 
Farm, consulte AWS Device Farm (p. 542).

ApplicationName ObrigatórioAWS Elastic 
Beanstalk

ElasticBeanstalk

EnvironmentName Obrigatório

AWS Lambda Para obter mais informações, incluindo exemplos relacionados a parâmetros do AWS 
Lambda, consulte AWS Lambda (p. 547).

Stack Obrigatório

Layer Optional

AWS 
OpsWorks 
Stacks

OpsWorks

App Obrigatório
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Nome do 
provedor

Nome do provedor no 
tipo de ação

Propriedades de configuração A propriedade é 
necessária?

Amazon ECS Para obter mais descrições e exemplos relacionados aos parâmetros do Amazon 
ECS, consulteServiço Amazon Elastic Container (p. 490).

Amazon 
ECS e 
CodeDeploy 
(azul/verde)

Para obter mais descrições e exemplos relacionados ao Amazon ECS e aos 
parâmetros CodeDeploy azul/verde, consulteAmazon Elastic Service Service Service 
Service Service ServiceCodeDeploy (p. 486).

TemplateFilePath Obrigatório

ProductVersionName Obrigatório

ProductType Obrigatório

ProductVersionDescription Optional

Service 
Catalog

ServiceCatalog

ProductId Obrigatório

ClientId Obrigatório

ClientSecret Obrigatório

RefreshToken Obrigatório

Alexa Skills 
Kit

AlexaSkillsKit

SkillId Obrigatório

Jenkins O nome da ação 
que você forneceu 
no CodePipeline 
Plugin para Jenkins 
(por exemplo,
MyJenkinsProviderName)

ProjectName Obrigatório

CustomData Optional

ExternalEntityLink Optional

Aprovação 
manual

Manual

NotificationArn Optional

Tópicos
• Número de artefatos de entrada e saída para cada tipo de ação (p. 479)
• Configurações padrão para o PollForSourceChanges parâmetro (p. 480)
• Detalhes de configuração por tipo de provedor (p. 482)

Número de artefatos de entrada e saída para cada tipo 
de ação
Dependendo do tipo de ação, você poderá ter o seguinte número de artefatos de entrada e de saída:
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PollForSourceChanges parâmetro

Limitações dos tipos de ação dos artefatos

Proprietário Tipo de ação Provedor Número válido 
de artefatos de 
entrada

Número válido de 
artefatos de saída

AWS Origem Amazon S3 0 1

AWS Origem CodeCommit 0 1

AWS Origem Amazon ECR 0 1

ThirdParty Origem GitHub 0 1

AWS Compilação CodeBuild 1 – 5 0 – 5

AWS Teste CodeBuild 1 – 5 0 – 5

AWS Teste AWS Device Farm 1 0

AWS Aprovação Manual 0 0

AWS Implante Amazon S3 1 0

AWS Implante AWS 
CloudFormation

0 – 10 0 – 1

AWS Implante CodeDeploy 1 0

AWS Implante AWS Elastic 
Beanstalk

1 0

AWS Implante AWS OpsWorks 
Stacks

1 0

AWS Implante Amazon ECS 1 0

AWS Implante Service Catalog 1 0

AWS Invoke AWS Lambda 0 – 5 0 – 5

ThirdParty Implante Alexa Skills Kit 1 – 2 0

Custom Compilação Jenkins 0 – 5 0 – 5

Custom Teste Jenkins 0 – 5 0 – 5

Custom Qualquer categoria 
compatível

Conforme 
especificado 
na ação 
personalizada

0 – 5 0 – 5

Configurações padrão para o PollForSourceChanges 
parâmetro
O padrão do parâmetro PollForSourceChanges é determinado pelo método usado para criar o 
pipeline, conforme descrito na tabela a seguir. Em muitos casos, o parâmetro PollForSourceChanges é 
padronizado como verdadeiro e deve ser desativado.
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PollForSourceChanges parâmetro

Quando o parâmetro PollForSourceChanges for padronizado como verdadeiro, faça o seguinte:

• Adicione o parâmetro PollForSourceChanges ao arquivo JSON ou ao modelo do AWS 
CloudFormation.

• Crie recursos de detecção de alterações (regra deCloudWatch eventos, conforme aplicável).
• Defina o parâmetro PollForSourceChanges para false.

Note

Se você criar uma regra de CloudWatch eventos ou webhook, deverá definir o parâmetro como 
false para evitar acionar o pipeline mais de uma vez.

OPollForSourceChanges parâmetro não é usado para ações de origem do Amazon ECR.

• PollForSourceChanges padrões de parâmetros

Origem Método de criação Exemplo de saída da estrutura 
JSON de "configuração"

O pipeline é criado com o console (e recursos de 
detecção de alterações são criados pelo console). 
O parâmetro é exibido na saída da estrutura de 
pipeline e assume false como padrão.

BranchName": "main",  
"PollForSourceChanges": 
 "false",
"RepositoryName": "my-repo"

CodeCommit

O pipeline é criado com a CLI ouAWS 
CloudFormation, e oPollForSourceChanges
parâmetro não é exibido na saída JSON, mas é 
definido comotrue .²

BranchName": "main",  
"RepositoryName": "my-repo"

O pipeline é criado com o console (e recursos de 
detecção de alterações são criados pelo console). 
O parâmetro é exibido na saída da estrutura de 
pipeline e assume false como padrão.

"S3Bucket": "my-bucket",
"S3ObjectKey": "object.zip",
"PollForSourceChanges": 
 "false"

Amazon S3

O pipeline é criado com a CLI ouAWS 
CloudFormation, e oPollForSourceChanges
parâmetro não é exibido na saída JSON, mas é 
definido comotrue .²

"S3Bucket": "my-bucket",
"S3ObjectKey": "object.zip"

O pipeline é criado com o console (e recursos de 
detecção de alterações são criados pelo console). 
O parâmetro é exibido na saída da estrutura de 
pipeline e assume false como padrão.

"Owner": 
 "MyGitHubAccountName",
"Repo": 
 "MyGitHubRepositoryName"
"PollForSourceChanges": 
 "false",  
"Branch": "main"
"OAuthToken": "****"

GitHub

O pipeline é criado com a CLI ouAWS 
CloudFormation, e oPollForSourceChanges
parâmetro não é exibido na saída JSON, mas é 
definido comotrue .²

"Owner": 
 "MyGitHubAccountName",  
"Repo": 
 "MyGitHubRepositoryName",  
"Branch": "main",  
"OAuthToken": "****"
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Origem Método de criação Exemplo de saída da estrutura 
JSON de "configuração"

  ² SePollForSourceChanges tiver sido adicionado em algum ponto à estrutura 
JSON ou aoAWS CloudFormation modelo, ele será exibido conforme mostrado:

"PollForSourceChanges": "true",

³ Para obter informações sobre os recursos de detecção de alterações que 
se aplicam a cada provedor de origem, consulte Métodos de detecção de 
alterações (p. 160).

Detalhes de configuração por tipo de provedor
Essa seção lista parâmetros de configuration válidos para cada provedor de ações.

O exemplo a seguir mostra uma configuração válida para uma ação de implantação que usa o Service 
Catalog, para um pipeline que foi criado no console sem um arquivo de configuração separado:

"configuration": { 
  "TemplateFilePath": "S3_template.json", 
  "ProductVersionName": "devops S3 v2", 
  "ProductType": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE", 
  "ProductVersionDescription": "Product version description", 
  "ProductId": "prod-example123456"
}

O exemplo a seguir mostra uma configuração válida para uma ação de implantação que usa o Service 
Catalog, para um pipeline que foi criado no console com um arquivo desample_config.json
configuração separado:

"configuration": { 
  "ConfigurationFilePath": "sample_config.json", 
  "ProductId": "prod-example123456"
}

O exemplo a seguir mostra uma configuração válida para uma ação de implantação que usa o Alexa Skills 
Kit:

"configuration": { 
  "ClientId": "amzn1.application-oa2-client.aadEXAMPLE", 
  "ClientSecret": "****", 
  "RefreshToken": "****", 
  "SkillId": "amzn1.ask.skill.22649d8f-0451-4b4b-9ed9-bfb6cEXAMPLE"
}

O exemplo a seguir mostra uma configuração válida para uma aprovação manual:

"configuration": { 
  "CustomData": "Comments on the manual approval", 
  "ExternalEntityLink": "http://my-url.com", 
  "NotificationArn": "arn:aws:sns:us-west-2:12345EXAMPLE:Notification"
}
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Referência da estrutura da ação
Esta seção é uma referência somente para a configuração de ações. Para obter uma visão geral conceitual 
da estrutura do pipeline, consulte CodePipeline referência de estrutura de tubulação (p. 470).

Cada provedor de ação CodePipeline usa um conjunto de campos de configuração obrigatórios e 
opcionais na estrutura do pipeline. Esta seção fornece as seguintes informações de referência por 
provedor de ações:

• Valores válidos para os campos ActionType incluídos no bloco de ação da estrutura do pipeline, como
Owner e Provider.

• Descrições e outras informações de referência para os parâmetros de Configuration (obrigatórios e 
opcionais) incluídos na seção de ação da estrutura do pipeline.

• Exemplo de campos de ação JSON e YAML válidos.

Esta seção é atualizada periodicamente com mais provedores de ações. No momento, as informações de 
referência estão disponíveis para os seguintes provedores de ações:

Tópicos
• Amazon ECR (p. 483)
• Amazon Elastic Service Service Service Service Service ServiceCodeDeploy (p. 486)
• Serviço Amazon Elastic Container (p. 490)
• Ação de implantação do Amazon S3 (p. 493)
• Ação de origem do Amazon S3 (p. 496)
• AWSAppConfig (p. 499)
• AWS CloudFormation (p. 502)
• AWS CloudFormation StackSets (p. 507)
• AWS CodeBuild (p. 526)
• CodeCommit (p. 530)
• AWS CodeDeploy (p. 535)
• CodeStarSourceConnection para ações do Bitbucket GitHub e do GitHub Enterprise Server (p. 537)
• AWS Device Farm (p. 542)
• AWS Lambda (p. 547)
• Referência da estrutura da ação Snyk (p. 551)
• AWS Step Functions (p. 552)

Amazon ECR
Aciona o pipeline quando uma nova imagem é enviada para o repositório do Amazon ECR. Essa 
ação fornece um arquivo de definições de imagem que faz referência ao URI da imagem enviada ao 
Amazon ECR. Essa ação de origem geralmente é usada em conjunto com outra ação de origem, como 
o CodeCommit, para permitir um local de origem para todos os outros artefatos de origem. Para obter 
mais informações, consulte Tutorial: Crie um pipeline com uma fonte do Amazon ECR e aCodeDeploy 
implantação do ECS-to (p. 101).

Quando você usa o console para criar ou editar o pipeline, CodePipeline cria um CloudWatch Regra de 
eventos que inicia o pipeline quando ocorre uma alteração no repositório.
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Você já deve ter criado um repositório do Amazon ECR e enviado uma imagem antes de conectar o 
pipeline por meio de uma ação do Amazon ECR.

Tópicos
• Tipo de ação (p. 484)
• Parâmetros de configuração  (p. 484)
• Input artifacts (Artefatos de entrada) (p. 484)
• Artefatos de saída (p. 484)
• Variáveis de saída (p. 485)
• Declaração de ação (exemplo do Amazon ECR) (p. 485)
• Consulte também (p. 486)

Tipo de ação
• Categoria: Source
• Proprietário: AWS
• Fornecedor: ECR
• Versão: 1

Parâmetros de configuração
RepositoryName

: obrigatório Sim

O nome do repositório do Amazon ECR para o qual a imagem foi enviada.
ImageTag

: obrigatório Não

A tag usada para a imagem.

Note

Se não for especificado um valor para ImageTag, o valor assumirá latest como padrão.

Input artifacts (Artefatos de entrada)
• Número de artefatos: 0
• Descrição: Os artefatos de entrada não se aplicam a esse tipo de ação.

Artefatos de saída
• Número de artefatos: 1
• Descrição: Essa ação produz um artefato que contém umimageDetail.jsonArquivo que contém 

o URI da imagem que acionou a execução do pipeline. Para mais informações sobre o arquivo
imageDetail.json, consulte Arquivo ImageDetail.json para ações azuis/verdes de implantação azuis/
verdes do Amazon ECS (p. 571).
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Variáveis de saída
Quando configurada, essa ação produz variáveis que podem ser referenciadas pela configuração de 
ação de uma ação downstream no pipeline. Esta ação produz variáveis que podem ser visualizadas 
como variáveis de saída, mesmo que a ação não tenha um namespace. Configure uma ação com um 
namespace a fim de disponibilizar as variáveis para a configuração de ações downstream.

Para obter mais informações, consulte Variáveis (p. 575).

RegistryId

OAWSO ID da conta associada ao registro que contém o repositório.
RepositoryName

O nome do repositório do Amazon ECR para o qual a imagem foi enviada.
ImageTag

A tag usada para a imagem.
ImageDigest

O resumo sha256 do manifesto da imagem.
ImageURI

O URI da imagem.

Declaração de ação (exemplo do Amazon ECR)
YAML

Name: Source
Actions: 
  - InputArtifacts: [] 
    ActionTypeId: 
      Version: '1' 
      Owner: AWS 
      Category: Source 
      Provider: ECR 
    OutputArtifacts: 
      - Name: SourceArtifact 
    RunOrder: 1 
    Configuration: 
      ImageTag: latest 
      RepositoryName: my-image-repo 

    Name: ImageSource

JSON

{ 
    "Name": "Source", 
    "Actions": [ 
        { 
            "InputArtifacts": [], 
            "ActionTypeId": { 
                "Version": "1", 
                "Owner": "AWS", 
                "Category": "Source", 
                "Provider": "ECR" 
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            }, 
            "OutputArtifacts": [ 
                { 
                    "Name": "SourceArtifact" 
                } 
            ], 
            "RunOrder": 1, 
            "Configuration": { 
                "ImageTag": "latest", 
                "RepositoryName": "my-image-repo" 
            }, 
            "Name": "ImageSource" 
        } 
    ]
},

Consulte também
Os recursos relacionados a seguir podem ajudar você à medida que trabalha com esta ação.

• Tutorial: Crie um pipeline com uma fonte do Amazon ECR e aCodeDeploy implantação do ECS-
to (p. 101)— este tutorial fornece um arquivo de especificação de aplicativo de exemplo e um exemplo 
CodeDeploy grupo de aplicativos e implantação para criar um pipeline com um CodeCommit e fonte do 
Amazon ECR que é implantada em instâncias do Amazon ECS.

Amazon Elastic Service Service Service Service 
Service ServiceCodeDeploy

Você pode configurar um pipeline Service Service Service Service Service Service Service Service 
ServiceAWS CodePipeline Service Service Service Service Service Service Service Service Service 
Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service 
Service Service Em uma implantação azul/verde, inicie uma nova versão do seu aplicativo junto com a 
versão antiga e faça uma nova versão para testar a nova versão antes de redirecionar o tráfego para 
ela. Você também pode monitorar o processo de implantação e reverter rapidamente se houver algum 
problema.

O pipeline concluído detecta alterações em suas imagens ou no arquivo de definição de tarefas e é 
usadoCodeDeploy para rotear e implantar tráfego em um cluster e balanceador de carga do Amazon ECS. 
CodeDeploycria um novo ouvinte em seu balanceador de carga que pode direcionar sua nova tarefa por 
meio de uma porta especial. Você também pode configurar o pipeline para usar um local de origem, como 
umCodeCommit repositório, onde sua definição de tarefa do Amazon ECS está armazenada.

Antes de criar seu pipeline, você já deve ter criado os recursos do Amazon ECS, os recursos, 
oCodeDeploy balanceador de carga e o grupo-alvo. Você já deve ter marcado e armazenado a imagem 
em seu repositório de imagens e carregado a definição e oAppSpec arquivo da tarefa no seu repositório de 
arquivos.

Note

Este tópico descreve a ação de implantação do Amazon ECS paraCodeDeploy azul/verde 
paraCodePipeline. Para obter informações de referência sobre as ações de implantação padrão 
do Amazon ECS emCodePipeline, consulteServiço Amazon Elastic Container (p. 490).

Tópicos
• Tipo de ação (p. 487)
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• Parâmetros de configuração  (p. 487)
• Input artifacts (Artefatos de entrada) (p. 488)
• Artefatos de saída (p. 489)
• Declaração de ação (p. 489)
• Consulte também (p. 490)

Tipo de ação
• Categoria: Deploy
• Proprietário: AWS
• Fornecedor: CodeDeployToECS
• Versão: 1

Parâmetros de configuração
ApplicationName

Obrigatório: Sim

O nome do aplicativo emCodeDeploy. Antes de criar seu pipeline, você já deve ter criado o aplicativo 
emCodeDeploy.

DeploymentGroupName

Obrigatório: Sim

O grupo de implantação especificado para os conjuntos de tarefas do Amazon ECS que você criou 
para seuCodeDeploy aplicativo. Antes de criar seu pipeline, você já deve ter criado o grupo de 
implantação emCodeDeploy.

TaskDefinitionTemplateArtifact

Obrigatório: Sim

O nome do artefato de entrada que fornece o arquivo de definição da tarefa para a ação de 
implantação. Geralmente, este é o nome do objeto de de de da ação de saída. Quando você usa o 
console, o nome padrão para o artefato de saída da ação de origem éSourceArtifact.

AppSpecTemplateArtifact

Obrigatório: Sim

O nome do artefato de entrada que fornece oAppSpec arquivo para a ação de implantação. Esse 
valor é atualizado quando o pipeline é executado. Geralmente, este é o nome do objeto de de de 
da ação de saída. Quando você usa o console, o nome padrão para o artefato de saída da ação de 
origem éSourceArtifact. TaskDefinitionPara umAppSpec arquivo, você pode manter o texto 
do<TASK_DEFINITION> espaço reservado conforme mostrado aqui (p. 103).

AppSpecTemplatePath

Obrigatório: não

O nome doAppSpec arquivo armazenado no local do arquivo de origem do pipeline, como 
oCodeCommit repositório do pipeline. O nome de arquivo padrão é appspec.yaml. Se seuAppSpec 
arquivo tiver o mesmo nome e estiver armazenado no nível raiz em seu repositório de arquivos, você 
não precisará fornecer o nome do arquivo. Se o caminho não for o padrão, insira o caminho e o nome 
do arquivo.
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TaskDefinitionTemplatePath

Obrigatório: não

O nome do arquivo da definição da tarefa armazenada no local de origem do arquivo do pipeline, 
como oCodeCommit repositório do pipeline. O nome de arquivo padrão é taskdef.json. Se 
o arquivo de definição da tarefa tiver o mesmo nome e estiver armazenado no nível raiz no seu 
repositório de arquivos, você não precisará fornecer o nome do arquivo. Se o caminho não for o 
padrão, insira o caminho e o nome do arquivo.

Imagem <Number>ArtifactName

Obrigatório: não

O nome do artefato de entrada que fornece a imagem para a ação de implantação. Geralmente, esse 
é o artefato de saída do repositório de imagens, como a saída da ação de origem do Amazon ECR.

Os valores disponíveis para<Number> são de 1 a 4.
Imagem <Number>ContainerName

Obrigatório: não

O nome da imagem disponível no repositório de imagens, como o repositório de origem do Amazon 
ECR.

Os valores disponíveis para<Number> são de 1 a 4.

Input artifacts (Artefatos de entrada)
• Número de artefatos: 1 to 5
• Descrição: ACodeDeployToECS ação primeiro procura o arquivo de definição da tarefa e oAppSpec 

arquivo no repositório do arquivo de origem, depois procura a imagem no repositório de imagens e, em 
seguida, gera dinamicamente uma nova revisão da definição da tarefa e, finalmente, executa osAppSpec 
comandos para implantar o conjunto de tarefas e o contêiner no cluster.

ACodeDeployToECS ação procura umimageDetail.json arquivo que mapeie o URI da imagem para 
a imagem. Quando você confirma uma alteração em seu repositório de imagens do Amazon ECR, a 
ação de origem do ECR do pipeline cria umimageDetail.json arquivo para essa confirmação. Você 
também pode adicionar manualmente umimageDetail.json arquivo para um pipeline em que a ação 
não seja automatizada. Para mais informações sobre o arquivo imageDetail.json, consulte Arquivo 
ImageDetail.json para ações azuis/verdes de implantação azuis/verdes do Amazon ECS (p. 571).

ACodeDeployToECS ação gera dinamicamente uma nova revisão da definição da tarefa. 
Nessa fase, essa ação substitui os espaços reservados no arquivo de definição da tarefa 
pelo URI de imagem recuperado dos arquivos ImageDetail.json. Por exemplo, se você definir
IMAGE1_NAME comoContainerName parâmetro Image1, deverá especificar o espaço reservado
<IMAGE1_NAME>como o valor do campo de imagem em seu arquivo de definição de tarefa. Nesse 
caso, a ação doCodeDeployTo ECS substitui o espaço reservado <IMAGE1_NAME>no URI de imagem 
real recuperado de ImageDetail.json no artefato que você especifica como Image1ArtifactName.

Para atualizações de definição de tarefas, oCodeDeployAppSpec.yaml arquivo contém 
aTaskDefinition propriedade.

TaskDefinition: <TASK_DEFINITION>

Essa propriedade será atualizada pelaCodeDeployToECS ação após a criação da nova definição de 
tarefa.
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Para o valor doTaskDefinition campo, o texto do espaço reservado deve ser<TASK_DEFINITION>. 
ACodeDeployToECS ação substitui esse espaço reservado pelo ARN real da definição de tarefa gerada 
dinamicamente.

Artefatos de saída
• Número de artefatos: 0
• Descrição: Os artefatos de saída não se aplicam a esse tipo de ação.

Declaração de ação
YAML

Name: Deploy
Actions: 
  - Name: Deploy 
    ActionTypeId: 
      Category: Deploy 
      Owner: AWS 
      Provider: CodeDeployToECS 
      Version: '1' 
    RunOrder: 1 
    Configuration: 
      AppSpecTemplateArtifact: SourceArtifact 
      ApplicationName: ecs-cd-application 
      DeploymentGroupName: ecs-deployment-group 
      Image1ArtifactName: MyImage 
      Image1ContainerName: IMAGE1_NAME 
      TaskDefinitionTemplatePath: taskdef.json 
      AppSpecTemplatePath: appspec.yaml 
      TaskDefinitionTemplateArtifact: SourceArtifact 
    OutputArtifacts: [] 
    InputArtifacts: 
      - Name: SourceArtifact 
      - Name: MyImage 
    Region: us-west-2 
    Namespace: DeployVariables

JSON

{ 
    "Name": "Deploy", 
    "Actions": [ 
        { 
            "Name": "Deploy", 
            "ActionTypeId": { 
                "Category": "Deploy", 
                "Owner": "AWS", 
                "Provider": "CodeDeployToECS", 
                "Version": "1" 
            }, 
            "RunOrder": 1, 
            "Configuration": { 
                "AppSpecTemplateArtifact": "SourceArtifact", 
                "ApplicationName": "ecs-cd-application", 
                "DeploymentGroupName": "ecs-deployment-group", 
                "Image1ArtifactName": "MyImage", 
                "Image1ContainerName": "IMAGE1_NAME", 
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                "TaskDefinitionTemplatePath": "taskdef.json", 
                "AppSpecTemplatePath": "appspec.yaml", 
                "TaskDefinitionTemplateArtifact": "SourceArtifact" 
            }, 
            "OutputArtifacts": [], 
            "InputArtifacts": [ 
                { 
                    "Name": "SourceArtifact" 
                }, 
                { 
                    "Name": "MyImage" 
                } 
            ], 
            "Region": "us-west-2", 
            "Namespace": "DeployVariables" 
        } 
    ]
}

Consulte também
Os recursos relacionados a seguir podem ajudar você à medida que trabalha com esta ação.

• Tutorial: Crie um pipeline com uma fonte do Amazon ECR e aCodeDeploy implantação do ECS-
to (p. 101)— Este tutorial mostra aCodeDeploy criação dos recursos do Amazon ECS necessários para 
uma implantação azul/verde. O tutorial mostra como enviar uma imagem do Docker para o Amazon 
ECR e criar uma definição de tarefa do Amazon ECS que liste o nome da imagem do Docker, o nome do 
contêiner, o nome do serviço do Amazon ECS e a configuração do balanceador de carga. Em seguida, o 
tutorial orienta você na criação doAppSpec arquivo e do pipeline para sua implantação.

Note

Este tópico e tutorial descrevem a açãoCodeDeploy /ECS azul/verde paraCodePipeline. 
Para obter informações sobre as ações padrão do ECS emCodePipeline, consulte Tutorial: 
Implantação contínua comCodePipeline.

• AWS CodeDeployGuia do usuário — Para obter informações sobre como usar o balanceador de 
carga, o ouvinte de produção, os grupos-alvo e seu aplicativo Amazon ECS em uma implantação 
azul/verde, consulte Tutorial: Implantar um serviço Amazon ECS. Essas informações de referência 
no GuiaAWS CodeDeploy do usuário fornecem uma visão geral das implantações azul/verde com o 
Amazon ECSAWS CodeDeploy e.

• Guia do desenvolvedor do Amazon Elastic Container Service — Para obter informações sobre como 
trabalhar com imagens e contêineres do Docker, serviços e clusters do ECS e conjuntos de tarefas do 
ECS, consulte O que é o Amazon ECS?

Serviço Amazon Elastic Container
Você pode usar uma ação do Amazon ECS para implantar um serviço e um conjunto de tarefas do 
Amazon ECS. Um serviço do Amazon ECS é um aplicativo de contêiner implantado em um cluster do 
Amazon ECS. Um cluster do Amazon ECS é uma coleção de instâncias que hospedam seu aplicativo de 
contêiner na nuvem. A implantação requer uma definição de tarefa que você cria no Amazon ECS e um 
arquivo de definições de imagem que CodePipeline usa para implantar a imagem.

Important

A ação de implantação padrão do Amazon ECS para CodePipeline cria sua própria revisão da 
definição da tarefa com base na revisão usada pelo serviço Amazon ECS. Se você criar novas 
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revisões para a definição da tarefa sem atualizar o serviço Amazon ECS, a ação de implantação 
ignorará essas revisões.

Antes de criar seu pipeline, você já deve ter criado os recursos do Amazon ECS, marcado e armazenado a 
imagem em seu repositório de imagens e carregado o BuildSpec arquivo para seu repositório de arquivos.

Note

Este tópico de referência descreve a ação de implantação padrão do Amazon ECS para 
CodePipeline. Para obter informações de referência sobre o Amazon ECS para CodeDeploy 
ações de implantação azul/verde em CodePipeline, consulteAmazon Elastic Service Service 
Service Service Service ServiceCodeDeploy (p. 486).

Tópicos
• Tipo de ação (p. 491)
• Parâmetros de configuração  (p. 491)
• Input artifacts (Artefatos de entrada) (p. 492)
• Artefatos de saída (p. 492)
• Declaração de ação (p. 492)
• Consulte também (p. 493)

Tipo de ação
• Categoria: Deploy
• Proprietário: AWS
• Fornecedor: ECS
• Versão: 1

Parâmetros de configuração
ClusterName

Obrigatório: Sim

O cluster do Amazon ECS no Amazon ECS.
ServiceName

Obrigatório: Sim

O serviço Amazon ECS que você criou no Amazon ECS.
FileName

Obrigatório: Não

O nome do seu arquivo de definições de imagem, o arquivo JSON que descreve o nome do contêiner 
do seu serviço, a imagem e a tag. Você usa esse arquivo para implantações padrão do ECS. 
Para obter mais informações, consulte Input artifacts (Artefatos de entrada) (p. 492) e arquivo 
imagedefinitions.json para ações de implantação padrão do Amazon ECS (p. 569).

DeploymentTimeout

Obrigatório: Não
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O tempo limite da ação de implantação do Amazon ECS em minutos. O tempo limite é configurável até 
o tempo limite padrão máximo para essa ação. Por exemplo:

"DeploymentTimeout": "15"

Input artifacts (Artefatos de entrada)
• Número de artefatos: 1
• Descrição: A ação busca umimagedefinitions.jsonarquivo no repositório de arquivos de 

origem do pipeline. Um documento de definições de imagem é um arquivo JSON que descreve o 
nome do contêiner do Amazon ECS, a imagem e a tag. CodePipeline usa o arquivo para recuperar 
a imagem do seu repositório de imagens, como o Amazon ECR. Você pode adicionar manualmente 
umimagedefinitions.jsonarquivo para um pipeline em que a ação não é automatizada. Para mais 
informações sobre o arquivo imagedefinitions.json, consulte arquivo imagedefinitions.json para 
ações de implantação padrão do Amazon ECS (p. 569).

A ação requer uma imagem existente que já tenha sido enviada para seu repositório de imagens. Porque 
o mapeamento da imagem é fornecido peloimagedefinitions.jsonarquivo, a ação não exige que a 
fonte do Amazon ECR seja incluída como uma ação de origem no pipeline.

Artefatos de saída
• Número de artefatos: 0
• Descrição: Os artefatos de saída não se aplicam a esse tipo de ação.

Declaração de ação
YAML

Name: DeployECS
ActionTypeId: 
  Category: Deploy 
  Owner: AWS 
  Provider: ECS 
  Version: '1'
RunOrder: 2
Configuration: 
  ClusterName: my-ecs-cluster 
  ServiceName: sample-app-service 
  FileName: imagedefinitions.json 
  DeploymentTimeout: '15'
OutputArtifacts: []
InputArtifacts: 
  - Name: my-image

JSON

{ 
    "Name": "DeployECS", 
    "ActionTypeId": { 
        "Category": "Deploy", 
        "Owner": "AWS", 
        "Provider": "ECS", 
        "Version": "1" 
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    }, 
    "RunOrder": 2, 
    "Configuration": { 
        "ClusterName": "my-ecs-cluster", 
        "ServiceName": "sample-app-service", 
        "FileName": "imagedefinitions.json", 
        "DeploymentTimeout": "15" 
    }, 
    "OutputArtifacts": [], 
    "InputArtifacts": [ 
        { 
            "Name": "my-image" 
        } 
    ]
},

Consulte também
Os recursos relacionados a seguir podem ajudar você à medida que trabalha com esta ação.

• Tutorial: Implantação contínua com o CodePipeline— Este tutorial mostra como criar um Dockerfile 
que você armazena em um repositório de arquivos de origem, como CodeCommit. A seguir, o tutorial 
mostra como incorporar um CodeBuild BuildSpec arquivo que cria e envia sua imagem do Docker para o 
Amazon ECR e cria seu arquivo imagedefinitions.json. Finalmente, você cria um serviço e uma definição 
de tarefa do Amazon ECS e, em seguida, cria seu pipeline com uma ação de implantação do Amazon 
ECS.

Note

Este tópico e tutorial descrevem a ação de implantação padrão do Amazon ECS para 
CodePipeline. Para obter informações sobre o Amazon ECS a CodeDeploy ações de 
implantação azul/verde em CodePipeline, consulteTutorial: Crie um pipeline com uma fonte do 
Amazon ECR e aCodeDeploy implantação do ECS-to (p. 101).

• Guia do desenvolvedor do Amazon Elastic Contain— Para obter informações sobre como trabalhar 
com imagens e contêineres do Docker, serviços e clusters do Amazon ECS e conjuntos de tarefas do 
Amazon ECS, consulteO que é o Amazon ECS?

Ação de implantação do Amazon S3
Você usa uma ação de implantação do Amazon S3 para implantar arquivos em um bucket do Amazon S3 
para hospedagem ou arquivamento estático de sites. Você pode especificar se deseja extrair os arquivos 
de implantação antes de fazer o upload para seu bucket.

Note

Este tópico de referência descreve a ação de implantação do Amazon S3 para CodePipeline 
onde a plataforma de implantação é um bucket do Amazon S3 configurado para hospedagem. 
Para obter informações de referência sobre a ação de origem do Amazon S3 em CodePipeline, 
consulteAção de origem do Amazon S3 (p. 496).

Tópicos
• Tipo de ação (p. 494)
• Parâmetros de configuração  (p. 494)
• Input artifacts (Artefatos de entrada) (p. 495)
• Artefatos de saída (p. 495)
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• Declaração de ação (p. 495)
• Consulte também (p. 496)

Tipo de ação
• Categoria: Deploy
• Proprietário: AWS
• Fornecedor: S3
• Versão: 1

Parâmetros de configuração
BucketName

Obrigatório: Sim

O nome do bucket do Amazon S3 onde os arquivos serão implantados.
Extrair

Obrigatório: Sim

Se verdadeiro, especifica que os arquivos devem ser extraídos antes do upload. Caso contrário, os 
arquivos do aplicativo permanecerão compactados para upload, como no caso de um site estático 
hospedado. Se for falso, então oObjectKeyé obrigatório.

ObjectKey

Condicional. Obrigatório se Extract = falso

O nome da chave de objeto do Amazon S3 que identifica o objeto no bucket do S3 de maneira 
exclusiva.

KMSEncryptionKeyARN

Obrigatório: Não

O ARN doAWS KMSchave de criptografia para o bucket do host. 
OKMSEncryptionKeyARNparâmetro criptografa os artefatos carregados com o fornecidoAWS KMS 
key. Para uma chave do KMS, você pode usar o ARN da chave ou o ARN do alias.

Note

Os aliases são reconhecidos apenas na conta que criou a chave do KMS. Para ações entre 
contas, você só pode usar o ID ou o ARN da chave para identificar a chave. As ações entre 
contas envolvem o uso da função da outra conta (AccountB), portanto, especificar o ID da 
chave usará a chave da outra conta (AccountB).

Important

CodePipeline só oferece suporte a chaves do KMS simétricas. Não use uma chave do KMS 
assimétrica para criptografar os dados em seu bucket do S3.

CannedACL

Obrigatório: Não

OCannedACLparâmetro aplica o especificadoACL pré-configuradapara objetos implantados no 
Amazon S3. Isso substitui todas as ACLs existentes que foram aplicadas ao objeto.

Versão da API 2015-07-09
494

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/acl-overview.html#canned-acl


AWS CodePipeline Guia do usuário
Input artifacts (Artefatos de entrada)

CacheControl

Obrigatório: Não

OCacheControlo parâmetro controla o comportamento do armazenamento em cache para 
solicitações/respostas de objetos no bucket. Para obter uma lista de valores válidos, consulte 
o campo de cabeçalho Cache-Control para operações HTTP. Para inserir vários valores em
CacheControl, use uma vírgula entre cada valor. É possível adicionar um espaço após cada vírgula 
(opcional), conforme mostrado neste exemplo para a CLI:

"CacheControl": "public, max-age=0, no-transform"

Input artifacts (Artefatos de entrada)
• Número de artefatos: 1
• Descrição: Os arquivos para implantação ou arquivamento são obtidos do repositório de origem, 

compactados e enviados por CodePipeline.

Artefatos de saída
• Número de artefatos: 0
• Descrição: Os artefatos de saída não se aplicam a esse tipo de ação.

Declaração de ação
YAML

Name: Deploy
Actions: 
  - Name: Deploy 
    ActionTypeId: 
      Category: Deploy 
      Owner: AWS 
      Provider: S3 
      Version: '1' 
    RunOrder: 1 
    Configuration: 
      BucketName: website-bucket 
      Extract: 'true' 
      ObjectKey: MyWebsite 
    OutputArtifacts: [] 
    InputArtifacts: 
      - Name: SourceArtifact 
    Region: us-west-2 
    Namespace: DeployVariables

JSON

{ 
    "Name": "Deploy", 
    "Actions": [ 
        { 
            "Name": "Deploy", 
            "ActionTypeId": { 
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                "Category": "Deploy", 
                "Owner": "AWS", 
                "Provider": "S3", 
                "Version": "1" 
            }, 
            "RunOrder": 1, 
            "Configuration": { 
                "BucketName": "website-bucket", 
                "Extract": "true", 
                "ObjectKey": "MyWebsite" 
                }, 
            "OutputArtifacts": [], 
            "InputArtifacts": [ 
                { 
                    "Name": "SourceArtifact" 
                } 
            ], 
            "Region": "us-west-2", 
            "Namespace": "DeployVariables" 
        } 
    ]
},

Consulte também
Os recursos relacionados a seguir podem ajudar você à medida que trabalha com esta ação.

• Tutorial: Criar um pipeline que usa o Amazon S3 como provedor de implantação (p. 118)— Este tutorial 
mostra dois exemplos de como criar um pipeline com uma ação de implantação do S3. Você baixa 
arquivos de amostra, carrega os arquivos para o seu CodeCommit repositório, crie seu bucket S3 e 
configure seu bucket para hospedagem. Em seguida, você usa o CodePipeline console para criar seu 
pipeline e especificar uma configuração de implantação do Amazon S3.

• Ação de origem do Amazon S3 (p. 496)— Essa referência de ação fornece informações de referência 
e exemplos de ações de origem do Amazon S3 no CodePipeline.

Ação de origem do Amazon S3
Aciona o pipeline quando um novo objeto é carregado no bucket e na chave do objeto.

Note

Este tópico de referência descreve a ação de origem do Amazon S3 para CodePipeline onde 
o local de origem é um bucket do Amazon S3 configurado para versionamento. Para obter 
informações de referência sobre a ação de implantação do Amazon S3 no CodePipeline, 
consulteAção de implantação do Amazon S3 (p. 493).

Você pode criar um bucket do Amazon S3 para usar como local de origem para os arquivos do aplicativo.

Note

Ao criar seu bucket de origem, certifique-se de ativar o versionamento no bucket. Se você 
quiser usar um bucket existente do Amazon S3, consulteUsar o versionamentopara habilitar o 
versionamento em um bucket existente.

Se você usar o console para criar ou editar o pipeline, CodePipeline cria um CloudWatch Regra de eventos 
do que inicia o pipeline quando ocorre uma alteração no bucket de origem do S3.
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Você já deve ter criado um bucket de origem do Amazon S3 e carregado os arquivos de origem como um 
único arquivo ZIP antes de conectar o pipeline por meio de uma ação do Amazon S3.

Note

Quando o Amazon S3 é o provedor de origem para o pipeline, é possível compactar o arquivo ou 
os arquivos de origem em um único .zip e fazer upload do .zip para o bucket de origem. Também 
é possível fazer upload de um único arquivo descompactado; no entanto, ocorrerão falha nas 
ações downstream que aguardam um arquivo .zip.

Tópicos
• Tipo de ação (p. 497)
• Parâmetros de configuração  (p. 497)
• Input artifacts (Artefatos de entrada) (p. 498)
• Artefatos de saída (p. 498)
• Variáveis de saída (p. 498)
• Declaração de ação (p. 498)
• Consulte também (p. 499)

Tipo de ação
• Categoria: Source
• Proprietário: AWS
• Fornecedor: S3
• Versão: 1

Parâmetros de configuração
S3 Bucket

: obrigatório Sim

O nome do bucket do Amazon S3 onde as alterações na origem devem ser detectadas.
S3ObjectKey

: obrigatório Sim

O nome da chave de objeto do Amazon S3 onde as alterações na origem devem ser detectadas.
PollForSourceChanges

: obrigatório Não

PollForSourceChangescontrola se CodePipeline pesquisará o bucket de origem do Amazon 
S3 em busca de alterações na origem. Recomendamos usar o CloudWatch Em vez disso, 
os eventos e o CloudTrail para detectar alterações na origem. Para obter mais informações 
sobre como configurar CloudWatch Eventos, consulteMigre pipelines de pesquisa (fonte 
do Amazon S3) (CLI) (p. 272)ouMigre canais de pesquisa (fonte do Amazon S3) (AWS 
CloudFormationmodelo) (p. 275).

Important

Se você pretende configurar CloudWatch Eventos, você deve 
definirPollForSourceChangesparafalsepara evitar execuções de pipeline duplicadas.
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Os valores válidos para esse parâmetro:
• true: Se definido, CodePipeline pesquisará seu local de origem em busca de alterações na origem.

Note

Se você omitirPollForSourceChanges, CodePipeline O padrão do é pesquisar seu local 
de origem em busca de alterações na origem. Esse comportamento será o mesmo quando 
o PollForSourceChanges estiver incluído e definido como true.

• false: Se definido, CodePipeline Não pesquisará seu local de origem em busca de alterações na 
origem. Use essa configuração se você pretender configurar um CloudWatch Regra de eventos para 
detectar alterações na origem.

Input artifacts (Artefatos de entrada)
• Número de artefatos: 0
• Descrição: Os artefatos de entrada não se aplicam a esse tipo de ação.

Artefatos de saída
• Número de artefatos: 1
• Descrição: Fornece os artefatos disponíveis no bucket de origem configurado para conectar-se ao 

pipeline. Os artefatos gerados a partir do bucket são os artefatos de saída para a ação do Amazon S3. 
Os metadados do objeto do Amazon S3 (ETag e ID da versão) são exibidos no CodePipeline como a 
revisão de origem para a execução acionada do pipeline.

Variáveis de saída
Quando configurada, essa ação produz variáveis que podem ser referenciadas pela configuração de 
ação de uma ação downstream no pipeline. Esta ação produz variáveis que podem ser visualizadas 
como variáveis de saída, mesmo que a ação não tenha um namespace. Configure uma ação com um 
namespace a fim de disponibilizar as variáveis para a configuração de ações downstream.

Para obter mais informações sobre variáveis no CodePipeline, consulteVariáveis (p. 575).

ETag

A tag de entidade do objeto relacionado à alteração na origem que acionou o pipeline. A ETag é um 
hash MD5 do objeto. A ETag reflete apenas as alterações no conteúdo de um objeto, não em seus 
metadados.

VersionId

O ID da versão do objeto relacionado à alteração na origem que acionou o pipeline.

Declaração de ação
YAML

Name: Source
Actions: 
  - RunOrder: 1 
    OutputArtifacts: 
      - Name: SourceArtifact 
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    ActionTypeId: 
      Provider: S3 
      Owner: AWS 
      Version: '1' 
      Category: Source 
    Region: us-west-2 
    Name: Source 
    Configuration: 
      S3Bucket: my-bucket-oregon 
      S3ObjectKey: my-application.zip 
      PollForSourceChanges: 'false' 
    InputArtifacts: []

JSON

{ 
    "Name": "Source", 
    "Actions": [ 
        { 
            "RunOrder": 1, 
            "OutputArtifacts": [ 
                { 
                    "Name": "SourceArtifact" 
                } 
            ], 
            "ActionTypeId": { 
                "Provider": "S3", 
                "Owner": "AWS", 
                "Version": "1", 
                "Category": "Source" 
            }, 
            "Region": "us-west-2", 
            "Name": "Source", 
            "Configuration": { 
                "S3Bucket": "my-bucket-oregon", 
                "S3ObjectKey": "my-application.zip", 
                "PollForSourceChanges": "false" 
            }, 
            "InputArtifacts": [] 
        } 
    ]
},

Consulte também
Os recursos relacionados a seguir podem ajudar você à medida que trabalha com esta ação.

• Tutorial: Criar um pipeline simples (bucket do S3) (p. 39)— este tutorial fornece um arquivo de 
especificação do aplicativo de exemplo e um grupo de aplicativos e implantações do CodeDeploy de 
exemplo. Use este tutorial para criar um pipeline com uma origem do Amazon S3 que é implantada em 
instâncias do Amazon EC2.

AWSAppConfig
AWS AppConfig É uma capacidade doAWS Systems Manager. AppConfig O oferece suporte a 
implantações controladas em aplicativos de qualquer tamanho e inclui verificações de validação e 
monitoramento integrados. Você pode usar AppConfig Com aplicativos hospedados em instâncias do 
Amazon EC2,AWS Lambda, contêineres, aplicativos móveis ou dispositivos da IoT.
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OAppConfiga ação de implantação é umaAWS CodePipelineação que implanta configurações 
armazenadas no local de origem do pipeline em um especificado AppConfig aplicativo,meio Ambiente, 
econfiguraçãoPerfil do. Ele usa as preferências definidas em um AppConfig Estratégia de implantação.

Tipo de ação
• Categoria: Deploy
• Proprietário: AWS
• Fornecedor: AppConfig
• Versão: 1

Parâmetros de configuração
Aplicativo

Obrigatório: Sim

O ID doAWS AppConfig aplicativo com os detalhes para sua configuração e implantação.
Ambiente

Obrigatório: Sim

O ID doAWS AppConfig ambiente em que a configuração é implantada.
ConfigurationProfile

Obrigatório: Sim

O ID doAWS AppConfig Perfil de configuração a ser implantado.
InputArtifactConfigurationPath

Obrigatório: Sim

O caminho do arquivo dos dados de configuração dentro do artefato de entrada a ser implantado.
Estratégia de implantação

Obrigatório: Não

OAWS AppConfig estratégia de implantação a ser usada para implantação.

Input artifacts (Artefatos de entrada)
• Número de artefatos: 1
• Descrição: O artefato de entrada para a ação de implantação.

Artefatos de saída
Não aplicável.

Exemplo de configuração da ação
YAML

name: Deploy
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actions: 
  - name: Deploy 
    actionTypeId: 
      category: Deploy 
      owner: AWS 
      provider: AppConfig 
      version: '1' 
    runOrder: 1 
    configuration: 
      Application: 2s2qv57 
      ConfigurationProfile: PvjrpU 
      DeploymentStrategy: frqt7ir 
      Environment: 9tm27yd 
      InputArtifactConfigurationPath: / 
    outputArtifacts: [] 
    inputArtifacts: 
      - name: SourceArtifact 
    region: us-west-2 
    namespace: DeployVariables

JSON

{ 
    "name": "Deploy", 
    "actions": [ 
        { 
            "name": "Deploy", 
            "actionTypeId": { 
                "category": "Deploy", 
                "owner": "AWS", 
                "provider": "AppConfig", 
                "version": "1" 
            }, 
            "runOrder": 1, 
            "configuration": { 
                "Application": "2s2qv57", 
                "ConfigurationProfile": "PvjrpU", 
                "DeploymentStrategy": "frqt7ir", 
                "Environment": "9tm27yd", 
                "InputArtifactConfigurationPath": "/" 
            }, 
            "outputArtifacts": [], 
            "inputArtifacts": [ 
                { 
                    "name": "SourceArtifact" 
                } 
            ], 
            "region": "us-west-2", 
            "namespace": "DeployVariables" 
        } 
    ]
}

Consulte também
Os recursos relacionados a seguir podem ajudar você à medida que trabalha com esta ação.

• AWSAppConfig— Para obter informações sobre oAWS AppConfig implantações, consulte oAWS 
Systems ManagerGuia do usuário do.

• Tutorial: Criar um pipeline que useAWSAppConfig como um provedor de implantação (p. 136)— Este 
tutorial faz com que você comece a configurar arquivos de configuração de implantação simples e 
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AppConfig Recursos e mostra como usar o console do para criar um pipeline do para criar um pipeline 
com umAWS AppConfig ação de implantação.

AWS CloudFormation
Executa uma operação em uma pilha do AWS CloudFormation. Uma pilha é um conjunto de recursos da 
AWS que pode gerenciar como uma unidade. Os recursos em uma pilha são definidos pelo modelo do 
AWS CloudFormation da pilha. Um conjunto de alterações cria uma comparação que pode ser visualizada 
sem alterar a pilha original. Para obter informações sobre os tipos de ações do AWS CloudFormation que 
podem ser executadas em pilhas e conjuntos de alterações, consulte o parâmetro ActionMode.

Tópicos
• Tipo de ação (p. 502)
• Parâmetros de configuração  (p. 502)
• Input artifacts (Artefatos de entrada) (p. 505)
• Artefatos de saída (p. 505)
• Variáveis de saída (p. 506)
• Declaração de ação (p. 506)
• Consulte também (p. 507)

Tipo de ação
• Categoria: Deploy
• Proprietário: AWS
• Fornecedor: CloudFormation
• Versão: 1

Parâmetros de configuração
ActionMode

Obrigatório: Sim

ActionMode é o nome da ação que o AWS CloudFormation executa em uma pilha ou um conjunto de 
alterações. Os seguintes modos de ação estão disponíveis:
• CHANGE_SET_EXECUTE executa um conjunto de alterações para a pilha de recursos com base em 

um conjunto de atualizações de recurso especificadas. Com essa ação, o AWS CloudFormation 
começa a alterar a pilha.

• CHANGE_SET_REPLACE cria um conjunto de alterações, se ainda não existir, com base no nome da 
pilha e no modelo enviado. Se o conjunto de alterações existir, o AWS CloudFormation o exclui e, 
em seguida, cria um novo.

• CREATE_UPDATE cria a pilha, caso não exista. Se a pilha existir, o AWS CloudFormation a atualiza. 
Use esta ação para atualizar pilhas existentes. Ao contrárioREPLACE_ON_FAILURE, se a pilha 
existir e estiver em estado de falha, o CodePipeline não a excluirá e a substituirá.

• DELETE_ONLY exclui uma pilha. Se você especificar uma pilha que não existe, a ação será 
concluída com êxito sem excluir uma pilha.

• REPLACE_ON_FAILURE cria uma pilha, caso não exista. Se a pilha existir e estiver no estado de 
falha, o AWS CloudFormation excluirá a pilha e criará uma nova. Se a pilha não estiver em um 
estado de falha, o AWS CloudFormation a atualiza.
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A pilha está em no estado de falha quando qualquer um dos seguintes tipos de status estiver 
exibido no AWS CloudFormation:
• ROLLBACK_FAILED
• CREATE_FAILED
• DELETE_FAILED
• UPDATE_ROLLBACK_FAILED

Use esta ação para substituir automaticamente as pilhas com falha sem recuperá-las nem 
solucionar o problema delas.

Important

Recomendamos usar REPLACE_ON_FAILURE apenas para fins de teste, pois ele pode 
excluir sua pilha.

StackName

Obrigatório: Sim

StackName é o nome de uma pilha existente ou de uma pilha que você deseja criar.
Capacidades

Obrigatório: Condicional

O uso de Capabilities reconhece que o modelo pode ter os recursos para criar e atualizar alguns 
recursos por conta própria e que esses recursos são determinados com base nos tipos de recursos do 
modelo.

Essa propriedade será necessária se você tiver recursos do IAM em seu modelo de pilha ou criar uma 
pilha diretamente de um modelo que contém macros. Para que a ação do AWS CloudFormation opere 
com êxito dessa maneira, você deve reconhecer explicitamente que deseja que ela faça isso com um 
dos seguintes recursos:
• CAPABILITY_IAM
• CAPABILITY_NAMED_IAM
• CAPABILITY_AUTO_EXPAND

Você pode especificar mais de um recurso usando uma vírgula (sem espaço) entre os recursos. 
O exemplo em Declaração de ação (p. 506) mostra uma entrada com as propriedades 
CAPABILITY_IAM e CAPABILITY_AUTO_EXPAND.

Para obter mais informaçõesCapabilities, consulte as propriedades abaixo UpdateStackna
Referência daAWS CloudFormation API.

ChangeSetName

Obrigatório: Condicional

ChangeSetName é o nome de um conjunto de alterações existente ou um novo conjunto de 
alterações que você deseja criar para a pilha especificada.

Essa propriedade é necessária para os seguintes modos de ação: CHANGE_SET_REPLACE e 
CHANGE_SET_EXECUTE. Para todos os outros modos de ação, essa propriedade será ignorado.

RoleArn

Obrigatório: Condicional

O RoleArn é o ARN da função de serviço do IAM que o AWS CloudFormation assume ao operar 
em recursos na pilha especificada. RoleArn não é aplicado ao executar um conjunto de alterações. 
Se você não usar o CodePipeline para criar o conjunto de alterações, verifique se o conjunto de 
alterações ou a pilha está associada a uma função.
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Note

Essa função deve estar na mesma conta da função da ação que está sendo executada, 
conforme configurado na declaração da açãoRoleArn.

Essa propriedade é necessária para os seguintes modos de ação:
• CREATE_UPDATE
• REPLACE_ON_FAILURE
• DELETE_ONLY
• CHANGE_SET_REPLACE

Note

AWS CloudFormationrecebe uma URL assinada pelo S3 para o modelo; portanto, 
issoRoleArn não precisa de permissão para acessar o bucket de artefatos. No entanto, a 
açãoRoleArn precisa de permissão para acessar o bucket de artefatos, a fim de gerar a URL 
assinada.

TemplatePath

Obrigatório: Condicional

TemplatePath representa o arquivo de modelo do AWS CloudFormation. Inclua o arquivo em um 
artefato de entrada para essa ação. O nome do arquivo segue este formato:

Artifactname::TemplateFileName

Artifactname é o nome do artefato de entrada, da forma como aparece no CodePipeline. Por 
exemplo, um estágio de origem com o nome de artefato de SourceArtifact e um nome de arquivo 
de template-export.json cria um nome TemplatePath, conforme mostrado neste exemplo:

"TemplatePath": "SourceArtifact::template-export.json"

Essa propriedade é necessária para os seguintes modos de ação:
• CREATE_UPDATE
• REPLACE_ON_FAILURE
• CHANGE_SET_REPLACE

Para todos os outros modos de ação, essa propriedade será ignorado.
Note

O arquivoAWS CloudFormation de modelo, que contém o corpo do modelo, está no 
mínimo de 1 byte e um comprimento máximo de 1 MB. Para açõesAWS CloudFormation de 
implantação em CodePipeline, o tamanho máximo do artefato de entrada é sempre 256 MB. 
Para mais informações, consulte Cotas emAWSCodePipeline (p. 588) e Limites do AWS 
CloudFormation.

OutputFileName

Obrigatório: não

UseOutputFileName para especificar um nome de arquivo de saída, 
comoCreateStackOutput.json, que seja CodePipeline adicionado ao artefato de saída do 
pipeline para essa ação. O arquivo JSON contém o conteúdo da seção Outputs da pilha AWS 
CloudFormation.

Se você não especificar um nome, o CodePipeline não gerará um arquivo de saída ou um artefato.
ParameterOverrides

Obrigatório: não
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Os parâmetros são definidos no modelo de pilha e permitem que você forneça valores para eles no 
momento da criação ou atualização da pilha. Você pode usar um objeto JSON para definir valores 
de parâmetro em seu modelo. (Esses valores substituem os definidos no arquivo de configuração 
de modelo.) Para obter mais informações sobre como usar substituições de parâmetros, consulte
Propriedades de configuração (objeto JSON).

Recomendamos usar o arquivo de configuração de modelo para a maioria dos valores de parâmetro. 
Use substituições de parâmetros somente para valores que não são conhecidos até que o pipeline 
esteja em execução. Para obter mais informações, consulte Usando funções de substituição de 
parâmetros com CodePipeline pipelines no GuiaAWS CloudFormation do usuário.

Note

Todos os nomes de parâmetros devem estar presentes no modelo de pilha.
TemplateConfiguration

Obrigatório: não

TemplateConfiguration é o arquivo de configuração do modelo. Inclua o arquivo em um artefato 
de entrada para essa ação. Ele pode conter valores de parâmetro de modelo e uma política de 
pilha. Para obter mais informações sobre o formato de arquivo de configuração, consulte AWS 
CloudFormationArtefatos.

O nome do arquivo de configuração de modelo segue este formato:

Artifactname::TemplateConfigurationFileName

Artifactname é o nome do artefato de entrada, da forma como aparece no CodePipeline. Por 
exemplo, um estágio de origem com o nome de artefato de SourceArtifact e um nome de arquivo 
de test-configuration.json cria um nome TemplateConfiguration, conforme mostrado 
neste exemplo:

"TemplateConfiguration": "SourceArtifact::test-configuration.json"

Input artifacts (Artefatos de entrada)
• Número de artefatos:0 to 10
• Descrição: como entrada, a ação do AWS CloudFormation aceita opcionalmente artefatos para as 

seguintes finalidades:
• Fornecer o arquivo de modelo de pilha a ser executado. (Consulte o parâmetro TemplatePath.)
• Fornecer o arquivo de configuração de modelo a ser usado. (Consulte o parâmetro
TemplateConfiguration.) Para obter mais informações sobre o formato de arquivo de 
configuração, consulte AWS CloudFormationArtefatos.

• Fornecer o artefato para que uma função Lambda seja implantada como parte da pilha do AWS 
CloudFormation.

Artefatos de saída
• Número de artefatos:0 to 1
• Descrição: se o parâmetro OutputFileName for especificado, haverá um artefato de saída produzido 

por essa ação que contém um arquivo JSON com o nome especificado. O arquivo JSON contém o 
conteúdo da seção Saídas da pilha do AWS CloudFormation.

Para obter mais informações sobre a seção de saídas que pode ser criada para a ação do AWS 
CloudFormation, consulte Saídas.

Versão da API 2015-07-09
505

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/continuous-delivery-codepipeline-action-reference.html#w4363ab1c13c13b9
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/continuous-delivery-codepipeline-parameter-override-functions.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/continuous-delivery-codepipeline-parameter-override-functions.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/continuous-delivery-codepipeline-cfn-artifacts.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/continuous-delivery-codepipeline-cfn-artifacts.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/continuous-delivery-codepipeline-cfn-artifacts.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/outputs-section-structure.html


AWS CodePipeline Guia do usuário
Variáveis de saída

Variáveis de saída
Quando configurada, essa ação produz variáveis que podem ser referenciadas pela configuração de ação 
de uma ação downstream no pipeline. Configure uma ação com um namespace a fim de disponibilizar as 
variáveis para a configuração de ações downstream.

Para ações do AWS CloudFormation, as variáveis são produzidas com quaisquer valores designados 
na seção Outputs de um modelo de pilha. Observe que os únicos modos de CloudFormation ação que 
geram saídas são aqueles que resultam na criação ou atualização de uma pilha, como criação de pilha, 
atualizações de pilhas e execução do conjunto de alterações. Os modos de ação correspondentes que 
geram variáveis são:

• CHANGE_SET_EXECUTE
• CHANGE_SET_REPLACE
• CREATE_UPDATE
• REPLACE_ON_FAILURE

Para obter mais informações, consulte Variáveis (p. 575). Para ver um tutorial que mostra como 
criar um pipeline com uma ação de CloudFormation implantação em um pipeline que usa variáveis 
CloudFormation de saída, consulteTutorial: Criar um pipeline que usa variáveis de ações de implantação 
do AWS CloudFormation (p. 90).

Declaração de ação
YAML

Name: ExecuteChangeSet
ActionTypeId: 
  Category: Deploy 
  Owner: AWS 
  Provider: CloudFormation 
  Version: '1'
RunOrder: 2
Configuration: 
  ActionMode: CHANGE_SET_EXECUTE 
  Capabilities: CAPABILITY_NAMED_IAM,CAPABILITY_AUTO_EXPAND 
  ChangeSetName: pipeline-changeset 
  ParameterOverrides: '{"ProjectId": "my-project","CodeDeployRole": 
 "CodeDeploy_Role_ARN"}' 
  RoleArn: CloudFormation_Role_ARN 
  StackName: my-project--lambda 
  TemplateConfiguration: 'my-project--BuildArtifact::template-configuration.json' 
  TemplatePath: 'my-project--BuildArtifact::template-export.yml'
OutputArtifacts: []
InputArtifacts: 
  - Name: my-project-BuildArtifact

JSON

{ 
    "Name": "ExecuteChangeSet", 
    "ActionTypeId": { 
        "Category": "Deploy", 
        "Owner": "AWS", 
        "Provider": "CloudFormation", 
        "Version": "1" 
    }, 
    "RunOrder": 2, 
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    "Configuration": { 
        "ActionMode": "CHANGE_SET_EXECUTE", 
        "Capabilities": "CAPABILITY_NAMED_IAM,CAPABILITY_AUTO_EXPAND", 
        "ChangeSetName": "pipeline-changeset", 
        "ParameterOverrides": "{\"ProjectId\": \"my-project\",\"CodeDeployRole\": 
 \"CodeDeploy_Role_ARN\"}", 
        "RoleArn": "CloudFormation_Role_ARN", 
        "StackName": "my-project--lambda", 
        "TemplateConfiguration": "my-project--BuildArtifact::template-
configuration.json", 
        "TemplatePath": "my-project--BuildArtifact::template-export.yml" 
    }, 
    "OutputArtifacts": [], 
    "InputArtifacts": [ 
        { 
             "Name": "my-project-BuildArtifact" 
        } 
    ]
},

Consulte também
Os recursos relacionados a seguir podem ajudar você à medida que trabalha com esta ação.

• Referência de propriedades de configuração — Este capítulo de referência no GuiaAWS CloudFormation 
do usuário fornece mais descrições e exemplos desses CodePipeline parâmetros.

• AWS CloudFormationReferência da API — O CreateStackparâmetro na Referência daAWS 
CloudFormation API descreve os parâmetros da pilha paraAWS CloudFormation modelos.

AWS CloudFormation StackSets
CodePipeline oferece a capacidade de realizarAWS CloudFormation StackSets operações como parte do 
seu processo de CI/CD. Você usa um conjunto de pilhas para criar pilhas emAWS contas em todasAWS 
as regiões usando um únicoAWS CloudFormation modelo. Todos os recursos incluídos em cada pilha 
são definidos peloAWS CloudFormation modelo do conjunto de pilhas. Ao criar o conjunto de pilhas, 
especifique o modelo a ser usado, bem como os parâmetros e recursos exigidos pelo modelo.

Note

Você deve usar a conta de gerenciamento deAWS Organizations para implantarAWS 
CloudFormation StackSets. Você não pode usar uma conta de administração delegada para essa 
ação.

Para obter mais informações sobre conceitos paraAWS CloudFormation StackSets, consulte StackSets 
conceitos no GuiaAWS CloudFormation do usuário.

Você integra seu pipeline porAWS CloudFormation StackSets meio de dois tipos de ação distintos que 
você usa juntos:

• ACloudFormationStackSet ação cria ou atualiza um conjunto de pilhas ou instâncias de pilha a partir 
do modelo armazenado no local de origem do pipeline. Sempre que um conjunto de pilhas é criado ou 
atualizado, ele inicia a implantação dessas alterações em instâncias especificadas. No console, você 
pode escolher o provedor de ações do CloudFormation Stack Set ao criar ou editar seu pipeline.

• ACloudFormationStackInstances ação implanta alterações daCloudFormationStackSet ação 
em instâncias especificadas, cria novas instâncias de pilha e define substituições de parâmetros para 
instâncias especificadas. No console, você pode escolher o provedor de ações CloudFormation Stack 
Instances ao editar um pipeline existente.
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Note

Esse recurso não está disponível nas regiões Ásia-Pacífico (Hong Kong) e Europa (Milão) Para 
fazer referência a outras ações disponíveis, consulteIntegrações de produtos e serviços ao 
CodePipeline (p. 20).

Você pode usar essas ações para implantar emAWS contas de destino ou IDs de unidades 
organizacionais deAWS Organizations de destino.

Note

Para implantar em contas deAWS Organizations de destino ou IDs de unidades organizacionais 
e usar o modelo de permissões gerenciadas por serviços, você deve habilitar o acesso confiável 
entreAWS CloudFormation StackSets eAWS Organizations. Para obter mais informações, 
consulte Habilitar o acesso confiável comAWS CloudFormation pilha de pilha.

Tópicos
• ComoAWS CloudFormation StackSets as ações funcionam  (p. 508)
• Como estruturar StackSets ações em um pipeline (p. 509)
• A ação CloudFormationStackSet (p. 510)
• A ação CloudFormationStackInstances (p. 518)
• Modelos de permissões para operações de conjuntos de pilhas (p. 524)
• Tipos de dados de parâmetros do modelo (p. 525)
• Consulte também (p. 507)

ComoAWS CloudFormation StackSets as ações 
funcionam
UmaCloudFormationStackSet ação cria ou atualiza recursos dependendo se a ação está sendo 
executada pela primeira vez.

ACloudFormationStackSet ação cria ou atualiza o conjunto de pilhas e implanta essas alterações em 
instâncias especificadas.

Note

Se você usar essa ação para fazer uma atualização que inclua a adição de instâncias de pilha, as 
novas instâncias serão implantadas primeiro e a atualização será concluída por último. As novas 
instâncias recebem primeiro a versão antiga e, em seguida, a atualização é aplicada a todas as 
instâncias.

• Criar: quando nenhuma instância é especificada e o conjunto de pilhas não existe, a
CloudFormationStackSetação cria o conjunto de pilhas sem criar nenhuma instância.

• Atualização: Quando a CloudFormationStackSetação é executada para um conjunto de pilhas que já 
foi criado, a ação atualiza o conjunto de pilhas. Se nenhuma instância for especificada e o conjunto de 
pilhas já existir, todas as instâncias serão atualizadas. Se essa ação for usada para atualizar instâncias 
específicas, todas as instâncias restantes passarão para o status DESATUALIZADO.

Você pode usar a CloudFormationStackSetação para atualizar o conjunto de pilhas das seguintes 
maneiras.
• Atualize o modelo em algumas ou em todas as instâncias.
• Atualize os parâmetros em algumas ou em todas as instâncias.
• Atualize a função de execução do conjunto de pilhas (ela deve corresponder à função de execução 

especificada na função Administrador).
• Altere o modelo de permissões (somente se nenhuma instância tiver sido criada).
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• Ativar/desativarAutoDeployment se o modelo de permissões do conjunto de pilhas forService 
Managed.

• Atualize a função de administrador.
• Atualize a descrição no conjunto de pilhas.
• Adicione destinos de implantação à atualização do conjunto de pilhas para criar novas instâncias de 

pilha.

ACloudFormationStackInstances ação cria novas instâncias de pilha ou atualiza instâncias de pilha 
desatualizadas. Uma instância fica desatualizada quando um conjunto de pilhas é atualizado, mas nem 
todas as instâncias dentro dela são atualizadas.

• Criar: se a pilha já existir, aCloudFormationStackInstances ação somente atualiza instâncias e 
não cria instâncias de pilha.

• Atualização: Depois que aCloudFormationStackSet ação for executada, se o modelo 
ou os parâmetros tiverem sido atualizados somente em algumas instâncias, o restante será 
marcadoOUTDATED. Nos estágios posteriores do pipeline,CloudFormationStackInstances
atualiza o restante das instâncias no conjunto de pilhas em ondas para que todas as instâncias sejam 
marcadasCURRENT. Essa ação também pode ser usada para adicionar instâncias adicionais ou substituir 
parâmetros em instâncias novas ou existentes.

Como parte de uma atualização, asCloudFormationStackInstances
açõesCloudFormationStackSet e podem especificar novos destinos de implantação, o que cria novas 
instâncias de pilha.

Como parte de uma atualização, asCloudFormationStackInstances
açõesCloudFormationStackSet e não excluem conjuntos de pilhas, instâncias ou recursos. Quando 
a ação atualiza uma pilha, mas não especifica todas as instâncias a serem atualizadas, as instâncias 
que não foram especificadas para atualização são removidas da atualização e definidas com o status 
deOUTDATED.

Durante uma implantação, as instâncias de pilha também podem mostrar o status deOUTDATED se a 
implantação em instâncias falhou.

Como estruturar StackSets ações em um pipeline
Como melhor prática, você deve construir seu pipeline para que o conjunto de pilhas seja criado e 
inicialmente implantado em um subconjunto ou em uma única instância. Depois de testar sua implantação 
e visualizar o conjunto de pilhas gerado, adicione aCloudFormationStackInstances ação para que as 
instâncias restantes sejam criadas e atualizadas.

Use o console ou a CLI para criar a estrutura de pipeline recomendada da seguinte forma:

1. Crie um pipeline com uma ação de origem (obrigatória) e aCloudFormationStackSet ação como 
ação de implantação. Administre seu pipeline.

2. Quando seu pipeline é executado pela primeira vez, aCloudFormationStackSet ação cria seu 
conjunto de pilhas e pelo menos uma instância inicial. Verifique a criação do conjunto de pilhas e analise 
a implantação em sua instância inicial. Por exemplo, para a criação inicial do conjunto de pilhas para 
a conta Conta-A, ondeus-east-1 está a região especificada, a instância da pilha é criada com o 
conjunto de pilhas:

Instância de pilha Região Status

StackInstanceID-1 us-east-1 CURRENT
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3. Edite seu pipeline para adicionarCloudFormationStackInstances como segunda ação de 
implantação para criar/atualizar instâncias de pilha para os destinos que você designar. Por exemplo, 
para a criação de instâncias de pilha para contasAccount-A em que aseu-central-1 regiõesus-
east-2 e são especificadas, as instâncias de pilha restantes são criadas e a instância inicial 
permanece atualizada da seguinte forma:

Instância de pilha Região Status

StackInstanceID-1 us-east-1 CURRENT

StackInstanceID-2 us-east-2 CURRENT

StackInstanceID-3 eu-central-1 CURRENT

4. Execute seu pipeline conforme necessário para atualizar seu conjunto de pilhas e atualizar ou criar 
instâncias de pilha.

Quando você inicia uma atualização de pilha removendo os destinos de implantação da configuração da 
ação, as instâncias da pilha que não foram designadas para atualização são removidas da implantação 
e passam para o status DESATUALIZADO. Por exemplo, para a atualização da instância da pilha para a 
conta emAccount-A que aus-east-2 região é removida da configuração da ação, as instâncias de pilha 
restantes são criadas e a instância removida é definida como DESATUALIZADA da seguinte forma:

Instância de pilha Região Status

StackInstanceID-1 us-east-1 CURRENT

StackInstanceID-2 us-east-2 DESATUALIZADO

StackInstanceID-3 eu-central-1 CURRENT

Para obter mais informações sobre as melhores práticas para implantar conjuntos de pilhas, consulte
Práticas recomendadas StackSets no GuiaAWS CloudFormation do usuário.

A ação CloudFormationStackSet
Essa ação cria ou atualiza um conjunto de pilhas a partir do modelo armazenado no local de origem do 
pipeline.

Depois de definir um conjunto de pilhas, você poderá criar, atualizar ou excluir pilhas nas contas e regiões 
de destino especificadas nos parâmetros de configuração. Ao criar, atualizar e excluir pilhas, especifique 
outras preferências, como a ordem das regiões para que as operações sejam executadas, a porcentagem 
de tolerância a falhas para interrupção das operações de pilhas e a quantidade de contas nas quais as 
operações são executadas em pilhas simultaneamente.

Um conjunto de pilhas é um recurso regional. Se você criar um conjunto de pilhas em umaAWS região, 
não poderá acessá-lo de outras regiões.

Quando essa ação é usada como uma ação de atualização no conjunto de pilhas, as atualizações na pilha 
não são permitidas sem uma implantação em pelo menos uma instância da pilha.

Tópicos
• Tipo de ação (p. 511)
• Parâmetros de configuração  (p. 511)
• Input artifacts (Artefatos de entrada) (p. 516)
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• Artefatos de saída (p. 516)
• Variáveis de saída (p. 516)
• Exemplo de configuração de CloudFormationStackSetação (p. 517)

Tipo de ação
• Categoria: Deploy
• Proprietário: AWS
• Fornecedor: CloudFormationStackSet
• Versão: 1

Parâmetros de configuração
StackSetName

Obrigatório: Sim

O nome a ser associado ao conjunto de pilhas. Esse nome deve ser exclusivo na região onde foi 
criado.

O nome só pode conter caracteres alfanuméricos e de hífen. Ele deve começar com um caractere 
alfabético e ter 128 caracteres ou menos.

Descrição

Obrigatório: não

Uma descrição do conjunto de pilhas. Você pode usar isso para descrever a finalidade do conjunto de 
pilhas ou outras informações relevantes.

TemplatePath

Obrigatório: Sim

A localização do modelo que define os recursos no conjunto de pilhas. Isso deve apontar para um 
modelo com um tamanho máximo de 460.800 bytes.

Insira o caminho para o nome do artefato de origem e o arquivo de modelo no 
formato"InputArtifactName::TemplateFileName", conforme mostrado no exemplo a seguir.

SourceArtifact::template.txt

Parâmetros

Obrigatório: não

Uma lista de parâmetros de modelo para sua pilha define essa atualização durante uma implantação.

Você pode fornecer parâmetros como uma lista literal ou um caminho de arquivo:
• Você pode inserir parâmetros no seguinte formato de sintaxe 

abreviada:ParameterKey=string,ParameterValue=string,UsePreviousValue=boolean,ResolvedValue=string 
ParameterKey=string,ParameterValue=string,UsePreviousValue=boolean,ResolvedValue=string. 
Para obter mais informações sobre esses tipos de dados, consulteTipos de dados de parâmetros do 
modelo (p. 525).
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O exemplo a seguir mostra um parâmetro chamadoBucketName com o valor my-bucket.

ParameterKey=BucketName,ParameterValue=my-bucket

O exemplo a seguir mostra uma entrada com múltiplos parâmetros:

                                                                                     
                 
  ParameterKey=BucketName,ParameterValue=my-bucket 
  ParameterKey=Asset1,ParameterValue=true               
  ParameterKey=Asset2,ParameterValue=true",             

• É possível inserir o local do arquivo contendo uma lista de substituições de parâmetros do modelo 
inseridas no formato"InputArtifactName::ParametersFileName", conforme mostrado no 
seguinte exemplo.

SourceArtifact::parameters.txt

O exemplo a seguir mostra o conteúdo do arquivo doparameters.txt.

[ 
    { 
        "ParameterKey": "KeyName", 
        "ParameterValue": "true" 
    }, 
    { 
        "ParameterKey": "KeyName", 
        "ParameterValue": "true" 
    }
]

Capacidades

Obrigatório: não

Indica que o modelo pode criar e atualizar recursos, dependendo dos tipos de recursos no modelo.

Você deve usar essa propriedade se tiver recursos do IAM em seu modelo de pilha ou criar uma pilha 
diretamente de um modelo contendo macros. Para que aAWS CloudFormation ação funcione com 
êxito dessa maneira, você deve usar um dos seguintes recursos:
• CAPABILITY_IAM
• CAPABILITY_NAMED_IAM

Você pode especificar mais de uma funcionalidade usando uma vírgula e sem espaços entre recursos. 
O exemplo emExemplo de configuração de CloudFormationStackSetação (p. 517) mostra uma 
entrada com vários recursos.

PermissionModel

Obrigatório: não

Determina como as funções do IAM são criadas e gerenciadas. Se o campo não for especificado, o 
padrão será usado. Para obter mais informações, consulte Modelos de permissões para operações de 
conjuntos de pilhas (p. 524).

Os valores válidos são:
• SELF_MANAGED(padrão): é necessário criar funções de administrador e de execução para implantar 

em contas de destino.
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• SERVICE_MANAGED: criaAWS CloudFormation StackSets automaticamente as funções do IAM 
necessárias para implantação em contas gerenciadas pelasAWS Organizations. Isso requer que 
uma conta seja membro de uma organização.

Note

Esse parâmetro só pode ser alterado quando não existem instâncias de pilha no conjunto de 
pilhas.

AdministrationRoleArn
Note

ComoAWS CloudFormation StackSets realiza operações em várias contas, você deve definir 
as permissões necessárias nessas contas antes de criar o conjunto de pilhas.

Obrigatório: não
Note

Esse parâmetro é opcional para o modelo de permissões SELF_MANAGED e não é usado 
para o modelo de permissões SERVICE_MANAGED.

O ARN da função do IAM na conta de administrador usada para realizar operações de conjunto de 
pilhas.

O nome pode conter caracteres alfanuméricos, qualquer um dos seguintes caracteres: _+=, .@- 
e sem espaços. O nome não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Esse nome de função 
deve ter um tamanho mínimo de 20 caracteres e um máximo de 2048 caracteres. Os nomes 
de função devem ser exclusivos na conta da. O nome da função especificado aqui deve ser um 
nome de função existente. Se você não especificar o nome da função, ele será definido como 
AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole. Se você especificar ServiceManaged, não deverá 
definir um nome de função.

ExecutionRoleName
Note

ComoAWS CloudFormation StackSets realiza operações em várias contas, você deve definir 
as permissões necessárias nessas contas antes de criar o conjunto de pilhas.

Obrigatório: não
Note

Esse parâmetro é opcional para o modelo de permissões SELF_MANAGED e não é usado 
para o modelo de permissões SERVICE_MANAGED.

O nome da função do IAM nas contas de destino usadas para realizar operações de conjunto de 
pilhas. O nome pode conter caracteres alfanuméricos, qualquer um dos seguintes caracteres: _
+=, .@- e sem espaços. O nome não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Esse nome 
de função deve ter um tamanho mínimo de 1 caractere e máximo de 64 caracteres. Os nomes 
de função devem ser exclusivos na conta da. O nome da função especificado aqui deve ser 
um nome de função existente. Não especifique essa função se você estiver usando funções 
de execução personalizadas. Se você não especificar o nome da função, ele será definido 
comoAWSCloudFormationStackSetExecutionRole. Se você definir Service_Managed como 
true, não deverá definir um nome de função.

OrganizationsAutoDeployment

Obrigatório: não
Note

Esse parâmetro é opcional para o modelo de permissões SERVICE_MANAGED e não é 
usado para o modelo de permissões SELF_MANAGED.
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Descreve se oAWS CloudFormation StackSets implantará automaticamente em 
contas daAWS Organizations adicionadas a uma organização de destino ou unidade 
organizacional (UO). SeOrganizationsAutoDeployment for especificado, não 
especifiqueDeploymentTargetsRegions e.

Note

Se nenhuma entrada for fornecidaOrganizationsAutoDeployment, o valor padrão 
seráDisabled.

Os valores válidos são:
• Enabled. Obrigatório: Não.

StackSets implantará automaticamente instâncias de pilha adicionais em contas daAWS 
Organizations adicionadas a uma organização de destino ou unidade organizacional (UO) 
nas regiões especificadas. Se uma conta for removida de uma organização ou de uma UO 
de destino,AWS CloudFormation StackSets excluirá instâncias de pilha da conta nas regiões 
especificadas.

• Disabled. Obrigatório: Não.

StackSets não implantará automaticamente instâncias de pilha adicionais em contas daAWS 
Organizations adicionadas a uma organização de destino ou unidade organizacional (UO) nas 
regiões especificadas.

• EnabledWithStackRetention. Obrigatório: Não.

Os recursos de pilha são retidos quando uma conta é removida de uma organização ou OU de 
destino.

DeploymentTargets

Obrigatório: não

Note

Para o modelo de permissões SERVICE_MANAGED, você pode fornecer o ID raiz da 
organização ou os IDs da unidade organizacional para os destinos de implantação. Para o 
modelo de permissões SELF_MANAGED, você só pode fornecer contas.

Note

Quando esse parâmetro é selecionado, você também deve selecionar Regiões.

Uma lista deAWS contas ou IDs de unidades organizacionais em que as instâncias do conjunto de 
pilhas devem ser criadas/atualizadas.
• Contas:

Você pode fornecer contas como uma lista literal ou um caminho de arquivo:
• Literal: insira parâmetros no formato de sintaxe abreviadoaccount_ID,account_ID, conforme 

mostrado no exemplo a seguir.

111111222222,333333444444

• Caminho do arquivo: o local do arquivo contendo uma lista deAWS contas em que 
as instâncias do conjunto de pilhas devem ser criadas/atualizadas, inseridas no 
formatoInputArtifactName::AccountsFileName. Se você usar o caminho do arquivo 
para especificar contas ou OrganizationalUnitIds, o formato do arquivo deverá estar em JSON, 
conforme mostrado no exemplo a seguir.

Versão da API 2015-07-09
514



AWS CodePipeline Guia do usuário
A ação CloudFormationStackSet

SourceArtifact::accounts.txt

O exemplo a seguir mostra o conteúdo do arquivo doaccounts.txt.

[ 
    "111111222222"
]

O exemplo a seguir mostra o conteúdo do arquivo paraaccounts.txt listar mais de uma conta:

[ 
    "111111222222","333333444444"
]

• OrganizationalUnitIds:

Note

Esse parâmetro é opcional para o modelo de permissões SERVICE_MANAGED e não é 
usado para o modelo de permissões SELF_MANAGED. Não use isso se você selecionar
OrganizationsAutoDeployment.

As unidadesAWS organizacionais nas quais atualizar as instâncias da pilha associadas.

Você pode fornecer IDs de unidades organizacionais como uma lista literal ou um caminho de 
arquivo:
• Literal: insira uma matriz de cadeias de caracteres separadas por vírgulas, conforme mostrado no 

exemplo a seguir.

ou-examplerootid111-exampleouid111,ou-examplerootid222-exampleouid222

• Caminho do arquivo: o local do arquivo que contém uma lista OrganizationalUnitIds de instâncias 
do conjunto de pilhas para criar ou atualizar. Se você usar o caminho do arquivo para especificar
contas ou OrganizationalUnitIds, o formato do arquivo deverá estar em JSON, conforme mostrado 
no exemplo a seguir.

Insira um caminho para o arquivo no 
formatoInputArtifactName::OrganizationalUnitIdsFileName.

SourceArtifact::OU-IDs.txt

O exemplo a seguir mostra o conteúdo do arquivo deOU-IDs.txt:

[ 
    "ou-examplerootid111-exampleouid111","ou-examplerootid222-exampleouid222"
]

Regiões

Obrigatório: não

Note

Quando esse parâmetro é selecionado, você também deve selecionar DeploymentTargets.

Uma lista deAWS regiões em que as instâncias do stack set são criadas ou atualizadas. As regiões 
são atualizadas na ordem em que são inseridas.
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Insira uma lista deAWS regiões válidas no formatoRegion1,Region2, conforme mostrado no 
exemplo a seguir.

us-west-2,us-east-1

FailureTolerancePercentage

Obrigatório: não

A porcentagem de contas por região para as quais essa operação de pilha pode falhar antes que 
oAWS CloudFormation interrompa a operação nessa região. Se a operação for interrompida em 
uma região, oAWS CloudFormation não tentará a operação em regiões subsequentes. Ao calcular o 
número de contas com base na porcentagem especificada, o AWS CloudFormation arredonda para o 
número inteiro anterior.

MaxConcurrentPercentage

Obrigatório: não

A porcentagem máxima de contas em que essa operação pode ser executada ao mesmo tempo. 
Ao calcular o número de contas com base na porcentagem especificada, o AWS CloudFormation 
arredonda para o número inteiro anterior. Se o arredondamento para baixo resultar em zero, oAWS 
CloudFormation define o número como um. Embora você use essa configuração para especificar o
máximo, para grandes implementações, o número real de contas atuadas simultaneamente pode ser 
menor devido à limitação do serviço.

Input artifacts (Artefatos de entrada)
Você deve incluir pelo menos um artefato de entrada que contenha o modelo para o conjunto de pilhas em 
umaCloudFormationStackSet ação. Você pode incluir mais artefatos de entrada para listas de metas, 
contas e parâmetros de implantação.

• Número de artefatos:1 to 3
• Descrição: Você pode incluir artefatos para fornecer:

• O arquivo de modelo da pilha. (Consulte o parâmetro TemplatePath.)
• O arquivo de parâmetros. (Consulte o parâmetro Parameters.)
• O arquivo de contas. (Consulte o parâmetro DeploymentTargets.)

Artefatos de saída
• Número de artefatos:0
• Descrição: Os artefatos de saída não se aplicam a esse tipo de ação.

Variáveis de saída
Se você configurar essa ação, ela produzirá variáveis que podem ser referenciadas pela configuração 
da ação de uma ação descendente no pipeline. Configure uma ação com um namespace a fim de 
disponibilizar as variáveis para a configuração de ações downstream.

• StackSetId: O ID do conjunto de pilhas.
• OperationId: O ID da operação do conjunto de pilhas.

Para obter mais informações, consulte Variáveis (p. 575).
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Exemplo de configuração de CloudFormationStackSetação
Os exemplos a seguir mostram a configuração da CloudFormationStackSetação.

Exemplo do modelo de permissões autogerenciadas

O exemplo a seguir mostra uma CloudFormationStackSetação em que o destino de implantação inserido é 
um ID deAWS conta.

YAML

Name: CreateStackSet
ActionTypeId: 
  Category: Deploy 
  Owner: AWS 
  Provider: CloudFormationStackSet 
  Version: '1'
RunOrder: 1
Configuration: 
  DeploymentTargets: '111111222222' 
  FailureTolerancePercentage: '20' 
  MaxConcurrentPercentage: '25' 
  PermissionModel: SELF_MANAGED 
  Regions: us-east-1 
  StackSetName: my-stackset 
  TemplatePath: 'SourceArtifact::template.json'
OutputArtifacts: []
InputArtifacts: 
  - Name: SourceArtifact
Region: us-west-2
Namespace: DeployVariables

JSON

{ 
    "Name": "CreateStackSet", 
    "ActionTypeId": { 
        "Category": "Deploy", 
        "Owner": "AWS", 
        "Provider": "CloudFormationStackSet", 
        "Version": "1" 
    }, 
    "RunOrder": 1, 
    "Configuration": { 
        "DeploymentTargets": "111111222222", 
        "FailureTolerancePercentage": "20", 
        "MaxConcurrentPercentage": "25", 
        "PermissionModel": "SELF_MANAGED", 
        "Regions": "us-east-1", 
        "StackSetName": "my-stackset", 
        "TemplatePath": "SourceArtifact::template.json" 
    }, 
    "OutputArtifacts": [], 
    "InputArtifacts": [ 
        { 
            "Name": "SourceArtifact" 
        } 
    ], 
    "Region": "us-west-2", 
    "Namespace": "DeployVariables"
}
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Exemplo do modelo de permissões gerenciadas pelo serviço

O exemplo a seguir mostra uma CloudFormationStackSetação para o modelo de permissões gerenciadas 
por serviços em que a opção de implantação auto emAWS Organizations é ativada com a retenção de 
pilha.

YAML

Name: Deploy
ActionTypeId: 
  Category: Deploy 
  Owner: AWS 
  Provider: CloudFormationStackSet 
  Version: '1'
RunOrder: 1
Configuration: 
  Capabilities: 'CAPABILITY_IAM,CAPABILITY_NAMED_IAM' 
  OrganizationsAutoDeployment: EnabledWithStackRetention 
  PermissionModel: SERVICE_MANAGED 
  StackSetName: stacks-orgs 
  TemplatePath: 'SourceArtifact::template.json'
OutputArtifacts: []
InputArtifacts: 
  - Name: SourceArtifact
Region: eu-central-1
Namespace: DeployVariables

JSON

{ 
    "Name": "Deploy", 
    "ActionTypeId": { 
        "Category": "Deploy", 
        "Owner": "AWS", 
        "Provider": "CloudFormationStackSet", 
        "Version": "1" 
    }, 
    "RunOrder": 1, 
    "Configuration": { 
        "Capabilities": "CAPABILITY_IAM,CAPABILITY_NAMED_IAM", 
        "OrganizationsAutoDeployment": "EnabledWithStackRetention", 
        "PermissionModel": "SERVICE_MANAGED", 
        "StackSetName": "stacks-orgs", 
        "TemplatePath": "SourceArtifact::template.json" 
    }, 
    "OutputArtifacts": [], 
    "InputArtifacts": [ 
        { 
            "Name": "SourceArtifact" 
        } 
    ], 
    "Region": "eu-central-1", 
    "Namespace": "DeployVariables"
}

A ação CloudFormationStackInstances
Essa ação cria novas instâncias e implanta conjuntos de pilhas em instâncias especificadas. Uma instância 
de pilha é uma referência a uma pilha em uma conta de destino dentro de uma região. É possível haver 
uma instância de pilha sem uma pilha. Por exemplo, se a criação da pilha não for bem-sucedida, a 
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instância de pilha mostrará o motivo da falha ao criar a pilha. Uma instância de pilha está associada a 
apenas um conjunto de pilhas.

Após a criação inicial de um conjunto de pilhas, você pode adicionar novas instâncias de pilha 
usandoCloudFormationStackInstances. Os valores dos parâmetros do modelo podem ser 
substituídos no nível da instância da pilha durante as operações de criação ou atualização da instância do 
conjunto de pilhas.

Cada conjunto de pilhas tem um modelo e um conjunto de parâmetros de modelo. Ao atualizar o modelo 
ou os parâmetros do modelo, você os atualiza para todo o conjunto. Em seguida, todos os status da 
instância são definidos comoOUTDATED até que as alterações sejam implantadas nessa instância.

Para substituir valores de parâmetros em instâncias específicas, por exemplo, se o modelo contiver um 
parâmetro parastage com um valor deprod, você poderá substituir o valor desse parâmetro comobeta
ougamma.

Tópicos
• Tipo de ação (p. 519)
• Parâmetros de configuração  (p. 519)
• Input artifacts (Artefatos de entrada) (p. 522)
• Artefatos de saída (p. 522)
• Variáveis de saída (p. 522)
• Exemplo de configuração da ação (p. 523)

Tipo de ação
• Categoria: Deploy
• Proprietário: AWS
• Fornecedor: CloudFormationStackInstances
• Versão: 1

Parâmetros de configuração
StackSetName

Obrigatório: Sim

O nome a ser associado ao conjunto de pilhas. Esse nome deve ser exclusivo na região onde foi 
criado.

O nome só pode conter caracteres alfanuméricos e de hífen. Ele deve começar com um caractere 
alfabético e ter 128 caracteres ou menos.

DeploymentTargets

Obrigatório: não

Note

Para o modelo de permissões SERVICE_MANAGED, você pode fornecer o ID raiz da 
organização ou os IDs da unidade organizacional para os destinos de implantação. Para o 
modelo de permissões SELF_MANAGED, você só pode fornecer contas.

Note

Quando esse parâmetro é selecionado, você também deve selecionar Regiões.
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Uma lista deAWS contas ou IDs de unidades organizacionais em que as instâncias do conjunto de 
pilhas devem ser criadas/atualizadas.
• Contas:

Você pode fornecer contas como uma lista literal ou um caminho de arquivo:
• Literal: insira parâmetros no formato de sintaxe abreviadoaccount_ID,account_ID, conforme 

mostrado no exemplo a seguir.

111111222222,333333444444

• Caminho do arquivo: o local do arquivo contendo uma lista deAWS contas em que 
as instâncias do conjunto de pilhas devem ser criadas/atualizadas, inseridas no 
formatoInputArtifactName::AccountsFileName. Se você usar o caminho do arquivo 
para especificar contas ou OrganizationalUnitIds, o formato do arquivo deverá estar em JSON, 
conforme mostrado no exemplo a seguir.

SourceArtifact::accounts.txt

O exemplo a seguir mostra o conteúdo do arquivo deaccounts.txt:

[ 
    "111111222222"
]

O exemplo a seguir mostra o conteúdo do arquivo paraaccounts.txt listar mais de uma conta:

[ 
    "111111222222","333333444444"
]

• OrganizationalUnitIds:

Note

Esse parâmetro é opcional para o modelo de permissões SERVICE_MANAGED e não é 
usado para o modelo de permissões SELF_MANAGED. Não use isso se você selecionar
OrganizationsAutoDeployment.

As unidadesAWS organizacionais nas quais atualizar as instâncias da pilha associadas.

Você pode fornecer IDs de unidades organizacionais como uma lista literal ou um caminho de 
arquivo.
• Literal: insira uma matriz de cadeias de caracteres separadas por vírgulas, conforme mostrado no 

exemplo a seguir.

ou-examplerootid111-exampleouid111,ou-examplerootid222-exampleouid222

• Caminho do arquivo: o local do arquivo que contém uma lista OrganizationalUnitIds de instâncias 
do conjunto de pilhas para criar ou atualizar. Se você usar o caminho do arquivo para especificar
contas ou OrganizationalUnitIds, o formato do arquivo deverá estar em JSON, conforme mostrado 
no exemplo a seguir.

Insira um caminho para o arquivo no 
formatoInputArtifactName::OrganizationalUnitIdsFileName.
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O exemplo a seguir mostra o conteúdo do arquivo deOU-IDs.txt:

[ 
    "ou-examplerootid111-exampleouid111","ou-examplerootid222-exampleouid222"
]

Regiões

Obrigatório: Sim
Note

Quando esse parâmetro é selecionado, você também deve selecionar DeploymentTargets.

Uma lista deAWS regiões em que as instâncias do stack set são criadas ou atualizadas. As regiões 
são atualizadas na ordem em que são inseridas.

Insira uma lista deAWS regiões válidas no formato:Region1,Region2, conforme mostrado no 
exemplo a seguir.

us-west-2,us-east-1

ParameterOverrides

Obrigatório: não

Uma lista de parâmetros de conjunto de pilha que você deseja substituir nas instâncias de pilha 
selecionadas. Os valores de parâmetros substituídos são aplicados a todas as instâncias da pilha nas 
contas e regiões especificadas.

Você pode fornecer parâmetros como uma lista literal ou um caminho de arquivo:
• Você pode inserir parâmetros no seguinte formato de sintaxe 

abreviada:ParameterKey=string,ParameterValue=string,UsePreviousValue=boolean,ResolvedValue=string 
ParameterKey=string,ParameterValue=string,UsePreviousValue=boolean,ResolvedValue=string. 
Para obter mais informações sobre esses tipos de dados, consulteTipos de dados de parâmetros do 
modelo (p. 525).

O exemplo a seguir mostra um parâmetro chamadoBucketName com o valor my-bucket.

ParameterKey=BucketName,ParameterValue=my-bucket

O exemplo a seguir mostra uma entrada com múltiplos parâmetros.

                                                                                     
                 
  ParameterKey=BucketName,ParameterValue=my-bucket 
  ParameterKey=Asset1,ParameterValue=true               
  ParameterKey=Asset2,ParameterValue=true          

• É possível inserir o local do arquivo contendo uma lista de substituições de parâmetros do modelo 
inseridas no formatoInputArtifactName::ParameterOverridessFileName, conforme 
mostrado no seguinte exemplo.

SourceArtifact::parameter-overrides.txt

O exemplo a seguir mostra o conteúdo do arquivo doparameter-overrides.txt.

[ 
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    { 
        "ParameterKey": "KeyName", 
        "ParameterValue": "true" 
    }, 
    { 
        "ParameterKey": "KeyName", 
        "ParameterValue": "true" 
    }
]

FailureTolerancePercentage

Obrigatório: não

A porcentagem de contas por região para as quais essa operação de pilha pode falhar antes que 
oAWS CloudFormation interrompa a operação nessa região. Se a operação for interrompida em 
uma região, oAWS CloudFormation não tentará a operação em regiões subsequentes. Ao calcular o 
número de contas com base na porcentagem especificada, o AWS CloudFormation arredonda para o 
número inteiro anterior.

MaxConcurrentPercentage

Obrigatório: não

A porcentagem máxima de contas em que essa operação pode ser executada ao mesmo tempo. 
Ao calcular o número de contas com base na porcentagem especificada, o AWS CloudFormation 
arredonda para o número inteiro anterior. Se o arredondamento para baixo resultar em zero, oAWS 
CloudFormation define o número como um. Embora você especifique o máximo, para grandes 
implementações, o número real de contas atuadas simultaneamente pode ser menor devido à 
limitação do serviço.

Input artifacts (Artefatos de entrada)
CloudFormationStackInstancespode conter artefatos que listam alvos e parâmetros de implantação.

• Número de artefatos:0 to 2
• Descrição: Como entrada, a ação do conjunto de pilhas aceita, opcionalmente, artefatos para os 

seguintes propósitos:
• Para fornecer o arquivo de parâmetros a ser usado. (Consulte o parâmetro ParameterOverrides.)
• Para fornecer o arquivo de contas de destino a ser usado. (Consulte o parâmetro
DeploymentTargets.)

Artefatos de saída
• Número de artefatos:0
• Descrição: Os artefatos de saída não se aplicam a esse tipo de ação.

Variáveis de saída
Quando configurada, essa ação produz variáveis que podem ser referenciadas pela configuração de ação 
de uma ação downstream no pipeline. Configure uma ação com um namespace a fim de disponibilizar as 
variáveis para a configuração de ações downstream.

• StackSetId: O ID do conjunto de pilhas.
• OperationId: O ID da operação do conjunto de pilhas.
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Para obter mais informações, consulte Variáveis (p. 575).

Exemplo de configuração da ação
Os exemplos a seguir mostram a configuração da CloudFormationStackInstancesação.

Exemplo do modelo de permissões autogerenciadas

O exemplo a seguir mostra uma CloudFormationStackInstancesação em que o destino de implantação 
inserido é umConta da AWS ID111111222222.

YAML

Name: my-instances
ActionTypeId: 
  Category: Deploy 
  Owner: AWS 
  Provider: CloudFormationStackInstances 
  Version: '1'
RunOrder: 2
Configuration: 
  DeploymentTargets: '111111222222' 
  Regions: 'us-east-1,us-east-2,us-west-1,us-west-2' 
  StackSetName: my-stackset
OutputArtifacts: []
InputArtifacts: 
  - Name: SourceArtifact
Region: us-west-2

JSON

{ 
    "Name": "my-instances", 
    "ActionTypeId": { 
        "Category": "Deploy", 
        "Owner": "AWS", 
        "Provider": "CloudFormationStackInstances", 
        "Version": "1" 
    }, 
    "RunOrder": 2, 
    "Configuration": { 
        "DeploymentTargets": "111111222222", 
        "Regions": "us-east-1,us-east-2,us-west-1,us-west-2", 
        "StackSetName": "my-stackset" 
    }, 
    "OutputArtifacts": [], 
    "InputArtifacts": [ 
        { 
            "Name": "SourceArtifact" 
        } 
    ], 
    "Region": "us-west-2"
}

Exemplo do modelo de permissões gerenciadas pelo serviço

O exemplo a seguir mostra uma CloudFormationStackInstancesação para o modelo de permissões 
gerenciadas por serviços em que o alvo de implantação é o ID da unidade organizacional daAWS 
Organizationsou-1111-1example.
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YAML

Name: Instances
ActionTypeId: 
  Category: Deploy 
  Owner: AWS 
  Provider: CloudFormationStackInstances 
  Version: '1'
RunOrder: 2
Configuration: 
  DeploymentTargets: ou-1111-1example 
  Regions: us-east-1 
  StackSetName: my-stackset
OutputArtifacts: []
InputArtifacts: 
  - Name: SourceArtifact
Region: eu-central-1

JSON

{ 
    "Name": "Instances", 
    "ActionTypeId": { 
        "Category": "Deploy", 
        "Owner": "AWS", 
        "Provider": "CloudFormationStackInstances", 
        "Version": "1" 
    }, 
    "RunOrder": 2, 
    "Configuration": { 
        "DeploymentTargets": "ou-1111-1example", 
        "Regions": "us-east-1", 
        "StackSetName": "my-stackset" 
    }, 
    "OutputArtifacts": [], 
    "InputArtifacts": [ 
        { 
            "Name": "SourceArtifact" 
        } 
    ], 
    "Region": "eu-central-1"
}

Modelos de permissões para operações de conjuntos 
de pilhas
ComoAWS CloudFormation StackSets realiza operações em várias contas, você deve definir as 
permissões necessárias nessas contas antes de criar o conjunto de pilhas. Você pode definir permissões 
por meio de permissões autogerenciadas ou permissões gerenciadas pelo serviço.

Com permissões autogerenciadas, você cria as duas funções do IAM exigidas por StackSets : uma 
função de administrador, como a da conta AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole em 
que você define o conjunto de pilhas, e uma função de execução, como a de cada uma das contas 
AWSCloudFormationStackSetExecutionRole em que você implanta instâncias do conjunto de pilhas. 
Usando esse modelo de permissões, o StackSets pode implantar em qualquerAWS conta da na qual o 
usuário tenha permissões para criar um perfil do IAM. Para obter mais informações, consulte Conceder 
permissões autogerenciadas no GuiaAWS CloudFormation do usuário.
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Note

ComoAWS CloudFormation StackSets realiza operações em várias contas, você deve definir as 
permissões necessárias nessas contas antes de criar o conjunto de pilhas.

Com permissões gerenciadas pelo serviço você pode implantar instâncias de pilha em contas gerenciadas 
peloAWS Organizations. Usando esse modelo de permissões, você não precisa criar os perfis do IAM 
necessários, pois o StackSets cria esses perfis do IAM em seu nome. Com esse modelo, você também 
pode habilitar implantações automáticas em contas que serão adicionadas à organização no future. 
Consulte Habilitar acesso confiável comAWS Organizations no GuiaAWS CloudFormation do usuário.

Tipos de dados de parâmetros do modelo
Os parâmetros do modelo usados nas operações de conjunto de pilhas incluem os seguintes tipos de 
dados. Para obter mais informações, consulte DescribeStackSet.

ParameterKey
• Descrição: A chave associada ao parâmetro. Se você não especificar uma chave e um valor para 

um parâmetro específico, oAWS CloudFormation usará o valor padrão especificado no modelo.
• Exemplo:

"ParameterKey=BucketName,ParameterValue=my-bucket"

ParameterValue
• Descrição: O valor de entrada associado ao parâmetro.
• Exemplo:

"ParameterKey=BucketName,ParameterValue=my-bucket"

UsePreviousValue
• Durante uma atualização da pilha, use o valor do parâmetro existente que a pilha está usando 

para uma determinada chave de parâmetro. Se você especificartrue, não especifique um valor de 
parâmetro.

• Exemplo:

"ParameterKey=Asset1,UsePreviousValue=true"

Cada conjunto de pilhas tem um modelo e um conjunto de parâmetros de modelo. Ao atualizar o modelo 
ou os parâmetros do modelo, você os atualiza para todo o conjunto. Em seguida, todos os status da 
instância são definidos como DESATUALIZADO até que as alterações sejam implantadas nessa instância.

Para substituir valores de parâmetros em instâncias específicas, por exemplo, se o modelo contiver um 
parâmetro parastage com um valor deprod, você poderá substituir o valor desse parâmetro comobeta
ougamma.

Consulte também
Os recursos relacionados a seguir podem ajudar você à medida que trabalha com esta ação.

• Tipos de parâmetros — Este capítulo de referência no GuiaAWS CloudFormation do usuário fornece 
mais descrições e exemplos de parâmetros CloudFormation do modelo.

• Práticas recomendadas — Para obter mais informações sobre as melhores práticas para implantação 
de conjuntos de pilhas, consultehttps://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/ 
stacksets-bestpractices.html o GuiaAWS CloudFormation do usuário.
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• AWS CloudFormationReferência da API — Você pode consultar as seguintes CloudFormation ações na
Referência daAWS CloudFormation API para obter mais informações sobre os parâmetros usados nas 
operações de conjunto de pilhas:

• A CreateStackSetação cria um conjunto de pilhas.
• A UpdateStackSetação atualiza o conjunto de pilhas e as instâncias de pilha associadas nas contas 

e regiões especificadas. Mesmo que a operação de conjunto de pilhas criada pela atualização 
do conjunto de pilhas falhe (total ou parcialmente, abaixo ou acima de uma tolerância de falha 
especificada), o conjunto de pilhas será atualizado com essas alterações. CreateStackInstances As 
chamadas subsequentes no conjunto de pilhas especificado usam o conjunto de pilhas atualizado.

• A CreateStackInstancesação cria uma instância de pilha para todas as regiões especificadas 
em todas as contas especificadas em um modelo de permissão autogerenciado ou em todos os 
destinos de implantação especificados em um modelo de permissão gerenciado por serviços. Você 
pode substituir os parâmetros das instâncias criadas por essa ação. Se as instâncias já existirem, 
CreateStackInstances chamadas UpdateStackInstances com os mesmos parâmetros de entrada. 
Quando você usa essa ação para criar instâncias, ela não altera o status de outras instâncias da pilha.

• A UpdateStackInstancesação atualiza as instâncias da pilha com o conjunto de pilhas para todas as 
regiões especificadas em todas as contas especificadas em um modelo de permissão autogerenciado 
ou em todos os destinos de implantação especificados em um modelo de permissão gerenciado 
por serviços. Você pode substituir os parâmetros das instâncias atualizadas por essa ação. Quando 
você usa essa ação para atualizar um subconjunto de instâncias, ela não altera o status de outras 
instâncias da pilha.

• A DescribeStackSetOperationação retorna a descrição da operação de conjunto de pilha especificada.
• A DescribeStackSetação retorna a descrição do conjunto de pilha especificado.

AWS CodeBuild
Permite executar compilações e testes como parte do pipeline. Quando você executa uma ação de 
CodeBuild compilação ou teste, os comandos especificados na especificação de compilação são 
executados dentro de um CodeBuild contêiner. Todos os artefatos especificados como artefatos de 
entrada para uma CodeBuild ação estão disponíveis dentro do contêiner que executa os comandos. 
CodeBuild pode fornecer uma ação de construção ou teste. Para obter mais informações, consulte o Guia 
do usuário do AWS CodeBuild.

Quando você usa o CodePipeline assistente no console para criar um projeto de construção, o projeto de 
CodeBuild construção mostra que o provedor de origem é CodePipeline. Ao criar um projeto de construção 
no CodeBuild console, você não pode especificar CodePipeline como provedor de origem, mas adicionar a 
ação de compilação ao seu pipeline ajusta a origem no CodeBuild console. Para obter mais informações, 
consulte ProjectSource na Referência da API do AWS CodeBuild.

Tópicos
• Tipo de ação (p. 527)
• Parâmetros de configuração  (p. 527)
• Input artifacts (Artefatos de entrada) (p. 528)
• Artefatos de saída (p. 528)
• Variáveis de saída (p. 529)
• Declaração de ação (exemplo do CodeBuild) (p. 529)
• Consulte também (p. 530)

Versão da API 2015-07-09
526

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/APIReference/
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/APIReference/API_CreateStackSet.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/APIReference/API_UpdateStackSet.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/APIReference/API_CreateStackInstances.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/APIReference/API_UpdateStackInstances.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/APIReference/API_DescribeStackSetOperation.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/APIReference/API_DescribeStackSet.html
https://docs.aws.amazon.com/codebuild/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/codebuild/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/codebuild/latest/APIReference/API_ProjectSource.html


AWS CodePipeline Guia do usuário
Tipo de ação

Tipo de ação
• Categoria: Build ou Test
• Proprietário: AWS
• Fornecedor: CodeBuild
• Versão: 1

Parâmetros de configuração
ProjectName

Obrigatório: Sim

ProjectNameé o nome do projeto de construção em CodeBuild.
PrimarySource

Obrigatório: Condicional

O valor doPrimarySource parâmetro deve ser o nome de um dos artefatos de entrada para a ação. 
CodeBuild procura o arquivo de especificações de compilação e executa os comandos build spec no 
diretório que contém a versão descompactada desse artefato.

Esse parâmetro será necessário se vários artefatos de entrada forem especificados para uma ação do 
CodeBuild . Quando houver apenas um artefato de origem para a ação, o artefato PrimarySource
assumirá esse artefato como padrão.

BatchEnabled

Obrigatório: não

O valor booleano doBatchEnabled parâmetro permite que a ação execute várias compilações na 
mesma execução de compilação.

Quando essa opção está ativada, aCombineArtifacts opção está disponível.

Para exemplos de pipeline com compilações em lote habilitadas, consulte CodePipeline integração 
com CodeBuild compilações em lote.

CombineArtifacts

Obrigatório: não

O valor booleano doCombineArtifacts parâmetro combina todos os artefatos de construção de 
uma construção em lote em um único arquivo de artefato para a ação de construção.

Para usar essa opção, oBatchEnabled parâmetro deve estar ativado.
EnvironmentVariables

Obrigatório: não

O valor desse parâmetro é usado para definir variáveis de ambiente para a ação do CodeBuild no 
pipeline. O valor do parâmetro EnvironmentVariables assume a forma de uma matriz JSON de 
objetos de variáveis de ambiente. Consulte o parâmetro de exemplo em Declaração de ação (exemplo 
do CodeBuild) (p. 529).

Cada objeto tem três partes, todas são strings:
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• name: o nome ou a chave da variável de ambiente.
• value: o valor da variável de ambiente. Ao usar oSECRETS_MANAGER tipoPARAMETER_STORE or, 

esse valor deve ser o nome de um parâmetro que você já tenha armazenado no Armazenamento 
de Parâmetros doAWS Systems Manager ou um segredo que você já tenha armazenado noAWS 
Secrets Manager, respectivamente.

Note

Nós desencorajamos fortemente o uso de variáveis de ambiente para armazenar valores 
confidenciais, especialmenteAWS credenciais. Quando você usa o CodeBuild console ou 
aAWS CLI, as variáveis de ambiente são exibidas em texto sem formatação. Para valores 
confidenciais, recomendamos usar o tipo SECRETS_MANAGER.

• type: (opcional) o tipo da variável de ambiente. Os valores válidos são PARAMETER_STORE,
SECRETS_MANAGER ou PLAINTEXT. Se não especificado, assumirá como padrão PLAINTEXT.

Note

Ao inserir onamevalue, etype para sua configuração de variáveis de ambiente, 
especialmente se a variável de ambiente contiver a sintaxe da variável de CodePipeline 
saída, não exceda o limite de 1000 caracteres para o campo de valor da configuração. Um 
erro de validação será retornado quando esse limite for excedido.

Para obter mais informações, consulte  EnvironmentVariablena ReferênciaAWS CodeBuild da API. 
Para ver um exemplo de CodeBuild ação com uma variável de ambiente que se resolve com o nome 
da GitHub ramificação, consulteExemplo: Use uma BranchName variável com variáveis de CodeBuild 
ambiente (p. 380).

Input artifacts (Artefatos de entrada)
• Número de artefatos:1 to 5
• Descrição: CodeBuild procura o arquivo de especificações de compilação e executa os comandos 

build spec a partir do diretório do artefato de origem primária. Quando mais de uma fonte de entrada 
é especificada para a CodeBuild ação, esse artefato deve ser definido usando o parâmetro de 
configuração daPrimarySource ação em CodePipeline.

Cada artefato de entrada é extraído para seu próprio diretório, cujos locais são armazenados 
em variáveis de ambiente. O diretório do artefato de origem primária é disponibilizado com
$CODEBUILD_SRC_DIR. Os diretórios de todos os outros artefatos de entrada são disponibilizados com
$CODEBUILD_SRC_DIR_yourInputArtifactName.

Note

O artefato configurado em seu CodeBuild projeto se torna o artefato de entrada usado pela 
CodeBuild ação em seu pipeline.

Artefatos de saída
• Número de artefatos:0 to 5
• Descrição: Eles podem ser usados para disponibilizar os artefatos definidos no arquivo de 

especificações de CodeBuild construção para ações subsequentes no pipeline. Quando apenas um 
artefato de saída estiver definido, esse artefato poderá ser definido diretamente na seção artifacts
do arquivo de especificação da compilação. Quando mais de um artefato de saída for especificado, 
todos os artefatos referenciados devem ser definidos como artefatos secundários no arquivo de 
especificação de compilação. Os nomes dos artefatos de saída em CodePipeline devem corresponder 
aos identificadores do artefato no arquivo de especificações de construção.

Versão da API 2015-07-09
528

https://docs.aws.amazon.com/codebuild/latest/APIReference/API_EnvironmentVariable.html


AWS CodePipeline Guia do usuário
Variáveis de saída

Note

O artefato configurado em seu CodeBuild projeto se torna o artefato CodePipeline de entrada 
em sua ação de pipeline.

Se oCombineArtifacts parâmetro for selecionado para compilações em lote, a localização do artefato 
de saída conterá os artefatos combinados de várias compilações que foram executadas na mesma 
execução.

Variáveis de saída
Esta ação produzirá como variáveis todas as variáveis de ambiente que foram exportadas como 
parte da compilação. Para obter mais detalhes sobre como exportar variáveis de ambiente, consulte 
EnvironmentVariableo GuiaAWS CodeBuild da API.

Para obter mais informações sobre o uso de variáveis de CodeBuild ambiente em CodePipeline, consulte 
os exemplos emCodeBuild variáveis de saída de ação (p. 583). Para obter uma lista das variáveis 
de ambiente nas quais você pode usar CodeBuild, consulte Variáveis de ambiente em ambientes de 
construção no GuiaAWS CodeBuild do usuário.

Declaração de ação (exemplo do CodeBuild)
YAML

Name: Build
Actions: 
  - Name: PackageExport 
    ActionTypeId: 
      Category: Build 
      Owner: AWS 
      Provider: CodeBuild 
      Version: '1' 
    RunOrder: 1 
    Configuration: 
      BatchEnabled: 'true' 
      CombineArtifacts: 'true' 
      ProjectName: my-build-project 
      PrimarySource: MyApplicationSource1 
      EnvironmentVariables: 
 '[{"name":"TEST_VARIABLE","value":"TEST_VALUE","type":"PLAINTEXT"},
{"name":"ParamStoreTest","value":"PARAMETER_NAME","type":"PARAMETER_STORE"}]' 
    OutputArtifacts: 
      - Name: MyPipeline-BuildArtifact 
    InputArtifacts: 
      - Name: MyApplicationSource1 
      - Name: MyApplicationSource2 
       

JSON

{ 
    "Name": "Build", 
    "Actions": [ 
        { 
            "Name": "PackageExport", 
            "ActionTypeId": { 
                "Category": "Build", 
                "Owner": "AWS", 
                "Provider": "CodeBuild", 
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                "Version": "1" 
            }, 
            "RunOrder": 1, 
            "Configuration": { 
                "BatchEnabled": "true", 
                "CombineArtifacts": "true", 
                "ProjectName": "my-build-project", 
                "PrimarySource": "MyApplicationSource1", 
                "EnvironmentVariables": "[{\"name\":\"TEST_VARIABLE\",\"value\":
\"TEST_VALUE\",\"type\":\"PLAINTEXT\"},{\"name\":\"ParamStoreTest\",\"value\":
\"PARAMETER_NAME\",\"type\":\"PARAMETER_STORE\"}]" 
            }, 
            "OutputArtifacts": [ 
                { 
                    "Name": "MyPipeline-BuildArtifact" 
                } 
            ], 
            "InputArtifacts": [ 
                { 
                    "Name": "MyApplicationSource1" 
                }, 
                { 
                    "Name": "MyApplicationSource2" 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}

Consulte também
Os recursos relacionados a seguir podem ajudar você à medida que trabalha com esta ação.

• AWS CodeBuildGuia do usuário — Para ver um exemplo de pipeline com uma CodeBuild ação, consulte
Usar CodePipeline com CodeBuild para testar código e executar compilações. Para exemplos de 
projetos com vários CodeBuild artefatos de entrada e saída, consulte CodePipelineIntegração com 
CodeBuild e várias fontes de entrada e amostra de artefatos de saída e amostra de várias fontes de 
entrada e artefatos de saída.

• Tutorial: crie um pipeline que crie e teste seu aplicativo Android comAWS Device Farm (p. 70)— Este 
tutorial fornece um exemplo de arquivo de especificação de construção e um aplicativo de amostra para 
criar um pipeline com uma GitHub fonte que cria e testa um aplicativo Android com CodeBuild AWS 
Device Farm e.

• Referência de especificação de construção para CodeBuild  — Este tópico de referência fornece 
definições e exemplos para entender os arquivos de especificações de CodeBuild construção. Para 
obter uma lista das variáveis de ambiente nas quais você pode usar CodeBuild, consulte Variáveis de 
ambiente em ambientes de construção no GuiaAWS CodeBuild do usuário.

CodeCommit
Inicia o pipeline quando uma nova confirmação é feita no CodeCommit repositório e na ramificação 
configurados.

Se você usar o console para criar ou editar o pipeline, CodePipeline cria uma regra de CodeCommit 
CloudWatch eventos que inicia seu pipeline quando ocorre uma alteração no repositório.

Você já deve ter criado um CodeCommit repositório antes de conectar o pipeline por meio de uma 
CodeCommit ação.
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Depois que uma alteração de código é detectada, você tem as seguintes opções para passar o código 
para ações subsequentes:

• Padrão — configura a ação de CodeCommit origem para gerar um arquivo ZIP com uma cópia 
superficial do seu commit.

• Clonagem completa — configura a ação de origem para gerar uma referência de URL do Git para o 
repositório para ações subsequentes.

Atualmente, a referência de URL do Git só pode ser usada por CodeBuild ações posteriores para clonar 
o repositório e os metadados associados do Git. A tentativa de passar uma referência de URL do Git 
paraCodeBuild não-ações resulta em um erro.

Tópicos
• Tipo de ação (p. 531)
• Parâmetros de configuração  (p. 531)
• Input artifacts (Artefatos de entrada) (p. 532)
• Artefatos de saída (p. 532)
• Variáveis de saída (p. 532)
• Exemplo de configuração da ação (p. 533)
• Consulte também (p. 535)

Tipo de ação
• Categoria: Source
• Proprietário: AWS
• Fornecedor: CodeCommit
• Versão: 1

Parâmetros de configuração
RepositoryName

Obrigatório: Sim

O nome do repositório onde as alterações de origem devem ser detectadas.
BranchName

Obrigatório: Sim

O nome da ramificação onde as alterações de origem devem ser detectadas.
PollForSourceChanges

Obrigatório: não

PollForSourceChangescontrola se CodePipeline consulta o CodeCommit repositório em busca 
de alterações na fonte. Em vez disso, recomendamos utilizar CloudWatch os Eventos para detectar 
alterações na fonte. Para obter mais informações sobre como configurar CloudWatch eventos, 
consulteMigrar canais de pesquisa (CodeCommitfonte) (CLI) (p. 259) ouMigrar canais de pesquisa 
(CodeCommitfonte) (AWS CloudFormationmodelo) (p. 262).
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Important

Se você pretende configurar uma regra de CloudWatch eventos,PollForSourceChanges
defina-afalse para evitar execuções duplicadas de pipeline.

Os valores válidos para esse parâmetro:
• true: Se definido, consulta CodePipeline seu repositório em busca de alterações na fonte.

Note

Se você omitirPollForSourceChanges, o CodePipeline padrão é pesquisar 
alterações na fonte em seu repositório. Esse comportamento será o mesmo quando o
PollForSourceChanges estiver incluído e definido como true.

• false: Se definido, CodePipeline não consulta seu repositório em busca de alterações na fonte. 
Use essa configuração se você pretende configurar uma regra de CloudWatch eventos para 
detectar alterações na fonte.

OutputArtifactFormat

Obrigatório: não

O formato do artefato de saída. Os valores podem serCODEBUILD_CLONE_REF ouCODE_ZIP. Se não 
especificado, o padrão será CODE_ZIP.

Important

A opção CODEBUILD_CLONE_REF só pode ser usada por ações downstream do CodeBuild.
Se você escolher essa opção, precisará adicionar acodecommit:GitPull permissão à 
sua função CodeBuild de serviço, conforme mostrado emAdicionar CodeBuild GitClone 
permissões para ações CodeCommit de origem (p. 411). Você também precisa adicionar 
acodecommit:GetRepository permissão à sua função CodePipeline de serviço, conforme 
mostrado emAdicionar permissões à função de serviço do CodePipeline (p. 460). Para obter 
um tutorial que mostra como usar a opção de clonagem completa do, consulteTutorial: Use o 
clone completo com uma fonte de CodeCommit pipeline (p. 142).

Input artifacts (Artefatos de entrada)
• Número de artefatos:0
• Descrição: os artefatos de entrada não se aplicam a esse tipo de ação.

Artefatos de saída
• Número de artefatos:1
• Descrição: O artefato de saída desta ação é um arquivo ZIP que contém o conteúdo do repositório e 

ramificação configurados na confirmação especificada como a revisão de origem para a execução do 
pipeline. Os artefatos gerados do repositório são os artefatos de saída da CodeCommit ação. O ID 
de confirmação do código-fonte é exibido CodePipeline como a revisão da fonte para a execução do 
pipeline acionado.

Variáveis de saída
Quando configurada, essa ação produz variáveis que podem ser referenciadas pela configuração de 
ação de uma ação downstream no pipeline. Esta ação produz variáveis que podem ser visualizadas 
como variáveis de saída, mesmo que a ação não tenha um namespace. Configure uma ação com um 
namespace a fim de disponibilizar as variáveis para a configuração de ações downstream.
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Para obter mais informações, consulte Variáveis (p. 575).

CommitId

O ID de CodeCommit confirmação que acionou a execução do pipeline. Os IDs de confirmação são o 
SHA completo da confirmação.

CommitMessage

A mensagem da descrição, se houver, associada à confirmação que acionou a execução do pipeline.
RepositoryName

O nome do CodeCommit repositório em que a confirmação que acionou o pipeline foi feita.
BranchName

O nome da ramificação do CodeCommit repositório em que a alteração da fonte foi feita.
AuthorDate

A data em que a confirmação foi criada, no formato de timestamp.

Para obter mais informações sobre a diferença entre um autor e um committer no Git, consulte
Visualização do histórico de confirmação no Pro Git de Scott Chacon e Ben Straub.

CommitterDate

A data em que a confirmação foi confirmada, no formato de timestamp.

Para obter mais informações sobre a diferença entre um autor e um committer no Git, consulte
Visualização do histórico de confirmação no Pro Git de Scott Chacon e Ben Straub.

Exemplo de configuração da ação
Exemplo de formato de artefato de saída padrão
YAML

Actions: 
  - OutputArtifacts: 
      - Name: Artifact_MyWebsiteStack 
    InputArtifacts: [] 
    Name: source 
    Configuration: 
      RepositoryName: MyWebsite 
      BranchName: main 
      PollForSourceChanges: 'false' 
    RunOrder: 1 
    ActionTypeId: 
      Version: '1' 
      Provider: CodeCommit 
      Category: Source 
      Owner: AWS 
  Name: Source

JSON

{ 
    "Actions": [ 
        { 
            "OutputArtifacts": [ 
                { 
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                    "Name": "Artifact_MyWebsiteStack" 
                } 
            ], 
            "InputArtifacts": [], 
            "Name": "source", 
            "Configuration": { 
                "RepositoryName": "MyWebsite", 
                "BranchName": "main", 
                "PollForSourceChanges": "false" 
            }, 
            "RunOrder": 1, 
            "ActionTypeId": { 
                "Version": "1", 
                "Provider": "CodeCommit", 
                "Category": "Source", 
                "Owner": "AWS" 
            } 
        } 
    ], 
    "Name": "Source"
},

Exemplo de formato de artefato de saída de clone completo
YAML

name: Source
actionTypeId: 
  category: Source 
  owner: AWS 
  provider: CodeCommit 
  version: '1'
runOrder: 1
configuration: 
  BranchName: main 
  OutputArtifactFormat: CODEBUILD_CLONE_REF 
  PollForSourceChanges: 'false' 
  RepositoryName: MyWebsite
outputArtifacts: 
  - name: SourceArtifact
inputArtifacts: []
region: us-west-2
namespace: SourceVariables

JSON

{ 
    "name": "Source", 
    "actionTypeId": { 
        "category": "Source", 
        "owner": "AWS", 
        "provider": "CodeCommit", 
        "version": "1" 
    }, 
    "runOrder": 1, 
    "configuration": { 
        "BranchName": "main", 
        "OutputArtifactFormat": "CODEBUILD_CLONE_REF", 
        "PollForSourceChanges": "false", 
        "RepositoryName": "MyWebsite" 
    }, 
    "outputArtifacts": [ 
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        { 
            "name": "SourceArtifact" 
        } 
    ], 
    "inputArtifacts": [], 
    "region": "us-west-2", 
    "namespace": "SourceVariables"
}

Consulte também
Os recursos relacionados a seguir podem ajudar você à medida que trabalha com esta ação.

• Tutorial: Criar um pipeline simples (repositório do CodeCommit) (p. 51)— Este tutorial fornece um 
exemplo de arquivo de especificação do aplicativo e um exemplo de grupo de CodeDeploy aplicativos e 
implantação. Use este tutorial para criar um pipeline com uma CodeCommit fonte que é implantada em 
instâncias do Amazon EC2.

AWS CodeDeploy
Você usa umAWS CodeDeployação para implantar o código do aplicativo em sua frota de implantação. 
Sua frota de implantação pode consistir em instâncias do Amazon EC2, instâncias no local ou ambas.

Note

Este tópico de referência descreve o CodeDeploy ação de implantação para CodePipeline 
onde a plataforma de implantação é o Amazon EC2. Para obter informações de referência 
sobre o Amazon Elastic Container Service para CodeDeploy ações de implantação azul/
verde no CodePipeline, consulteAmazon Elastic Service Service Service Service Service 
ServiceCodeDeploy (p. 486).

Tópicos
• Tipo de ação (p. 535)
• Parâmetros de configuração  (p. 535)
• Input artifacts (Artefatos de entrada) (p. 536)
• Artefatos de saída (p. 536)
• Declaração de ação (p. 536)
• Consulte também (p. 537)

Tipo de ação
• Categoria: Deploy
• Proprietário: AWS
• Fornecedor: CodeDeploy
• Versão: 1

Parâmetros de configuração
ApplicationName

Obrigatório: Sim
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O nome do aplicativo que você criou no CodeDeploy.
DeploymentGroupName

Obrigatório: Sim

O grupo de implantação que você criou no CodeDeploy.

Input artifacts (Artefatos de entrada)
• Número de artefatos: 1
• Descrição: O AppSpec arquivo que CodeDeploy usa para determinar:

• O que instalar nas suas instâncias a partir de sua revisão de aplicativo no Amazon S3 ou GitHub.
• quais ganchos de evento de ciclo de vida devem ser executados em resposta a eventos de ciclo de 

vida de implantação.

Para obter mais informações sobre o AppSpec arquivo, veja oCodeDeploy AppSpec Referência de 
arquivos.

Artefatos de saída
• Número de artefatos: 0
• Descrição: Os artefatos de saída não se aplicam a esse tipo de ação.

Declaração de ação
YAML

Name: Deploy
Actions: 
  - Name: Deploy 
    ActionTypeId: 
      Category: Deploy 
      Owner: AWS 
      Provider: CodeDeploy 
      Version: '1' 
    RunOrder: 1 
    Configuration: 
      ApplicationName: my-application 
      DeploymentGroupName: my-deployment-group 
    OutputArtifacts: [] 
    InputArtifacts: 
      - Name: SourceArtifact 
    Region: us-west-2 
    Namespace: DeployVariables

JSON

{ 
    "Name": "Deploy", 
    "Actions": [ 
        { 
            "Name": "Deploy", 
            "ActionTypeId": { 
                "Category": "Deploy", 
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                "Owner": "AWS", 
                "Provider": "CodeDeploy", 
                "Version": "1" 
            }, 
            "RunOrder": 1, 
            "Configuration": { 
                "ApplicationName": "my-application", 
                "DeploymentGroupName": "my-deployment-group" 
            }, 
            "OutputArtifacts": [], 
            "InputArtifacts": [ 
                { 
                    "Name": "SourceArtifact" 
                } 
            ], 
            "Region": "us-west-2", 
            "Namespace": "DeployVariables" 
        } 
    ]
},

Consulte também
Os recursos relacionados a seguir podem ajudar você à medida que trabalha com esta ação.

• Tutorial: Criar um pipeline simples (bucket do S3) (p. 39)— Este tutorial orienta você pela criação de um 
bucket de origem, instâncias do EC2 e CodeDeploy recursos para implantar um aplicativo de exemplo. 
Em seguida, você constrói seu pipeline com um CodeDeploy ação de implantação que implanta o código 
mantido no bucket do S3 na instância do Amazon EC2.

• Tutorial: Criar um pipeline simples (repositório do CodeCommit) (p. 51)— Este tutorial mostra a criação 
de seu CodeCommit repositório de origem, instâncias do EC2 e CodeDeploy recursos para implantar um 
aplicativo de exemplo. Em seguida, você constrói seu pipeline com um CodeDeploy ação de implantação 
que implanta código do seu CodeCommit repositório para sua instância do Amazon EC2.

• CodeDeploy AppSpec Referência de arquivos— Este capítulo de referência noAWS CodeDeployGuia do 
usuário dofornece informações de referência e exemplos para CodeDeploy Arquivos AppSpec.

CodeStarSourceConnection para ações do 
Bitbucket GitHub e do GitHub Enterprise Server

Aciona um pipeline quando uma nova confirmação é feita em um repositório de código-fonte de terceiros. A 
ação de origem recupera alterações no código quando um pipeline é executado manualmente ou quando 
um evento de webhook é enviado pelo provedor de origem.

Note

Este recurso não está disponível nas regiões Ásia-Pacífico (Hong Kong) e Europa (Milão). Para 
fazer referência a outras ações disponíveis, consulteIntegrações de produtos e serviços ao 
CodePipeline (p. 20).

As conexões podem associar seus recursos da AWS aos seguintes repositórios de terceiros:

• Bitbucket Cloud (por meio da opção de provedor Bitbucket no CodePipeline console)
Note

Você pode criar conexões para um repositório do Bitbucket Cloud. Não há suporte a tipos de 
provedores instalados do Bitbucket, como o Bitbucket Server.
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Bitbucket GitHub e do GitHub Enterprise Server

• Note

Se você estiver usando um espaço de trabalho Bitbucket, deverá ter acesso de administrador 
para criar a conexão.

• GitHub e GitHub Enterprise Cloud (por meio da opção de provedor GitHub (Versão 2) no CodePipeline 
console)

Note

Se seu repositório estiver em uma GitHub organização, você deve ser o proprietário da 
organização para criar a conexão. Se você estiver usando um repositório que não está em uma 
organização, você deve ser o proprietário do repositório.

• GitHub Enterprise Server (por meio da opção de provedor GitHub Enterprise Server no CodePipeline 
console)

Note

Cada conexão suporta todos os repositórios que você tem com esse provedor. Você só precisa 
criar uma conexão para cada tipo de provedor.

As conexões permitem que seu pipeline detecte alterações na fonte por meio do aplicativo de instalação 
do provedor terceirizado. Por exemplo, os webhooks são usados para assinar tipos de GitHub eventos 
e podem ser instalados em uma organização, repositório ou GitHub aplicativo. Sua conexão instala um 
webhook de repositório em seu GitHub aplicativo que se inscreve em eventos do tipo GitHub push.

Depois que uma alteração de código é detectada, você tem as seguintes opções para passar o código 
para ações subsequentes:

• Padrão: como outras ações CodePipeline de origem existentes,CodeStarSourceConnection pode 
gerar um arquivo ZIP com uma cópia superficial do seu commit.

• Clonagem completa: tambémCodeStarSourceConnection pode ser configurada para gerar uma 
referência de URL para o repositório para ações subsequentes.

Atualmente, a referência de URL do Git só pode ser usada por CodeBuild ações posteriores para clonar 
o repositório e os metadados associados do Git. A tentativa de passar uma referência de URL do Git 
paraCodeBuild não-ações resulta em um erro.

CodePipeline solicita que você adicione o aplicativo de instalação doAWS Connector à sua conta de 
terceiros ao criar uma conexão. Você já deve ter criado sua conta de provedor de terceiros e repositório 
para poder se conectar por meio daCodeStarSourceConnection ação.

Note

Para criar ou anexar uma política à função com as permissões necessárias para usar o AWS 
CodeStar Connections Connections Connections Connections Connections Connections 
Connections Connections Connections Connections Connections Connections. Dependendo 
de quando sua função CodePipeline de serviço foi criada, pode ser necessário atualizar suas 
permissões para oferecer suporte ao AWS CodeStar Connections. Para obter instruções, consulte
Adicionar permissões à função de serviço do CodePipeline (p. 460).

Tópicos
• Tipo de ação (p. 539)
• Parâmetros de configuração  (p. 539)
• Input artifacts (Artefatos de entrada) (p. 540)
• Artefatos de saída (p. 540)
• Variáveis de saída (p. 540)
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• Declaração de ação (p. 541)
• Instalando o aplicativo de instalação e criando uma conexão (p. 542)
• Consulte também (p. 542)

Tipo de ação
• Categoria: Source
• Proprietário: AWS
• Fornecedor: CodeStarSourceConnection
• Versão: 1

Parâmetros de configuração
ConnectionArn

Obrigatório: Sim

O ARN de conexão configurado e autenticado para o provedor de origem.
FullRepositoryId

Obrigatório: Sim

O proprietário e o nome do repositório onde as alterações de origem devem ser detectadas.

Exemplo: some-user/my-repo

Important

Você deve manter as maiúsculas e minúsculas corretas para o FullRepositoryIdvalor. Por 
exemplo, se seu nome de usuário forsome-user e o nome do repositório forMy-Repo, o 
valor recomendado de FullRepositoryIdésome-user/My-Repo.

BranchName

Obrigatório: Sim

O nome da ramificação onde as alterações de origem devem ser detectadas.
OutputArtifactFormat

Obrigatório: não

Especifica o formato do artefato de saída. Pode ser CODEBUILD_CLONE_REF ou CODE_ZIP. Se não 
especificado, o padrão será CODE_ZIP.

Important

A opção CODEBUILD_CLONE_REF só pode ser usada por ações downstream do CodeBuild.
Se você escolher essa opção, precisará atualizar as permissões para sua função de serviço 
de CodeBuild projeto, conforme mostrado emAdicione CodeBuild GitClone permissões 
para conexões com o Bitbucket ou GitHub o GitHub Enterprise Server (p. 409). Para um 
tutorial que mostra como usar a opção de clonagem completa, consulteTutorial: Use o clone 
completo com uma fonte de GitHub pipeline (p. 139).

DetectChanges

Obrigatório: não
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Controla a inicialização automática do pipeline quando uma nova confirmação é feita no repositório e 
na ramificação configurados. Se não for especificado, o valor padrão serátrue, e o campo não será 
exibido por padrão. Os valores válidos para esse parâmetro:
• true: inicia CodePipeline automaticamente seu pipeline com novas confirmações.
• false: CodePipeline não inicia seu funil de novas confirmações.

Input artifacts (Artefatos de entrada)
• Número de artefatos:0
• Descrição: os artefatos de entrada não se aplicam a esse tipo de ação.

Artefatos de saída
• Número de artefatos:1
• Descrição: os artefatos gerados no repositório são os artefatos de saída para a ação do
CodeStarSourceConnection. O ID de confirmação do código-fonte é exibido CodePipeline como a 
revisão da fonte para a execução do pipeline acionado. Você pode configurar o artefato de saída desta 
ação em:
• Um arquivo ZIP que contém o conteúdo do repositório e ramificação configurados na confirmação 

especificada como a revisão de origem para a execução do pipeline.
• Um arquivo JSON que contém uma referência de URL para o repositório para que as ações 

downstream possam executar comandos Git diretamente.

Important

Esta opção só pode ser usada por ações de CodeBuild downstream.
Se você escolher essa opção, precisará atualizar as permissões para sua função de serviço 
de CodeBuild projeto, conforme mostrado emSolução de problemas CodePipeline (p. 406). 
Para um tutorial que mostra como usar a opção de clonagem completa, consulteTutorial: Use 
o clone completo com uma fonte de GitHub pipeline (p. 139).

Variáveis de saída
Quando configurada, essa ação produz variáveis que podem ser referenciadas pela configuração de 
ação de uma ação downstream no pipeline. Esta ação produz variáveis que podem ser visualizadas 
como variáveis de saída, mesmo que a ação não tenha um namespace. Configure uma ação com um 
namespace a fim de disponibilizar as variáveis para a configuração de ações downstream.

Para obter mais informações, consulte Variáveis (p. 575).

AuthorDate

A data em que a confirmação foi criada, no formato de timestamp.
BranchName

O nome da ramificação do repositório do onde a alteração de origem foi feita.
CommitId

O ID de confirmação do que acionou a execução do pipeline.
CommitMessage

A mensagem da descrição, se houver, associada à confirmação que acionou a execução do pipeline.
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ConnectionArn

O ARN de conexão configurado e autenticado para o provedor de origem.
FullRepositoryName

O nome do repositório do onde a confirmação que acionou o pipeline foi feita.

Declaração de ação
No exemplo a seguir, o artefato de saída é definido para o formato ZIP padrão deCODE_ZIP
para a conexão com o ARNarn:aws:codestar-connections:region:account-
id:connection/connection-id.

YAML

Name: Source
Actions: 
  - InputArtifacts: [] 
    ActionTypeId: 
      Version: '1' 
      Owner: AWS 
      Category: Source 
      Provider: CodeStarSourceConnection 
    OutputArtifacts: 
      - Name: SourceArtifact 
    RunOrder: 1 
    Configuration: 
      ConnectionArn: "arn:aws:codestar-connections:region:account-
id:connection/connection-id" 
      FullRepositoryId: "some-user/my-repo" 
      BranchName: "main" 
      OutputArtifactFormat: "CODE_ZIP" 
    Name: ApplicationSource

JSON

{ 
    "Name": "Source", 
    "Actions": [ 
        { 
            "InputArtifacts": [], 
            "ActionTypeId": { 
                "Version": "1", 
                "Owner": "AWS", 
                "Category": "Source", 
                "Provider": "CodeStarSourceConnection" 
            }, 
            "OutputArtifacts": [ 
                { 
                    "Name": "SourceArtifact" 
                } 
            ], 
            "RunOrder": 1, 
            "Configuration": { 
                "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region:account-
id:connection/connection-id", 
                "FullRepositoryId": "some-user/my-repo", 
                "BranchName": "main", 
                "OutputArtifactFormat": "CODE_ZIP" 
            }, 
            "Name": "ApplicationSource" 
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        } 
    ]
},

Instalando o aplicativo de instalação e criando uma 
conexão
Na primeira vez que você usa o console para adicionar uma nova conexão a um repositório de terceiros, 
você deve autorizar o CodePipeline acesso aos seus repositórios. Você escolhe ou cria um aplicativo de 
instalação que o ajuda a se conectar à conta em que o repositório de código de terceiros foi criado.

Ao usar o modeloAWS CLI ou umAWS CloudFormation modelo, você deve fornecer o ARN de conexão de 
uma conexão que já passou pelo handshake de instalação. Caso contrário, o pipeline não é acionado.

Note

Para uma ação deCodeStarSourceConnection origem, você não precisa configurar um 
webhook ou usar como padrão a pesquisa. A ação de conexões gerencia sua detecção de 
alterações na fonte para você.

Consulte também
Os recursos relacionados a seguir podem ajudar você à medida que trabalha com esta ação.

• AWS::CodeStarConnections::Connection— A referência doAWS CloudFormation modelo para 
o recursoAWS CodeStar Connections fornece parâmetros e exemplos de conexões emAWS 
CloudFormation modelos.

• AWS CodeStarReferência da APIAWS CodeStar Connections — A Referência da API Connections
fornece informações de referência para as ações de conexões disponíveis.

• Para ver as etapas para criar um pipeline com ações de origem suportadas por conexões, consulte o 
seguinte:
• Para o Bitbucket, use a opção Bitbucket no console ou aCodestarSourceConnection ação na CLI. 

Consulte Conexões do Bitbucket (p. 181).
• Para GitHub o GitHub Enterprise Cloud, use a opção de GitHubprovedor no console ou 

aCodestarSourceConnection ação na CLI. Consulte GitHub conexões (p. 195).
• Para o GitHub Enterprise Server, use a opção de provedor GitHub Enterprise Server no console 

ou aCodestarSourceConnection ação na CLI. Consulte GitHub Conexões do Enterprise 
Server (p. 198).

• Para visualizar um tutorial de conceitos básicos que cria um pipeline com uma origem do Bitbucket e 
uma CodeBuild ação, consulte conceitos básicos do Bitbucket Connections.

• Para ver um tutorial que mostra como se conectar a um GitHub repositório e usar a opção Clonagem 
completa com uma CodeBuild ação descendente, consulteTutorial: Use o clone completo com uma fonte 
de GitHub pipeline (p. 139).

AWS Device Farm
No pipeline, você pode configurar uma ação de teste que usaAWS Device Farmpara executar e testar 
seu aplicativo em dispositivos. O Device Farm usa pools de testes de dispositivos e estruturas de teste 
para testar aplicativos em dispositivos específicos. Para obter informações sobre os tipos de estruturas de 
teste compatíveis com a ação do Device Farm, consulteComo trabalhar com tipos de testes noAWSDevice 
Farm.
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Note

Tópicos
• Tipo de ação (p. 543)
• Parâmetros de configuração  (p. 543)
• Input artifacts (Artefatos de entrada) (p. 546)
• Artefatos de saída (p. 546)
• Declaração de ação (p. 546)
• Consulte também (p. 547)

Tipo de ação
• Categoria: Test
• Proprietário: AWS
• Fornecedor: DeviceFarm
• Versão: 1

Parâmetros de configuração
AppType

: obrigatório Sim

O sistema operacional e o tipo de aplicativo que você está testando. A seguir está uma lista de valores 
válidos:
• iOS
• Android
• Web

ProjectId

: obrigatório Sim

O ID do projeto do Device Farm.

Para encontrar o ID do projeto, no console do Device Farm, selecione o projeto. No 
navegador, copie o URL do novo projeto. O URL contém o ID do projeto. O ID do 
projeto é o valor na URL apósprojects/. No exemplo a seguir, o ID do projeto 
éeec4905f-98f8-40aa-9afc-4c1cfexample.

https://<region-URL>/devicefarm/home?region=us-west-2#/projects/
eec4905f-98f8-40aa-9afc-4c1cfexample/runs

Aplicativo do

: obrigatório Sim

O nome e a localização do arquivo do aplicativo no artefato de entrada. Por exemplo: s3-ios-
test-1.ipa

AppiumVersion

: obrigatório Sim
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A versão da estrutura de teste Appium a ser usada para este teste.
Note

O AppiumVersion O valor do campo não é processado. Em vez disso, o valor padrão é 
processado.

DevicePoolArn

: obrigatório Sim

O ARN do pool de dispositivos do Device Farm.

Para obter os ARNs de pool de dispositivos disponíveis para o projeto, incluindo o ARN para 
dispositivos principais, use oAWSCLI para inserir o seguinte comando:

aws devicefarm list-device-pools --arn arn:aws:devicefarm:us-
west-2:account_ID:project:project_ID

TestType

: obrigatório Sim

Especifica a estrutura de teste suportada para o teste. A seguir está uma lista de valores válidos 
paraTestType:
• APPIUM_JAVA_JUNIT
• APPIUM_JAVA_TESTNG
• APPIUM_PYTHON
• APPIUM_WEB_JAVA_JUNIT
• APPIUM_WEB_JAVA_TESTNG
• APPIUM_WEB_PYTHON
• BUILTIN_EXPLORER
• BUILTIN_FUZZ
• CALABASH
• INSTRUMENTATION
• UIAUTOMATION
• UIAUTOMATOR
• WEB_PERFORMANCE_PROFILE
• XCTEST
• XCTEST_UI

Note

Os seguintes tipos de teste não são suportados pela ação 
emCodePipeline:WEB_PERFORMANCE_PROFILE,APPIUM_NODE,APPIUM_RUBY,APPIUM_WEB_NODE,APPIUM_WEB_RUBY,REMOTE_ACCESS_RECORD, 
eREMOTE_ACCESS_REPLAY.

Para obter informações sobre tipos de teste do Device Farm, consulteComo trabalhar com tipos de 
testes noAWSDevice Farm.

Ativado por RadioCluetooth

: obrigatório Não

Um valor Booliano que indica se o Bluetooth deve ser habilitado no início do teste.
RecordAppPerformanceData

: obrigatório Não
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Um valor booleano que indica se os dados de desempenho do dispositivo devem ser registrados, 
como CPU, FPS e desempenho de memória durante o teste.

GravaçãoVídeo

: obrigatório Não

Um valor Booliano que indica se o vídeo deve ser gravado durante o teste.
RadioWifihabilitado

: obrigatório Não

Um valor Booliano que indica se o Wi-Fi deve ser habilitado no início do teste.
RadionFCEnabled

: obrigatório Não

Um valor Booliano que indica se o NFC deve ser habilitado no início do teste.
RadioGPSEnabled

: obrigatório Não

Um valor Booliano que indica se o GPS deve ser habilitado no início do teste.
Teste

: obrigatório Não

O nome e o caminho do arquivo de definição de teste no local de origem. O caminho é relativo à raiz 
do artefato de entrada para o teste.

FuzzEventCount

: obrigatório Não

O número de eventos de interface de usuário que o teste Fuzz deve executar, entre 1 e 10.000.
FuzzEventThrottle

: obrigatório Não

O número de milissegundos que o teste Fuzz deve aguardar antes de executar o próximo evento de 
interface de usuário, entre 1 e 1.000.

FuzzRandomizerSeed

: obrigatório Não

Uma semente para o teste de fuzz usar para randomizar eventos de interface de usuário. O uso do 
mesmo número para testes de fuzz subsequentes resulta em sequências de eventos idênticas.

CustomHostMachineArtefatos

: obrigatório Não

O local na máquina host onde artefatos personalizados serão armazenados.
Artefatos CustomDevice

: obrigatório Não

O local no dispositivo onde artefatos personalizados serão armazenados.

UnmeteredDevicesSomente

: obrigatório Não

Um valor Booliano que indica se é necessário usar apenas seus dispositivos não medidos ao executar 
testes nesta etapa.
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JobTimeoutMinutes

: obrigatório Não

O número de minutos que uma execução de teste será executada por dispositivo antes de chegar ao 
tempo limite.

Latitude

: obrigatório Não

A latitude do dispositivo expressa em graus do sistema de coordenadas geográficas.
Longitude

: obrigatório Não

A longitude do dispositivo expressa em graus do sistema de coordenadas geográficas.

Input artifacts (Artefatos de entrada)
• Número de artefatos: 1
• Descrição: O conjunto de artefatos a ser disponibilizado para a ação de teste. O Device Farm procura o 

aplicativo criado e as definições de teste a serem usadas.

Artefatos de saída
• Número de artefatos: 0
• Descrição: Os artefatos de saída não se aplicam a esse tipo de ação.

Declaração de ação
YAML

Name: Test
Actions: 
  - Name: TestDeviceFarm 
    ActionTypeId: 
      category: Test 
      owner: AWS 
      provider: DeviceFarm 
      version: '1' 
    RunOrder: 1 
    Configuration: 
      App: s3-ios-test-1.ipa 
      AppType: iOS 
      DevicePoolArn: >- 
        arn:aws:devicefarm:us-west-2::devicepool:0EXAMPLE-d7d7-48a5-ba5c-b33d66efa1f5 
      FuzzEventCount: '6000' 
      FuzzEventThrottle: '50' 
      ProjectId: eec4905f-98f8-40aa-9afc-4c1cfEXAMPLE 
      TestType: BUILTIN_FUZZ 
    OutputArtifacts: [] 
    InputArtifacts: 
      - Name: SourceArtifact 
    Region: us-west-2

Versão da API 2015-07-09
546



AWS CodePipeline Guia do usuário
Consulte também

JSON

{ 
    "Name": "Test", 
    "Actions": [ 
        { 
            "Name": "TestDeviceFarm", 
            "ActionTypeId": { 
                "category": "Test", 
                "owner": "AWS", 
                "provider": "DeviceFarm", 
                "version": "1" 
            }, 
            "RunOrder": 1, 
            "Configuration": { 
                "App": "s3-ios-test-1.ipa", 
                "AppType": "iOS", 
                "DevicePoolArn": "arn:aws:devicefarm:us-west-2::devicepool:0EXAMPLE-
d7d7-48a5-ba5c-b33d66efa1f5", 
                "FuzzEventCount": "6000", 
                "FuzzEventThrottle": "50", 
                "ProjectId": "eec4905f-98f8-40aa-9afc-4c1cfEXAMPLE", 
                "TestType": "BUILTIN_FUZZ" 
            }, 
            "OutputArtifacts": [], 
            "InputArtifacts": [ 
                { 
                    "Name": "SourceArtifact" 
                } 
            ], 
            "Region": "us-west-2" 
        } 
    ]
},

Consulte também
Os recursos relacionados a seguir podem ajudar você à medida que trabalha com esta ação.

• Como trabalhar com tipos de testes no Device Farm— Este capítulo de referência noGuia do 
desenvolvedor do Device Farmfornece mais descrição sobre as estruturas de teste do Android, iOS e de 
aplicativos Web compatíveis com o Device Farm.

• Ações no Device Farm— As chamadas e os parâmetros da API noReferência da API do Device 
FarmPode ajudar você a trabalhar com projetos do Device Farm.

• Tutorial: crie um pipeline que crie e teste seu aplicativo Android comAWS Device Farm (p. 70)— este 
tutorial fornece um exemplo de arquivo de especificação da compilação e um exemplo de aplicativo para 
criar um pipeline com um GitHub fonte que cria e testa um aplicativo Android com CodeBuild e Device 
Farm.

• Tutorial: Crie um pipeline que testa o aplicativo iOS comAWS Device Farm (p. 74)— este tutorial fornece 
um exemplo de aplicativo para criar um pipeline com uma origem do Amazon S3 que testa um aplicativo 
iOS integrado com o Device Farm.

AWS Lambda
Permite que você execute uma função do Lambda como uma ação em seu pipeline. Usando o objeto de 
evento que é uma entrada para essa função, a função tem acesso à configuração da ação, aos locais 
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dos artefatos de entrada, aos locais dos artefatos de saída e a outras informações necessárias para 
acessar os artefatos. Para ver um exemplo de evento passado para uma função de invocação do Lambda, 
consulteExemplo de evento JSON (p. 549). Como parte da implementação da função Lambda, deve 
haver uma chamada para a PutJobSuccessResult API ou PutJobFailureResult API. Caso 
contrário, a execução dessa ação trava até que a ação atinja o tempo limite. Se você especificar artefatos 
de saída para a ação, será necessário fazer upload deles no bucket do S3 como parte da implementação 
da função.

Important

Não registre o evento JSON que é CodePipeline enviado ao Lambda porque isso pode resultar 
no registro das credenciais do usuário nos CloudWatch registros. A CodePipeline função usa um 
evento JSON para passar credenciais temporárias para o Lambda noartifactCredentials
campo. Para obter um evento de exemplo, consulte Exemplo de evento JSON (p. 343).

Tipo de ação
• Categoria: Invoke
• Proprietário: AWS
• Fornecedor: Lambda
• Versão: 1

Parâmetros de configuração
FunctionName

Obrigatório: Sim

FunctionNameé o nome da função criada no Lambda.
UserParameters

Obrigatório: não

Uma string que pode ser processada como entrada pela função Lambda.

Input artifacts (Artefatos de entrada)
• Número de artefatos: 0 to 5
• Descrição: O conjunto de artefatos a serem disponibilizados para a função Lambda.

Artefatos de saída
• Número de artefatos: 0 to 5
• Descrição: O conjunto de artefatos produzidos como saída pela função Lambda.

Variáveis de saída
Essa ação produzirá como variáveis todos os pares de valores-chave incluídos naoutputVariables
seção da solicitação da PutJobSuccessResult API.

Para obter mais informações sobre variáveis em CodePipeline, consulteVariáveis (p. 575).
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Exemplo de configuração da ação
YAML

Name: Lambda
Actions: 
  - Name: Lambda 
    ActionTypeId: 
      Category: Invoke 
      Owner: AWS 
      Provider: Lambda 
      Version: '1' 
    RunOrder: 1 
    Configuration: 
      FunctionName: myLambdaFunction 
      UserParameters: 'http://192.0.2.4' 
    OutputArtifacts: [] 
    InputArtifacts: [] 
    Region: us-west-2

JSON

{ 
    "Name": "Lambda", 
    "Actions": [ 
        { 
            "Name": "Lambda", 
            "ActionTypeId": { 
                "Category": "Invoke", 
                "Owner": "AWS", 
                "Provider": "Lambda", 
                "Version": "1" 
            }, 
            "RunOrder": 1, 
            "Configuration": { 
                "FunctionName": "myLambdaFunction", 
                "UserParameters": "http://192.0.2.4" 
            }, 
            "OutputArtifacts": [], 
            "InputArtifacts": [], 
            "Region": "us-west-2" 
        } 
    ]
},

Exemplo de evento JSON
A ação Lambda envia um evento JSON que contém o ID do trabalho, a configuração da ação do 
pipeline, os locais dos artefatos de entrada e saída e qualquer informação de criptografia dos artefatos. O 
trabalhador acessa esses detalhes para concluir a ação do Lambda. Para obter mais informações, consulte
detalhes do trabalho. O comando a seguir é um exemplo de evento.

{ 
    "CodePipeline.job": { 
        "id": "11111111-abcd-1111-abcd-111111abcdef", 
        "accountId": "111111111111", 
        "data": { 
            "actionConfiguration": { 
                "configuration": { 
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                    "FunctionName": "MyLambdaFunction", 
                    "UserParameters": "input_parameter" 
                } 
            }, 
            "inputArtifacts": [ 
                { 
                    "location": { 
                        "s3Location": { 
                            "bucketName": "bucket_name", 
                            "objectKey": "filename" 
                        }, 
                        "type": "S3" 
                    }, 
                    "revision": null, 
                    "name": "ArtifactName" 
                } 
            ], 
            "outputArtifacts": [], 
            "artifactCredentials": { 
                "secretAccessKey": "secret_key", 
                "sessionToken": "session_token", 
                "accessKeyId": "access_key_ID" 
            }, 
            "continuationToken": "token_ID", 
            "encryptionKey": {  
              "id": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab", 
              "type": "KMS" 
            } 
        } 
    }
}

O evento JSON fornece os seguintes detalhes do trabalho para a ação do Lambda em CodePipeline:

• id: o ID exclusivo do trabalho gerado pelo sistema.
• accountId: O ID daAWS conta associado ao trabalho.
• data: outras informações necessárias para que um operador de trabalho conclua o trabalho.

• actionConfiguration: os parâmetros de ação para a ação Lambda. Para obter definições, 
consulte Parâmetros de configuração  (p. 548).

• inputArtifacts: o artefato fornecido à ação.
• location: o local de armazenamento do artefato.

• s3Location: as informações do local do artefato de entrada para a ação.
• bucketName: O nome do armazenamento de artefatos do pipeline para a ação (por exemplo, 

um bucket do Amazon S3 chamado codepipeline-us-east -2-1234567890).
• objectKey: o nome do aplicativo (por exemplo, CodePipelineDemoApplication.zip).

• type: o tipo de artefato no local. Atualmente, S3 é o único tipo de artefato válido.
• revision: o ID de revisão do artefato. Dependendo do tipo de objeto, isso pode ser uma ID de 

confirmação (GitHub) ou uma ID de revisão (Amazon Simple Storage Service). Para obter mais 
informações, consulte ArtifactRevision.

• name: o nome do artefato a ser trabalhado, como MyApp.
• outputArtifacts: a saída da ação.

• location: o local de armazenamento do artefato.
• s3Location: as informações do local do artefato de saída para a ação.

• bucketName: O nome do armazenamento de artefatos do pipeline para a ação (por exemplo, 
um bucket do Amazon S3 chamado codepipeline-us-east -2-1234567890).

• objectKey: o nome do aplicativo (por exemplo, CodePipelineDemoApplication.zip).
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• type: o tipo de artefato no local. Atualmente, S3 é o único tipo de artefato válido.
• revision: o ID de revisão do artefato. Dependendo do tipo de objeto, isso pode ser uma ID de 

confirmação (GitHub) ou uma ID de revisão (Amazon Simple Storage Service). Para obter mais 
informações, consulte ArtifactRevision.

• name: o nome da saída de um artefato, como MyApp.
• artifactCredentials: As credenciais daAWS sessão usadas para acessar artefatos de entrada 

e saída no bucket do Amazon S3. Essas credenciais são credenciais temporárias emitidas pelo AWS 
Security Token Service (AWS STS).
• secretAccessKey: a chave de acesso secreta da sessão.
• sessionToken: o token da sessão.
• accessKeyId: a chave de acesso secreta da sessão.

• continuationToken: um token gerado pela ação. Ações futuras usarão esse token para identificar 
a instância em execução da ação. Quando a ação for concluída, nenhum token de continuação deverá 
ser fornecido.

• encryptionKey: a chave de criptografia usada para criptografar os dados no armazenamento de 
artefatos, como uma chave do AWS KMS. Se isso não for definido, a chave padrão do Amazon Simple 
Storage Service será usada.
• id: o ID usado para identificar a chave. Para uma chave do AWS KMS, você pode usar o ID da 

chave, o ARN da chave ou o ARN do alias.
• type: o tipo de chave de criptografia, como uma chave do AWS KMS.

Consulte também
Os recursos relacionados a seguir podem ajudar você à medida que trabalha com esta ação.

• AWS CloudFormationGuia do usuário — Para obter mais informações sobre ações eAWS 
CloudFormation artefatos do Lambda para pipelines, consulte Usando funções de substituição de 
parâmetros com CodePipeline pipelines, automatizando a implantação de aplicativos baseados em 
Lambda e AWS CloudFormationartefatos.

• Invoque uma função do AWS Lambda em um pipeline no CodePipeline (p. 336)— Esse procedimento 
fornece um exemplo de função do Lambda e mostra como usar o console para criar um pipeline com 
uma ação de invocação do Lambda.

Referência da estrutura da ação Snyk
OSnykação em CodePipeline automatiza a detecção e a correção de vulnerabilidades de segurança em 
seu código-fonte aberto. Você pode usar o Snyk com o código-fonte do aplicativo em seu repositório de 
terceiros, como GitHub ou Bitbucket, ou com imagens para aplicativos de contêiner. Sua ação verificará e 
relatará os níveis de vulnerabilidade e alertas configurados por você.

Note

Tópicos
• ID do Tipo de ação (p. 552)
• Input artifacts (Artefatos de entrada) (p. 552)
• Artefatos de saída (p. 552)
• Consulte também (p. 552)
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ID do Tipo de ação
• Categoria: Invoke
• Proprietário: ThirdParty
• Fornecedor: Snyk
• Versão: 1

Exemplo:

            { 
                "Category": "Invoke", 
                "Owner": "ThirdParty", 
                "Provider": "Snyk", 
                "Version": "1" 
            },

Input artifacts (Artefatos de entrada)
• Número de artefatos: 1
• Descrição: Os arquivos que compõem o artefato de entrada para a ação de invocação.

Artefatos de saída
• Número de artefatos: 1
• Descrição: Os arquivos que compõem o artefato de saída para a ação de invocação.

Consulte também
Os recursos relacionados a seguir podem ajudar você à medida que trabalha com esta ação.

• Para obter mais informações sobre como usar ações do Snyk no CodePipeline, consulteAutomatize a 
verificação de vulnerabilidades em CodePipeline com Snyk.

AWS Step Functions
Uma ação do AWS CodePipeline que faça o seguinte:

• Inicia uma execução de máquina de estado do AWS Step Functions a partir do pipeline.
• Fornece um estado inicial para a máquina de estado por meio de uma propriedade na configuração de 

ação ou de um arquivo localizado em um artefato de pipeline a ser transmitido como entrada.
• Opcionalmente, define um prefixo de ID de execução para identificar execuções originadas da ação.
• É compatível com máquinas de estado padrão e expressa.

Note

Este recurso não está disponível nas regiões Ásia-Pacífico (Hong Kong) e Europa (Milão). Para 
fazer referência a outras ações disponíveis, consulteIntegrações de produtos e serviços ao 
CodePipeline (p. 20).
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Tipo de ação
• Categoria: Invoke
• Proprietário: AWS
• Fornecedor: StepFunctions
• Versão: 1

Parâmetros de configuração
StateMachineArn

: Sim

O nome de recurso da Amazon (ARN) para a máquina de estado a ser invocada.
ExecutionNamePrefix

: Não

Por padrão, o ID de execução da ação é usado como o nome de execução da máquina de estado. Se 
um prefixo for fornecido, ele será adicionado ao ID de execução da ação com um hífen e será usado 
como o nome de execução da máquina de estado.

myPrefix-1624a1d1-3699-43f0-8e1e-6bafd7fde791

Para uma máquina de estado expressa, o nome deve conter apenas 0-9, A-Z, a-z, - e _.
InputType

: Não
• Literal(default): Quando especificado, o valor naEntradaO campo é transmitido diretamente para a 

entrada da máquina de estado.

Entrada de exemplo para o campo Input quando Literal é selecionado:

{"action": "test"}

• FilePath: O conteúdo de um arquivo no artefato de entrada especificado peloEntradaO campo é 
usado como a entrada para a execução da máquina de estado. Um artefato de entrada é necessário 
quando InputType é definido como FilePath.

Entrada de exemplo para o campo Input quando FilePath é selecionado:

assets/input.json

Entrada

: Condicional
• Literal: QuandoInputTypeé definido comoLiteral(padrão), este campo é opcional.

Se fornecido, o campo Input será usado diretamente como a entrada para a execução da máquina 
de estado. Caso contrário, a máquina de estado será invocada com um objeto JSON {} vazio.

• FilePath: QuandoInputTypeé definido comoFilePath, este campo é obrigatório.

Um artefato de entrada também é necessário quando InputType é definido como FilePath.
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O conteúdo do arquivo no artefato de entrada especificado é usado como entrada para a execução 
da máquina de estado.

Input artifacts (Artefatos de entrada)
• Número de artefatos: 0 to 1
• Descrição: SeInputTypeé definido comoFilePath, este artefato é necessário e é usado para originar a 

entrada para a execução da máquina de estado.

Artefatos de saída
• Número de artefatos: 0 to 1
• Descrição:

• Máquinas de estado padrão: Se fornecido, o artefato de saída será preenchido com a saída da 
máquina de estado. Isso é obtido a partir dooutputpropriedade doStep Functions DescribeExecution 
APIresposta após a execução da máquina de estado ser concluída com êxito.

• Máquinas de estado expressa: Não compatível.

Variáveis de saída
Essa ação produz variáveis de saída que podem ser referenciadas pela configuração de uma ação 
downstream no pipeline.

Para obter mais informações, consulte Variáveis (p. 575).

StateMachineArn

O ARN da máquina de estado.
ExecutionArn

O ARN da execução da máquina de estado. Somente máquinas de estado padrão.

Exemplo de configuração da ação
Exemplo de entrada padrão
YAML

Name: ActionName
ActionTypeId: 
  Category: Invoke 
  Owner: AWS 
  Version: 1 
  Provider: StepFunctions
OutputArtifacts: 
  - Name: myOutputArtifact
Configuration: 
  StateMachineArn: arn:aws:states:us-east-1:111122223333:stateMachine:HelloWorld-
StateMachine 
  ExecutionNamePrefix: my-prefix

Versão da API 2015-07-09
554

https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/apireference/API_DescribeExecution.html
https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/apireference/API_DescribeExecution.html


AWS CodePipeline Guia do usuário
Exemplo de configuração da ação

JSON

{ 
    "Name": "ActionName", 
    "ActionTypeId": { 
        "Category": "Invoke", 
        "Owner": "AWS", 
        "Version": 1, 
        "Provider": "StepFunctions" 
    }, 
    "OutputArtifacts": [ 
        { 
            "Name": "myOutputArtifact" 
        } 
    ], 
    "Configuration": { 
        "StateMachineArn": "arn:aws:states:us-
east-1:111122223333:stateMachine:HelloWorld-StateMachine", 
        "ExecutionNamePrefix": "my-prefix" 
    }
}

Exemplo de entrada literal
YAML

Name: ActionName
ActionTypeId: 
  Category: Invoke 
  Owner: AWS 
  Version: 1 
  Provider: StepFunctions
OutputArtifacts: 
  - Name: myOutputArtifact
Configuration: 
  StateMachineArn: arn:aws:states:us-east-1:111122223333:stateMachine:HelloWorld-
StateMachine 
  ExecutionNamePrefix: my-prefix 
  Input: '{"action": "test"}'

JSON

{ 
    "Name": "ActionName", 
    "ActionTypeId": { 
        "Category": "Invoke", 
        "Owner": "AWS", 
        "Version": 1, 
        "Provider": "StepFunctions" 
    }, 
    "OutputArtifacts": [ 
        { 
            "Name": "myOutputArtifact" 
        } 
    ], 
    "Configuration": { 
        "StateMachineArn": "arn:aws:states:us-
east-1:111122223333:stateMachine:HelloWorld-StateMachine", 
        "ExecutionNamePrefix": "my-prefix", 
        "Input": "{\"action\": \"test\"}" 
    }
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}

Exemplo de arquivo de entrada
YAML

Name: ActionName
InputArtifacts: 
  - Name: myInputArtifact
ActionTypeId: 
  Category: Invoke 
  Owner: AWS 
  Version: 1 
  Provider: StepFunctions
OutputArtifacts: 
  - Name: myOutputArtifact
Configuration: 
  StateMachineArn: 'arn:aws:states:us-east-1:111122223333:stateMachine:HelloWorld-
StateMachine' 
  ExecutionNamePrefix: my-prefix 
  InputType: FilePath 
  Input: assets/input.json

JSON

{ 
    "Name": "ActionName", 
    "InputArtifacts": [ 
        { 
            "Name": "myInputArtifact" 
        } 
    ], 
    "ActionTypeId": { 
        "Category": "Invoke", 
        "Owner": "AWS", 
        "Version": 1, 
        "Provider": "StepFunctions" 
    }, 
    "OutputArtifacts": [ 
        { 
            "Name": "myOutputArtifact" 
        } 
    ], 
    "Configuration": { 
        "StateMachineArn": "arn:aws:states:us-
east-1:111122223333:stateMachine:HelloWorld-StateMachine", 
        "ExecutionNamePrefix": "my-prefix", 
        "InputType": "FilePath", 
        "Input": "assets/input.json" 
    }
}

Comportamento
Durante um lançamento, CodePipeline O executa a máquina de estado configurada usando a entrada 
conforme especificado na configuração da ação.

Quando InputType é definido como Literal, o conteúdo do campo de configuração de ação Input é usado 
como a entrada para a máquina de estado. Quando a entrada literal não é fornecida, a execução da 
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máquina de estado usa um objeto JSON {} vazio. Para obter mais informações sobre como executar uma 
máquina de estado sem entrada, consulte a API StartExecution do Step Functions.

Quando InputType é definido como FilePath, a ação descompacta o artefato de entrada e usa o conteúdo 
do arquivo especificado no campo de configuração da ação Input como entrada para a máquina de estado. 
Quando FilePath é especificado, o campo Input é obrigatório e deve existir um artefato de entrada; caso 
contrário, ocorrerá falha na ação.

Após uma execução de início bem-sucedida, o comportamento divergirá para os dois tipos de máquina de 
estado, padrão e expressa.

Máquinas de estado padrão
Se a execução da máquina de estado padrão foi iniciada com êxito, CodePipeline 
sondagensDescribeExecutionAPI até que a execução atinja um estado de terminal. Se a execução for 
concluída com êxito, a ação será bem-sucedida; caso contrário, ela falhará.

Se um artefato de saída for configurado, o artefato conterá o valor de retorno da máquina de estado. Isso 
é obtido a partir dooutputpropriedade doStep Functions DescribeExecution APIresposta após a execução 
da máquina de estado ser concluída com êxito. Observe que há restrições de comprimento de saída 
impostas nesta API.

Tratamento de erros

• Se ocorrer falha na ação ao iniciar uma execução de máquina de estado, a execução da ação falhará.
• Se a execução da máquina de estado não conseguir atingir um estado de terminal antes do 

CodePipeline A ação Functions atinge seu tempo limite (padrão de 7 dias), ocorrerá falha na execução 
da ação. A máquina de estado poderá continuar apesar dessa falha. Para obter mais informações sobre 
tempos limite de execução da máquina de estado no Step Functions, consulteFluxos de trabalho padrão 
vs. expressos.

Note

É possível solicitar um aumento da cota do tempo limite da ação de invocação para a conta 
com a ação. No entanto, o aumento da cota aplica-se a todas as ações deste tipo em todas as 
regiões para essa conta.

• Se a execução da máquina de estado atingir um status de terminal de FAILED, TIMED_OUT ou 
ABORTED, ocorrerá falha na execução da ação.

Máquinas de estado expressas
Se a execução da máquina de estado expressa foi iniciada com êxito, a execução da ação de invocação 
será concluída com êxito.

Considerações sobre ações configuradas para máquinas de estado expressa:

• Não é possível designar um artefato de saída.
• A ação não aguarda o término da execução da máquina de estado.
• Depois que a execução da ação é iniciada no CodePipeline, a execução da ação será bem-sucedida 

mesmo se ocorrer falha na execução da máquina de estado.

Tratamento de erros

• Se CodePipeline Não consegue iniciar uma execução de máquina de estado, ocorrerá falha na 
execução da ação. Caso contrário, a ação será executada com êxito imediatamente. A ação é bem-
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sucedida em CodePipeline Independentemente de quanto tempo a execução da máquina de estado leva 
para ser concluída ou seu resultado.

Consulte também
Os recursos relacionados a seguir podem ajudar você à medida que trabalha com esta ação.

• AWS Step FunctionsGuia do desenvolvedor— Para obter informações sobre máquinas de estado, 
execuções e entradas para máquinas de estado, consulteAWS Step FunctionsGuia do desenvolvedor.

• Tutorial: Usar umaAWS Step FunctionsInvocar ação do em um pipeline (p. 134)— Este tutorial apresenta 
o uso de uma máquina de estado padrão de exemplo e mostra como usar o console para atualizar um 
pipeline adicionando uma ação de invocação do Step Functions.
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Como os tipos de ação de terceiros 

funcionam com o integrador

Referência do modelo de integração
Existem várias integrações predefinidas para serviços de terceiros para ajudar a incorporar as ferramentas 
existentes do cliente no processo de lançamento do pipeline. Parceiros ou provedores de serviços 
terceirizados usam um modelo de integração para implementar tipos de ação para uso em CodePipeline.

Use essa referência ao planejar ou trabalhar com tipos de ação que são gerenciados com um modelo de 
integração suportado no CodePipeline.

Para certificar seu tipo de ação de terceiros como uma integração de parceiros CodePipeline, consulte a 
Rede deAWS Parceiros (APN). Essas informações são um complemento à AWS CLIReferência.

Tópicos
• Como os tipos de ação de terceiros funcionam com o integrador (p. 559)
• Conceitos (p. 560)
• Modelos de integração com suporte (p. 561)
• Modelo de integração do Lambda (p. 562)
• Modelo de integração entre trabalhadores (p. 567)

Como os tipos de ação de terceiros funcionam com 
o integrador

Você pode adicionar tipos de ação de terceiros aos canais de clientes para concluir tarefas nos recursos 
do cliente. O integrador gerencia as solicitações de trabalho e executa a ação com CodePipeline. O 
diagrama a seguir mostra um tipo de ação de terceiros criado para os clientes usarem em seu pipeline. 
Depois que o cliente configura a ação, a ação é executada e cria solicitações de trabalho que são tratadas 
pelo mecanismo de ação do integrador.

O diagrama mostra as seguintes etapas:

1. A definição da ação é registrada e disponibilizada em CodePipeline. A ação de terceiros está disponível 
para clientes do provedor de terceiros.

2. O cliente do provedor escolhe e configura a ação em CodePipeline.
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3. A ação é executada e os trabalhos são colocados na fila CodePipeline. Quando o trabalho estiver pronto 
CodePipeline, ele envia uma solicitação de trabalho.

4. O integrador (o funcionário de APIs de pesquisa de terceiros ou a função Lambda) atende a solicitação 
de trabalho, retorna uma confirmação e trabalha nos artefatos das ações.

5. O integrador retorna a saída de sucesso/falha (o trabalhador usa APIs de sucesso/falha ou a função 
Lambda envia uma saída de sucesso/falha) com um resultado do trabalho e um token de continuação.

Para obter informações sobre as etapas que você pode usar para solicitar, visualizar e atualizar um tipo de 
ação, consulteTrabalhando com tipos de ação (p. 315).

Conceitos
Esta seção usa os seguintes termos para tipos de ação de terceiros:

Tipo de ação

Um processo repetível que pode ser reutilizado em pipelines que executam as mesmas 
cargas de trabalho de entrega contínua. Os tipos de ação são identificados por 
umOwnerCategoryProvider,,Version e. Por exemplo:

            { 

                "Category": "Deploy", 
                "Owner": "AWS", 
                "Provider": "CodeDeploy", 
                "Version": "1" 
            },

Todas as ações do mesmo tipo compartilham a mesma implementação.
Ação

Uma única instância de um tipo de ação, um dos processos discretos que ocorrem dentro de um 
estágio de um pipeline. Isso normalmente inclui os valores do usuário específicos do pipeline em que 
essa ação é executada.

Definição de ação

O esquema para um tipo de ação que define as propriedades necessárias para configurar a ação e os 
artefatos de entrada/saída.

Execução da ação

Uma coleção de tarefas que foram executadas para determinar se a ação no pipeline do cliente foi 
bem-sucedida ou não.

Mecanismo de execução de ações

Uma propriedade da configuração de execução da ação que define o tipo de integração usado por um 
tipo de ação. Os valores válidos são JobWorker e Lambda.

Integration

Descreve um software executado por um integrador para implementar um tipo de ação. 
CodePipeline suporta dois tipos de integração correspondentes aos dois mecanismos de ação 
suportadosJobWorkerLambda e.

Integrador

A pessoa que possui a implementação de um tipo de ação.
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Trabalho

Um trabalho com o pipeline e o contexto do cliente para executar uma integração. A execução de uma 
ação é composta por uma ou mais tarefas.

Trabalhador de Job

O serviço que processa as informações do cliente e executa um trabalho.

Modelos de integração com suporte
CodePipeline tem dois modelos de integração:

• Modelo de integração Lambda: Esse modelo de integração é a forma preferida de trabalhar com tipos 
de ação em CodePipeline. O modelo de integração do Lambda usa uma função Lambda para processar 
solicitações de trabalho quando sua ação é executada.

• Job de integração do trabalhador: o modelo de integração do trabalhador é o modelo usado 
anteriormente para integrações de terceiros. O modelo de integração do trabalhador de trabalho usa um 
trabalhador configurado para entrar em contato com as CodePipeline APIs para processar solicitações 
de trabalho quando sua ação é executada.

Para comparação, a tabela a seguir descreve os recursos dos dois modelos:

  Modelo de integração Lambda Modelo de integração entre 
trabalhadores

Descrição O integrador escreve a integração 
como uma função Lambda, que 
é invocada CodePipeline sempre 
que há uma tarefa disponível para 
a ação. A função Lambda não 
pesquisa vagas disponíveis, mas 
espera até que a próxima solicitação 
de trabalho seja recebida.

O integrador escreve a integração 
como um trabalhador que pesquisa 
constantemente as vagas 
disponíveis nos pipelines do cliente. 
Em seguida, o trabalhador executa 
o trabalho e envia o resultado do 
trabalho CodePipeline usando 
CodePipeline APIs.

Infraestrutura AWS Lambda Implemente o código do job worker 
na infraestrutura do integrador, 
como instâncias do Amazon EC2.

Esforço de 
desenvolvimento

A integração contém apenas a lógica 
de negócios.

A integração precisa interagir com 
as CodePipeline APIs, além de 
conter a lógica de negócios.

Esforço operacional Menor esforço operacional, pois 
a infraestrutura consiste apenas 
emAWS recursos.

Maior esforço operacional porque 
o trabalhador precisa de seu 
hardware independente.

Tempo máximo de 
execução do trabalho

Se a integração precisar ser 
executada ativamente por mais 
de 15 minutos, esse modelo não 
poderá ser usado. Essa ação é 
para integradores que precisam 
iniciar um processo (por exemplo, 
iniciar uma construção no artefato 
de código do cliente) e retornar um 
resultado quando ele for concluído. 

Trabalhos de longa duração (horas/
dias) podem ser sustentados 
usando este modelo.

Versão da API 2015-07-09
561



AWS CodePipeline Guia do usuário
Modelo de integração do Lambda

  Modelo de integração Lambda Modelo de integração entre 
trabalhadores

Não recomendamos que o integrador 
continue aguardando a conclusão da 
construção. Em vez disso, retorne 
uma continuação. CodePipelinecria 
uma nova tarefa em mais 30 
segundos se uma continuação for 
recebida do código do integrador 
para verificar a tarefa até que ela 
seja concluída.

Modelo de integração do Lambda
O modelo de integração do Lambda compatível inclui a criação da função Lambda e a definição da saída 
para o tipo de ação de terceiros.

Atualize sua função Lambda para lidar com a entrada 
de CodePipeline
Você pode criar uma nova função do Lambda. Você pode adicionar lógica de negócios à sua função do 
Lambda, que é executada sempre que há uma tarefa disponível em seu pipeline para seu tipo de ação. Por 
exemplo, considerando o contexto do cliente e do pipeline, talvez você queira começar a desenvolver seu 
serviço para o cliente.

Use os parâmetros a seguir para atualizar sua função Lambda para lidar com a entrada de CodePipeline.

Formato:

• jobId:
• O ID do trabalho que, exclusivamente, gerado pelo sistema.
• Tipo: String
• Padrão: [0-9a-f] {8} - [0-9a-f] {4} - [0-9a-f] {4} - [0-9a-f] {4} - [0-9a-f] {12}

• accountId:
• O ID daAWS conta do cliente a ser usada ao realizar o trabalho.
• Tipo: String
• Padrão: [0-9] {12}

• data:
• Outras informações sobre um trabalho que uma integração usa para concluir o trabalho.
• Contém um mapa do seguinte:

• actionConfiguration:
• Os dados de configuração da ação. Os campos de configuração da ação são um mapeamento 

dos pares de valores-chave para que seu cliente insira valores. As chaves são determinadas 
pelos parâmetros-chave no arquivo de definição do tipo de ação quando você configura sua ação. 
Neste exemplo, os valores são determinados pelo usuário da ação especificando informações 
nosPassword camposUsername e.

• Tipo: mapa de string para double, de string para double, de string para double

Exemplo:
Versão da API 2015-07-09

562



AWS CodePipeline Guia do usuário
Atualize sua função Lambda para 

lidar com a entrada de CodePipeline

    "configuration": { 
        "Username": "MyUser", 
        "Password": "MyPassword" 
    },

• encryptionKey:
• Representa informações sobre a chave usada para criptografar dados no armazenamento de 

artefatos, como umaAWS KMS chave.
• Conteúdo: Tipo do tipo de dadosencryptionKey, opcionalmente presente

• inputArtifacts:
• Lista de informações sobre um artefato a ser trabalhado, como um artefato de teste ou de 

compilação.
• Conteúdo: Lista do tipo de dadosArtifact, opcionalmente presente

• outputArtifacts:
• Lista de informações sobre a saída de uma ação.
• Conteúdo: Lista do tipo de dadosArtifact, opcionalmente presente

• actionCredentials:
• Representa um objeto de credenciais deAWS sessão. Essas credenciais são credenciais 

temporárias emitidas porAWS STS. Eles podem ser usados para acessar artefatos de entrada e 
saída no bucket S3 usado para armazenar artefatos para o pipeline CodePipeline.

Essas credenciais também têm as mesmas permissões do modelo de declarações de política 
especificado no arquivo de definição do tipo de ação.

• Conteúdo: Tipo do tipo de dadosAWSSessionCredentials, opcionalmente presente
• actionExecutionId:

• O ID externo da execução da ação.
• Tipo: String

• continuationToken:
• Um token gerado pelo sistema, como um ID de implantação, exigido por um trabalho para 

continuar o trabalho de forma assíncrona.
• Tipo: mapa de string, que, opcionalmente,

Tipos de dados:

• encryptionKey:
• id:

• O ID usado para identificar a chave. Para uma chave do AWS KMS, você pode usar o ID da chave, 
o ARN da chave ou o ARN do alias.

• Tipo: String
• type:

• O tipo de criptografia, como uma chave de criptografia, como uma chave de criptografia, como 
umaAWS KMS chave.

• Tipo: String
• Valores válidos: KMS

• Artifact:
• name:

• O nome do artefato.
• Tipo: mapa de string, que, opcionalmente,
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• revision:
• O ID de revisão do artefato. Dependendo do tipo de objeto, isso pode ser um ID de confirmação 

(GitHub) ou um ID de revisão (Amazon S3).
• Tipo: mapa de string, que, opcionalmente,

• location:
• A localização de um artefato.
• Conteúdo: Tipo do tipo de dadosArtifactLocation, opcionalmente presente

• ArtifactLocation:
• type:

• O tipo de artefato no local.
• Tipo: mapa de string, que, opcionalmente,
• Valores válidos: S3

• s3Location:
• A localização do bucket do S3 que contém uma revisão.
• Conteúdo: Tipo do tipo de dadosS3Location, opcionalmente presente

• S3Location:
• bucketName:

• O nome do bucket do S3.
• Tipo: String

• objectKey:
• A chave do objeto no bucket do S3, que identifica cada objeto no bucket.
• Tipo: String

• AWSSessionCredentials:
• accessKeyId:

• A chave de acesso para a sessão.
• Tipo: String

• secretAccessKey:
• A chave de acesso secreta para a sessão.
• Tipo: String

• sessionToken:
• O token da sessão.
• Tipo: String

Exemplo:

{ 
    "jobId": "01234567-abcd-abcd-abcd-012345678910", 
    "accountId": "012345678910", 
    "data": { 
        "actionConfiguration": { 
            "key1": "value1", 
            "key2": "value2" 
        }, 
        "encryptionKey": { 
            "id": "123-abc", 
            "type": "KMS" 
        }, 
        "inputArtifacts": [ 
            { 
                "name": "input-art-name", 
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                "location": { 
                    "type": "S3", 
                    "s3Location": { 
                        "bucketName": "inputBucket", 
                        "objectKey": "inputKey" 
                    } 
                } 
            } 
        ], 
        "outputArtifacts": [ 
            { 
                "name": "output-art-name", 
                "location": { 
                    "type": "S3", 
                    "s3Location": { 
                        "bucketName": "outputBucket", 
                        "objectKey": "outputKey" 
                    } 
                } 
            } 
        ], 
        "actionExecutionId": "actionExecutionId", 
        "actionCredentials": { 
            "accessKeyId": "access-id", 
            "secretAccessKey": "secret-id", 
            "sessionToken": "session-id" 
        }, 
        "continuationToken": "continueId-xxyyzz" 
    }
}

Retorne os resultados da função do Lambda para o 
CodePipeline
O recurso de trabalho do integrador deve retornar uma carga útil válida em casos de sucesso, falha ou 
continuação.

Formato:

• result: O resultado do trabalho.
• Obrigatório
• Valores válidos (não diferenciam maiúsculas de minúsculas):

• Success: indica que um trabalho foi bem-sucedido e terminou.
• Continue: indica que um trabalho foi bem-sucedido e deve continuar, por exemplo, se o 

trabalhador for convocado novamente para a execução da mesma ação.
• Fail: indica que uma tarefa apresentou falha e que está no terminal.

• failureType: Um tipo de falha a ser associado a um trabalho com falha.

AfailureType categoria de ações do parceiro descreve o tipo de falha encontrada durante a execução 
do trabalho. Os integradores definem o tipo junto com a mensagem de falha ao retornar um resultado de 
falha de trabalho para CodePipeline.
• Opcional. Obrigatório se o resultado forFail.
• Deve ser nulo seresult forSuccess ouContinue
• Valores válidos:

• ConfigurationError
• JobFailed
• PermissionsError
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• RevisionOutOfSync
• RevisionUnavailable
• SystemUnavailable

• continuation: estado de continuação a ser passado para a próxima tarefa na execução da ação 
atual.
• Opcional. Obrigatório se o resultado forContinue.
• Deve ser nulo seresult forSuccess ouFail.
• Propriedades:

• State: Um hash do estado a ser aprovado.
• status: Status da execução da ação.

• Opcional.
• Propriedades:

• ExternalExecutionId: uma ID de execução externa opcional ou ID de confirmação para 
associar à tarefa.

• Summary: Um resumo opcional do que ocorreu. Em cenários de falha, isso se torna a mensagem de 
falha que o usuário vê.

• outputVariables: Um conjunto de pares de chave/valor a serem passados para a próxima execução 
da ação.
• Opcional.
• Deve ser nulo seresult forContinue ouFail.

Exemplo:

{ 
    "result": "success", 
    "failureType": null, 
    "continuation": null, 
    "status": { 
        "externalExecutionId": "my-commit-id-123", 
        "summary": "everything is dandy"
    }, 
    "outputVariables": { 
        "FirstOne": "Nice", 
        "SecondOne": "Nicest", 
        ... 
    }         
}

Use tokens de continuação para aguardar os 
resultados de um processo assíncrono
Ocontinuation token faz parte da carga e é o resultado da sua função Lambda. É uma forma de 
transmitir o estado do trabalho CodePipeline e indicar que o trabalho precisa ser continuado. Por exemplo, 
depois que um integrador inicia uma compilação para o cliente em seu recurso, ele não espera que a 
compilação seja concluída, mas indica CodePipeline que não tem um resultado de terminal ao retornar 
oresult ascontinue e retornar o ID exclusivo da compilação para ocontinuation token CodePipeline 
as.

Note

As funções do Lambda só podem ser executadas por até 15 minutos. Se o trabalho precisar ser 
executado por mais tempo, você poderá usar tokens de continuação.
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A CodePipeline equipe invoca o integrador após 30 segundos com o mesmocontinuation token em sua 
carga para que possa verificar se ele está completo. Se a construção for concluída, o integrador retornará 
o resultado de sucesso/falha do terminal, caso contrário, continuará.

Forneça CodePipeline as permissões para invocar a 
função integradora Lambda em tempo de execução
Você adiciona permissões à sua função integradora do Lambda para fornecer ao CodePipeline serviço 
permissões para invocá-lo usando o CodePipeline serviço principal:codepipeline.amazonaws.com. 
Você pode adicionar permissões usandoAWS CloudFormation ou a linha de comando. Para ver um 
exemplo, consulte Trabalhando com tipos de ação (p. 315).

Modelo de integração entre trabalhadores
Depois de criar seu fluxo de trabalho de alto nível, você pode criar seu trabalhador. Embora as 
especificidades da ação de terceiros determinem o que é necessário para o trabalhador, a maioria dos 
trabalhadores para ações de terceiros inclui a seguinte funcionalidade:

• Pesquisa de empregos a partir do CodePipeline usoPollForThirdPartyJobs.
• Reconhecendo trabalhos e retornando resultados ao CodePipeline 

usarAcknowledgeThirdPartyJobPutThirdPartyJobSuccessResult,PutThirdPartyJobFailureResult
e.

• Recuperando artefatos e/ou colocando artefatos no bucket do Amazon S3 para o pipeline. Para baixar 
artefatos do bucket do Amazon S3, você deve criar um cliente Amazon S3 que use a assinatura 
Signature versão 4 (Sig V4). O Sig V4 é necessário paraAWS KMS.

Para fazer upload de artefatos para o bucket do Amazon S3, você também deve configurar aPutObject
solicitação do Amazon S3 para usar criptografia por meio deAWS Key Management Service (AWS 
KMS). AWS KMSusaAWS KMS keys. Para saber se deve usar a chaveChave gerenciada pela AWS ou 
uma chave gerenciada pelo cliente para fazer upload de artefatos, seu funcionário deve examinar os
dados do trabalho e verificar a propriedade da chave de criptografia. Se a propriedade estiver definida, 
você deverá usar esse ID de chave gerenciado pelo cliente ao configurarAWS KMS. Se a propriedade 
da chave for nula, você usaChave gerenciada pela AWS o. CodePipeline usa o, aChave gerenciada pela 
AWS menos que seja configurado de outra forma.

Para ver um exemplo que mostra como criar osAWS KMS parâmetros em Java ou .NET, consulte Como
especificar osAWS Key Management Service no Amazon S3 usando osAWS SDKs. Para obter mais 
informações sobre o bucket Amazon S3 para CodePipeline, consulteCodePipeline conceitos (p. 3).

Escolher e configurar uma estratégia de 
gerenciamento de permissões para o operador de 
trabalho
Para desenvolver um trabalhador para sua ação terceirizada em CodePipeline, você precisa de uma 
estratégia para a integração do gerenciamento de usuários e permissões.

A estratégia mais simples é adicionar a infraestrutura necessária para seu trabalhador criando instâncias 
do Amazon EC2 com uma função de instânciaAWS Identity and Access Management (IAM), que permitem 
que você escale facilmente os recursos necessários para sua integração. Você pode usar a integração 
integrada comAWS para simplificar a interação entre seu trabalhador CodePipeline e.
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Saiba mais sobre o Amazon EC2 e determine se é a escolha certa para sua integração. Para obter 
informações, consulte Amazon EC2 - Virtual Server Hosting. Para obter informações sobre como 
configurar uma instância Linux do Amazon EC2, consulte Conceitos básicos de instâncias Linux do 
Amazon EC2.

Outra estratégia a ser considerada é usar a federação de identidades com o IAM para integrar o sistema 
e os recursos existentes do provedor de identidade. Essa estratégia é útil se você já tem um provedor de 
identidade corporativa ou já está configurado para oferecer suporte aos usuários que usam provedores 
de identidade da Web. A federação de identidades permite que você conceda acesso seguro aosAWS 
recursos CodePipeline, inclusive sem precisar criar ou gerenciar usuários do IAM. É possível usar recursos 
e políticas para requisitos de segurança de senhas e rotação de credenciais. Você pode usar aplicações 
de exemplo como modelos para seu próprio design. Para mais informações, consulte Gerenciar federação.

Para fornecer o acesso, adicione as permissões aos seus usuários, grupos ou perfis:

• Usuários e grupos no AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On):

Crie um conjunto de permissões. Siga as instruções em Create a permission set (Criação de um 
conjunto de permissões) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On).

• Usuários gerenciados no IAM usando um provedor de identidade:

Crie um perfil para a federação de identidades. Siga as instruções em Criar um perfil para um provedor 
de identidade de terceiros (federação) no Guia do usuário do IAM.

• Usuários do IAM:
• Crie um perfil que seu usuário possa assumir. Siga as instruções em Creating a role for an IAM user

(Criação de um perfil para um usuário do IAM) no Guia do usuário do IAM.
• (Não recomendado) Vincule uma política diretamente a um usuário ou adicione um usuário a um 

grupo de usuários. Siga as instruções em Adição de permissões a um usuário (console) no Guia do 
usuário do IAM.

A seguir está um exemplo de política que você pode criar para uso com seu trabalhador terceirizado. Essa 
política serve somente como exemplo e é fornecida no estado em que encontra.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codepipeline:PollForThirdPartyJobs", 
        "codepipeline:AcknowledgeThirdPartyJob", 
        "codepipeline:GetThirdPartyJobDetails", 
        "codepipeline:PutThirdPartyJobSuccessResult", 
        "codepipeline:PutThirdPartyJobFailureResult" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-east-2::actionType:ThirdParty/Build/Provider/1/"   
      ]               
    } 
  ]
}   
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Referência de arquivo de definições 
de imagem

Esta seção é apenas uma referência. Para obter informações sobre a criação de um pipeline com origem 
ou implantar ações para contêineres, consulte Crie um pipeline em CodePipeline (p. 211).

AWS CodePipelineTrabalhadores de tarefas para ações de contêiner, como uma ação de origem do 
Amazon ECR ou ações de implantação do Amazon ECS, usam arquivos de definições para mapear o URI 
da imagem e o nome do contêiner para a definição da tarefa. Cada arquivo de definições é um arquivo em 
formato JSON usado pelo provedor de ação da seguinte forma:

• As implantações padrão do Amazon ECS exigem umaimagedefinitions.jsonarquivo como entrada 
para a ação de implantação.

• Implantações azuis/verdes do Amazon ECS exigem umimageDetail.jsonarquivo como entrada para 
a ação de implantação.
• Ações de origem do Amazon ECR geram um arquivo imageDetail.json, que é fornecido como 

uma saída da ação de origem.

Tópicos
• arquivo imagedefinitions.json para ações de implantação padrão do Amazon ECS (p. 569)
• Arquivo ImageDetail.json para ações azuis/verdes de implantação azuis/verdes do Amazon 

ECS (p. 571)

arquivo imagedefinitions.json para ações de 
implantação padrão do Amazon ECS

Um documento de definições de imagem é um arquivo JSON que descreve o nome do contêiner do 
Amazon ECS, a imagem e a tag. Se você estiver implantando aplicativos baseados em contêineres, 
deverá gerar um arquivo de definições de imagem para fornecer o CodePipeline trabalhador de trabalho 
com o contêiner Amazon ECS e identificação de imagem para recuperar do repositório de imagens, como 
o Amazon ECR.

Note

O nome do arquivo padrão para o arquivo é imagedefinitions.json. Se você optar por usar 
um nome de arquivo diferente, você deve fornecê-lo ao criar o estágio de implantação do pipeline.

Crie o arquivo imagedefinitions.json considerando o seguinte:

• O arquivo deve usar a codificação UTF-8.
• O limite máximo de tamanho de um arquivo de definições de imagem é 100 KB.
• Você deve criar o arquivo como origem ou artefato de compilação para que ele seja um artefato de 

entrada para a ação de implantação. Em outras palavras, certifique-se de que o arquivo seja enviado 
para o seu local de origem, como o CodeCommit repositório ou gerado como um artefato de saída 
construído.
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O arquivo imagedefinitions.json fornece o nome do contêiner e o URI da imagem. Ele deve ser 
construído com o seguinte conjunto de pares de chave/valor.

Chave Valor

name container_name

imageUri imageUri

Aqui está a estrutura JSON, na qual o nome do contêiner é sample-app. O URI da imagem é ecs-repo
e a tag é latest:

[ 
  { 
    "name": "sample-app", 
    "imageUri": "11111EXAMPLE.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ecs-repo:latest" 
  }
]

Você também pode construir o arquivo para listar vários pares de contêiner-imagem.

Estrutura do JSON:

[ 
  { 
    "name": "simple-app", 
    "imageUri": "httpd:2.4" 
  }, 
  { 
    "name": "simple-app-1", 
    "imageUri": "mysql" 
  }, 
  { 
    "name": "simple-app-2", 
    "imageUri": "java1.8" 
  }
]

Antes de criar o pipeline, use as etapas a seguir para configurar o arquivo imagedefinitions.json.

1. Como parte do planejamento de implantação de aplicativos baseados em contêiner para o pipeline, 
planejar o estágio de origem e o estágio de compilação, se aplicável.

2. Escolha uma das seguintes opções:

a. Se seu pipeline for criado para pular o estágio de construção, você deverá criar manualmente o 
arquivo JSON e carregá-lo no repositório de origem para que a ação de origem possa fornecer 
o artefato. Crie o arquivo usando um editor de texto, atribua um nome ao arquivo ou use o nome 
de arquivo padrão imagedefinitions.json. Envie o arquivo de definições de imagem ao 
repositório de origem.

Note

Se o repositório de origem for um bucket do Amazon S3, lembre-se de compactar o 
arquivo JSON.

b. Se o pipeline tiver um estágio de compilação, adicione um comando ao arquivo de especificações 
de compilação que gere o arquivo de definições de imagem em seu repositório de origem 
durante a fase de compilação. O exemplo a seguir usa o comando printf para criar um 
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arquivo imagedefinitions.json. Liste esse comando na seção post_build do arquivo
buildspec.yml:

printf '[{"name":"container_name","imageUri":"image_URI"}]' >
imagedefinitions.json

Você deve incluir o arquivo de definições de imagem como artefato de saída no arquivo
buildspec.yml.

3. Ao criar o pipeline no console, na página Deploy (Implantar) do assistente Create Pipeline (Criar 
pipeline), em Image Filename (Nome da imagem), insira o nome de arquivo de definições da imagem.

Para um step-by-step tutorial para criar um pipeline que usa o Amazon ECS como provedor de 
implantação, consulteTutorial: Implantação contínua com o CodePipeline.

Arquivo ImageDetail.json para ações azuis/verdes 
de implantação azuis/verdes do Amazon ECS

UmaimageDetail.jsondocumento é um arquivo JSON que descreve o URI da imagem do Amazon 
ECS. Se você estiver implantando aplicativos baseados em contêineres para uma implantação azul/verde, 
você deve gerar oimageDetail.jsonarquivo para fornecer o Amazon ECS e o CodeDeploytrabalhador 
de trabalho com a identificação de imagem a ser recuperada do repositório de imagens, como o Amazon 
ECR.

Note

O nome do arquivo deve ser imageDetail.json.

Para obter uma descrição da ação e seus parâmetros, consulteAmazon Elastic Service Service Service 
Service Service ServiceCodeDeploy (p. 486).

Você deve criar o arquivo imageDetail.json como origem ou artefato de compilação para que ele seja 
um artefato de entrada para a ação de implantação. Você pode usar um destes métodos para fornecer o 
arquivo imageDetail.json no pipeline:

• Incluir oimageDetail.jsonarquivo em seu local de origem para que seja fornecido no pipeline como 
entrada para sua ação de implantação azul/verde do Amazon ECS.

Note

Se o repositório de origem for um bucket do Amazon S3, lembre-se de compactar o arquivo 
JSON.

• As ações de origem do Amazon ECR geram automaticamente umimageDetail.jsonarquivo como um 
artefato de entrada para a próxima ação.

Note

Como a ação de origem do Amazon ECR cria esse arquivo, os pipelines com 
uma ação de origem do Amazon ECR não precisam fornecer manualmente 
umaimageDetail.jsonarquivo.
Para ver um tutorial sobre a criação de um pipeline que inclui um estágio de origem do Amazon 
ECR, consulteTutorial: Crie um pipeline com uma fonte do Amazon ECR e aCodeDeploy 
implantação do ECS-to (p. 101).
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O arquivo imageDetail.json fornece o URI da imagem. Ele deve ser construído com o seguinte par de 
chave/valor.

Chave Valor

ImageURI image_URI

imageDetail.json

Esta é a estrutura JSON, em que o URI da imagem é ACCOUNTID.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/dk-image-repo@sha256:example3:

{
"ImageURI": "ACCOUNTID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/dk-image-repo@sha256:example3"
}
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imageDetail.json (generated by ECR)

UmaimageDetail.jsono arquivo é gerado automaticamente pela ação de origem do Amazon ECR 
sempre que uma alteração é enviada ao repositório de imagens. OimageDetail.jsonAs ações de 
origem geradas pelo Amazon ECR são fornecidas como um artefato de saída da ação de origem para 
a próxima ação no pipeline.

Esta é a estrutura JSON, em que o nome do repositório é dk-image-repo, o URI da imagem é ecs-
repo, e a tag de imagem é latest:

{ 
    "ImageSizeInBytes": "44728918", 
    "ImageDigest": 
 "sha256:EXAMPLE11223344556677889900bfea42ea2d3b8a1ee8329ba7e68694950afd3", 
    "Version": "1.0", 
    "ImagePushedAt": "Mon Jan 21 20:04:00 UTC 2019", 
    "RegistryId": "EXAMPLE12233", 
    "RepositoryName": "dk-image-repo", 
    "ImageURI": "ACCOUNTID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/dk-image-
repo@sha256:example3", 
    "ImageTags": [ 
        "latest" 
    ]
}

OimageDetail.jsonO arquivo mapeia o URI da imagem e o nome do contêiner para a definição da 
tarefa do Amazon ECS da seguinte forma:

• ImageSizeInBytes: O tamanho, em bytes, da imagem no repositório.
• ImageDigest: A compilação sha256 do manifesto da imagem.
• Version: A versão da imagem.
• ImagePushedAt: A data e a hora em que a última imagem foi enviada ao repositório.
• RegistryId: OAWSID da conta da associada ao registro que contém o repositório.
• RepositoryName: O nome do repositório Amazon ECR para o qual a imagem foi enviada.
• ImageURI: O URI para a imagem.
• ImageTags: A tag usada para a imagem.

Antes de criar o pipeline, use as etapas a seguir para configurar o arquivo imageDetail.json.

1. Como parte do planejamento de implantação de aplicativos baseados em contêiner azul/verde para o 
pipeline, planeje o estágio de origem e o estágio de compilação, se aplicável.

2. Escolha uma das seguintes opções:

a. Se seu pipeline pulou a fase de construção, você deve criar manualmente o arquivo JSON e 
carregá-lo no seu repositório de origem, como CodeCommit, para que a ação de origem possa 
fornecer o artefato. Crie o arquivo usando um editor de texto, atribua um nome ao arquivo ou use 
o nome de arquivo padrão imageDetail.json. Envie o arquivo imageDetail.json para o 
repositório de origem.

b. Se o pipeline tiver um estágio de compilação, execute o seguinte:

i. Adicione um comando ao arquivo de especificações de compilação que gere o arquivo 
de definições de imagem em seu repositório de origem durante a fase de compilação. O 
exemplo a seguir usa o comando printf para criar um arquivo imageDetail.json. Liste 
esse comando na seção post_build do arquivo buildspec.yml:

printf '{"ImageURI":"image_URI"}' > imageDetail.json
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Você deve incluir o arquivo imageDetail.json como um artefato de saída no arquivo
buildspec.yml.

ii. Adicione o imageDetail.json como artefato no arquivo buildspec.yml.

artifacts: 
  files: 
    - imageDetail.json
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Variáveis
Esta seção é apenas uma referência. Para obter informações sobre como criar variáveis, consulte
Trabalhar com variáveis (p. 374).

As variáveis permitem configurar as ações de pipeline com valores determinados no momento da 
execução da ação. As variáveis podem ser produzidas por uma execução de ação ou estarem 
implicitamente disponíveis no início de cada execução de pipeline.

Alguns provedores de ação produzem um conjunto definido de variáveis. Escolha entre chaves de 
variáveis padrão para esse provedor de ação, como ID de confirmação.

Para ver step-by-step exemplos de uso de variáveis:

• Para ver um tutorial com uma ação do Lambda que usa variáveis de uma ação inicial (CodeCommit) e 
gera variáveis de saída, consulteTutorial: Usar variáveis com ações de invocação do Lambda (p. 130).

• Para ver um tutorial com umaAWS CloudFormation ação que faz referência às variáveis de saída da 
pilha de uma CloudFormation ação inicial, consulteTutorial: Criar um pipeline que usa variáveis de ações 
de implantação do AWS CloudFormation (p. 90).

• Para ver um exemplo de ação de aprovação manual com texto de mensagem que faz referência 
a variáveis de saída que são resolvidas com o CodeCommit ID de confirmação e a mensagem de 
confirmação, consulteExemplo: Usar variáveis em aprovações manuais (p. 380).

• Para ver um exemplo de CodeBuild ação com uma variável de ambiente que se resolve com o nome 
da GitHub ramificação, consulteExemplo: Use uma BranchName variável com variáveis de CodeBuild 
ambiente (p. 380).

• CodeBuild as ações produzem como variáveis todas as variáveis de ambiente que foram exportadas 
como parte da construção. Para obter mais informações, consulte CodeBuild variáveis de saída de 
ação (p. 583).

Limites de variáveis

Para obter informações sobre limites, consulte Cotas emAWSCodePipeline (p. 588).

Note

Ao inserir a sintaxe da variável de entrada nos campos de configuração da ação, não ultrapasse 
o limite de 1000 caracteres dos campos de configuração. Um erro de validação será retornado 
quando esse limite for excedido.

Tópicos
• Conceitos (p. 575)
• Configurar variáveis  (p. 576)
• Resolução de variáveis (p. 578)
• Regras para variáveis  (p. 579)
• Variáveis disponíveis para ações de pipeline (p. 579)

Conceitos
Esta seção lista os principais termos e conceitos relacionados a variáveis e namespaces.

Versão da API 2015-07-09
575



AWS CodePipeline Guia do usuário
Variáveis 

Variáveis
As variáveis são pares chave-valor que podem ser usados para configurar dinamicamente ações em seu 
pipeline. Existem atualmente duas maneiras de disponibilizar essas variáveis:

• Há um conjunto de variáveis que estão implicitamente disponíveis no início de cada execução do 
pipeline. Atualmente, esse conjunto inclui PipelineExecutionId, o ID da execução atual do pipeline.

• Existem tipos de ação que produzem conjuntos de variáveis quando são executados. Você pode ver 
as variáveis produzidas por uma ação inspecionando ooutputVariables campo que faz parte da
ListActionExecutionsAPI. Para ver quais variáveis cada tipo de ação produz, consulte CodePipeline
Referência da estrutura da ação (p. 483) o.

Para fazer referência a essas variáveis na configuração da ação, você deve usar a sintaxe de referência de 
variável com o namespace correto.

Para obter uma lista de nomes de chaves disponíveis por provedor de ação, consulte Variáveis disponíveis 
para ações de pipeline (p. 579). Para obter um fluxo de trabalho variável de exemplo, consulte Configurar 
variáveis  (p. 576).

Namespaces
Para garantir que as variáveis possam ser referenciadas exclusivamente, elas devem ser atribuídas a 
um namespace. Depois de um conjunto de variáveis serem atribuídas a um namespace, elas podem ser 
referenciadas em uma configuração de ação usando o namespace e a chave de variável com a seguinte 
sintaxe:

#{namespace.variable_key}

Existem dois tipos de namespaces sob os quais as variáveis podem ser atribuídas:

• O namespace reservado do codepipeline

Esse é o namespace atribuído ao conjunto de variáveis implícitas disponíveis no início de cada 
execução do pipeline. Esse namespace é o codepipeline. Exemplo de referência de variável:

#{codepipeline.PipelineExecutionId}

• Namespace atribuído à ação

Esse é um namespace que você atribui a uma ação. Todas as variáveis produzidas pela ação se 
enquadram nesse namespace. Para tornar as variáveis produzidas por uma ação disponíveis para 
uso em uma configuração de ação downstream, você deve configurar a ação de produção com um 
namespace. Os namespaces devem ser exclusivos na definição do pipeline e não podem entrar em 
conflito com nenhum nome de artefato. Veja uma referência variável de exemplo para uma ação 
configurada com um namespace de SourceVariables.

#{SourceVariables.VersionId}

Configurar variáveis
Configure uma ação para produzir variáveis declarando um namespace para a ação. A ação já deve ser 
um dos provedores da ação que gera variáveis. Caso contrário, as variáveis disponíveis serão variáveis 
em nível de pipeline.
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Declare o namespace:

• Na página Edit action (Editar ação) do console, digitando um namespace em Variable namespace 
(Namespace de variáveis).

• Inserindo um namespace no campo do parâmetro namespace na estrutura do pipeline JSON.

Neste exemplo, você adiciona onamespace parâmetro à ação CodeCommit de origem com o 
nomeSourceVariables. Isso configura a ação para produzir as variáveis disponíveis para esse provedor 
de ação, como CommitId.

{ 
    "name": "Source", 
    "actions": [ 
        { 
            "outputArtifacts": [ 
                { 
                    "name": "SourceArtifact" 
                } 
            ], 
            "name": "Source", 
             "namespace": "SourceVariables",
            "configuration": { 
                "RepositoryName": "MyRepo", 
                "BranchName": "mainline", 
                "PollForSourceChanges": "false" 
            }, 
            "inputArtifacts": [], 
            "region": "us-west-2", 
            "actionTypeId": { 
                "provider": "CodeCommit", 
                "category": "Source", 
                "version": "1", 
                "owner": "AWS" 
            }, 
            "runOrder": 1 
        } 
    ]
},

Depois, configure a ação downstream para usar as variáveis produzidas pela ação anterior. Faça isso:

• Na página Edit action (Editar ação) do console, inserindo a sintaxe de variável (para a ação downstream) 
nos campos de configuração da ação.

• Entrando a sintaxe de variável (da ação downstream) nos campos de configuração da ação na estrutura 
do pipeline JSON

Neste exemplo, o campo de configuração da ação de compilação mostra variáveis de ambiente que são 
atualizadas na execução da ação. O exemplo especifica o namespace e a variável para o ID de execução 
com #{codepipeline.PipelineExecutionId} e o namespace e a variável do ID de confirmação com
#{SourceVariables.CommitId}.

{ 
    "name": "Build", 
    "actions": [ 
        { 
            "outputArtifacts": [ 
                { 
                    "name": "BuildArtifact" 
                } 
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            ], 
            "name": "Build", 
            "configuration": { 
                "EnvironmentVariables": "[{\"name\":\"Release_ID\",\"value\":
\"#{codepipeline.PipelineExecutionId}\",\"type\":\"PLAINTEXT\"},{\"name\":\"Commit_ID\",
\"value\":\"#{SourceVariables.CommitId}\",\"type\":\"PLAINTEXT\"}]", 
                "ProjectName": "env-var-test" 
            }, 
            "inputArtifacts": [ 
                { 
                    "name": "SourceArtifact" 
                } 
            ], 
            "region": "us-west-2", 
            "actionTypeId": { 
                "provider": "CodeBuild", 
                "category": "Build", 
                "version": "1", 
                "owner": "AWS" 
            }, 
            "runOrder": 1 
        } 
    ]
},

Resolução de variáveis
Cada vez que uma ação é executada como parte de uma execução do pipeline, as variáveis que ela 
produz estão disponíveis para uso em qualquer ação que, garantidamente, ocorrerá após a ação de 
produção. Para usar essas variáveis em uma ação de consumo, você pode adicioná-las à configuração 
da ação de consumo usando a sintaxe mostrada no exemplo anterior. Antes de executar uma ação 
CodePipeline consumidora, resolve todas as referências de variáveis presentes na configuração antes de 
iniciar a execução da ação.
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Regras para variáveis
As regras a seguir ajudam você na configuração de variáveis:

• Especifique o namespace e a variável para uma ação por meio de uma nova propriedade de ação ou 
editando uma ação.

• Quando você usa o assistente de criação de pipeline, o console gera um namespace para cada ação 
criada com o assistente.

• Se o namespace não for especificado, as variáveis produzidas por essa ação não poderão ser 
referenciadas em nenhuma configuração de ação.

• Para referenciar variáveis produzidas por uma ação, a ação de referência deve ocorrer após a ação que 
produz as variáveis. Isso significa que ela está em um estágio posterior à ação que produz as variáveis, 
ou no mesmo estágio, mas em uma ordem de execução posterior.

Variáveis disponíveis para ações de pipeline
O provedor de ação determina quais variáveis podem ser geradas pela ação.
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Para step-by-step procedimentos de gerenciamento de variáveis, consulteTrabalhar com variáveis (p. 374).

Ações com chaves variáveis definidas
Ao contrário de um namespace que você pode escolher, as ações a seguir usam chaves variáveis que não 
podem ser editadas. Por exemplo, para o provedor de ações Amazon S3, somente as chavesVersionId
variáveisETag e estão disponíveis.

Cada execução também tem um conjunto de variáveis CodePipeline de pipeline geradas que contêm 
dados sobre a execução, como o ID de lançamento do pipeline. Essas variáveis podem ser consumidas 
por qualquer ação no pipeline.

Tópicos
• CodePipeline variável de saída do ID de execução (p. 580)
• Variáveis de saída de ação do Amazon ECR (p. 580)
• AWS CloudFormation StackSets variáveis de saída de ação (p. 581)
• CodeCommit variáveis de saída de ação (p. 581)
• CodeStarSourceConnection variáveis de saída de ação (p. 581)
• GitHub variáveis de saída daGitHub ação (ação versão 1) (p. 582)
• Variáveis de saída da ação S3 (p. 582)

CodePipeline variável de saída do ID de execução
CodePipeline variável de ID de execução

Provedor Chave de variável Valor de exemplo Exemplo de sintaxe de 
variável

codepipeline PipelineExecutionId 8abc75f0-fbf8-4f4c-
bfEXAMPLE

#{codepipeline.PipelineExecutionId}

Variáveis de saída de ação do Amazon ECR
Variáveis do Amazon ECR

Chave de variável Valor de exemplo Exemplo de sintaxe de variável

ImageDigest sha256:EXAMPLE1122334455 #{SourceVariables.ImageDigest}

ImageTag latest #{SourceVariables.ImageTag}

ImageURI 11111EXAMPLE.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/ecs-
repo:latest

#{SourceVariables.ImageURI}

RegistryId EXAMPLE12233 #{SourceVariables.RegistryId}

RepositoryName my-image-repo #{SourceVariables.RepositoryName}
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Ações com chaves variáveis definidas

AWS CloudFormation StackSets variáveis de saída de ação
AWS CloudFormation StackSets variáveis

Chave de variável Valor de exemplo Exemplo de sintaxe de variável

OperationId Exemplo de 
11111111-2bbb-111-2bbb-11111

#{DeployVariables.OperationId}

StackSetId my-stackset: exemplo 
1111aaaa-1111-2222-2bbb-11111

#{DeployVariables.StackSetId}

CodeCommit variáveis de saída de ação
CodeCommit variáveis

Chave de variável Valor de exemplo Exemplo de sintaxe de variável

AuthorDate 2019-10-29T03:32:21Z #{SourceVariables.AuthorDate}

BranchName desenvolvimento #{SourceVariables.BranchName}

CommitId exampleb01f91b31 #{SourceVariables.CommitId}

CommitMessage Corrigido um erro (tamanho máximo 
de 100 KB)

#{SourceVariables.CommitMessage}

CommitterDate 2019-10-29T03:32:21Z #{SourceVariables.CommitterDate}

RepositoryName myCodeCommitRepositório #{SourceVariables.RepositoryName}

CodeStarSourceConnection variáveis de saída de ação
CodeStarSourceConnectionvariáveis (Bitbucket e GitHub GitHub Enterprise Repository)

Chave de variável Valor de exemplo Exemplo de sintaxe de variável

AuthorDate 2019-10-29T03:32:21Z #{SourceVariables.AuthorDate}

BranchName desenvolvimento #{SourceVariables.BranchName}

CommitId exampleb01f91b31 #{SourceVariables.CommitId}

CommitMessage Corrigido um erro (tamanho máximo 
de 100 KB)

#{SourceVariables.CommitMessage}

ConnectionArn arn:aws:codestar-
connections:region:
account-id: connection/
connection-id

#{SourceVariables.ConnectionArn}

FullRepositoryName nome de usuário/GitHubRepo #{SourceVariables.FullRepositoryName}
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Ações com chaves variáveis configuradas pelo usuário

GitHub variáveis de saída daGitHub ação (ação versão 1)
GitHub variáveis (GitHub ação versão 1)

Chave de variável Valor de exemplo Exemplo de sintaxe de variável

AuthorDate 2019-10-29T03:32:21Z #{SourceVariables.AuthorDate}

BranchName principal #{SourceVariables.BranchName}

CommitId exampleb01f91b31 #{SourceVariables.CommitId}

CommitMessage Corrigido um erro (tamanho máximo 
de 100 KB)

#{SourceVariables.CommitMessage}

CommitterDate 2019-10-29T03:32:21Z #{SourceVariables.CommitterDate}

CommitUrl   #{SourceVariables.CommitUrl}

RepositoryName myGitHubRepositório #{SourceVariables.RepositoryName}

Variáveis de saída da ação S3
Variáveis do S3

Chave de variável Valor de exemplo Exemplo de sintaxe de variável

ETag example28be1c3 #{SourceVariables.ETag}

VersionId exampleta_IUQCv #{SourceVariables.VersionId}

Ações com chaves variáveis configuradas pelo 
usuário
Para ações CodeBuildAWS CloudFormation,, e Lambda, as chaves variáveis são configuradas pelo 
usuário.

Tópicos
• CloudFormation variáveis de saída de ação (p. 582)
• CodeBuild variáveis de saída de ação (p. 583)
• Variáveis de saída da ação Lambda (p. 583)

CloudFormation variáveis de saída de ação
Variáveis da AWS CloudFormation

Chave de variável Exemplo de sintaxe de variável

Para ações do AWS CloudFormation, as variáveis são produzidas 
com quaisquer valores designados na seção Outputs
de um modelo de pilha. Observe que os únicos modos de 
CloudFormation ação que geram saídas são aqueles que resultam 
na criação ou atualização de uma pilha, como criação de pilha, 

#{DeployVariables.StackName}
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Chave de variável Exemplo de sintaxe de variável
atualizações de pilhas e execução do conjunto de alterações. Os 
modos de ação correspondentes que geram variáveis são:

• CREATE_UPDATE
• CHANGE_SET_EXECUTE
• CHANGE_SET_REPLACE
• REPLACE_ON_FAILURE

Para obter mais informações sobre esses modos de ação, 
consulteAWS CloudFormation (p. 502). Para ver um tutorial 
que mostra como criar um pipeline com uma ação deAWS 
CloudFormation implantação em um pipeline que usa 
variáveisAWS CloudFormation de saída, consulteTutorial: Criar 
um pipeline que usa variáveis de ações de implantação do AWS 
CloudFormation (p. 90).

CodeBuild variáveis de saída de ação
CodeBuild variáveis

Chave de variável Exemplo de sintaxe de variável

Para CodeBuild ações, as variáveis são produzidas a partir 
de valores gerados pelas variáveis de ambiente exportadas. 
Configure uma variável de CodeBuild ambiente editando sua 
CodeBuild ação CodePipeline ou adicionando a variável de 
ambiente à especificação de compilação.

Adicione instruções à sua especificação de CodeBuild compilação 
para adicionar a variável de ambiente na seção de variáveis 
exportadas. Consulte env/exported-variables no Guia doAWS 
CodeBuild usuário.

#{BuildVariables.EnvVar}

Variáveis de saída da ação Lambda
Variáveis Lambda

Chave de variável Exemplo de sintaxe de variável

A ação do Lambda produzirá como variáveis todos os pares 
de valores-chave incluídos naoutputVariables seção da 
solicitação da PutJobSuccessResult API.

Para ver um tutorial com uma ação do Lambda que usa variáveis 
de uma ação inicial (CodeCommit) e gera variáveis de saída, 
consulteTutorial: Usar variáveis com ações de invocação do 
Lambda (p. 130).

#{TestVariables.testRunId}
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Atualizar pipelines de sondagem para 
o método de detecção de alterações 
recomendado

Se você tiver um pipeline que usa sondagem para reagir às mudanças na origem, você pode atualizá-
lo para usar o método de detecção recomendado. Para obter um guia de migração com instruções para 
atualizar seus canais de votação para usar o método recomendado de detecção de alterações com 
base em eventos, consulteMigre canais de votação para usar a detecção de alterações baseada em 
eventos (p. 253).
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Atualizar uma ação de origem do 
GitHub versão 1 para uma ação de 
origem do GitHub versão 2

DentroAWS CodePipeline, há duas versões compatíveis da ação de origem do GitHub:

• Recomendado: A ação do GitHub versão 2 usa a autenticação baseada em aplicativo do Github 
apoiada por umCodeStarSourceConnection para ações do Bitbucket GitHub e do GitHub Enterprise 
Server (p. 537)recurso. Ele instala um aplicativo AWS CodeStar Connections em sua organização do 
GitHub para que você possa gerenciar o acesso no GitHub.

• Não recomendado: A ação do GitHub versão 1 usa tokens OAuth para autenticar com o GitHub e usa 
um webhook separado para detectar alterações. Este não é mais o método recomendado.

Note

Esse recurso não está disponível na região Ásia-Pacífico (Hong Kong) ou Europa (Milão). 
Para usar outras ações de origem disponíveis nessa região, consulteIntegrações de ações de 
origem (p. 20).

Há algumas vantagens importantes para utilizar a ação do GitHub versão 2 em vez da ação do GitHub 
versão 1:

• Com conexões, o CodePipeline não requer mais aplicativos OAuth ou tokens de acesso pessoal 
para acessar seu repositório. Ao criar uma conexão, você instala um aplicativo GitHub que gerencia 
a autenticação no repositório do GitHub e permite permissões no nível da organização. Você deve 
autorizar tokens OAuth como usuário a acessar o repositório. Para obter mais informações sobre o 
acesso ao GitHub baseado em OAut em contraste com o acesso ao GitHub baseado em aplicativo, 
consultehttps://docs.github.com/en/developers/apps/differences-between-github-apps-and-oauth-apps.

• Quando você gerencia ações do GitHub versão 2 na CLI ou no CloudFormation, você não precisa mais 
armazenar seu token de acesso pessoal como segredo no Secrets Manager. Você não precisa mais 
referenciar dinamicamente o segredo armazenado na configuração de ação do CodePipeline. Em vez 
disso, você adiciona o ARN de conexão à sua configuração de ação. Para obter uma configuração de 
ação de exemplo, consulteCodeStarSourceConnection para ações do Bitbucket GitHub e do GitHub 
Enterprise Server (p. 537).

• Ao criar um recurso de conexão para usar com a ação do GitHub versão 2 no CodePipeline, você pode 
usar o mesmo recurso de conexão para associar outros serviços suportados, como CodeGuru Reviewer, 
ao repositório.

• No Github versão 2, você pode clonar repositórios para acessar metadados git em ações subsequentes 
do CodeBuild, enquanto no Github versão 1 você só pode baixar a fonte.

• Um administrador instala o aplicativo para os repositórios da sua organização. Você não precisa mais 
rastrear tokens OAuth que dependem do indivíduo que criou o token.

Todos os aplicativos instalados em uma organização têm acesso ao mesmo conjunto de repositórios. Para 
alterar quem pode acessar cada repositório, modifique a política do IAM para cada conexão. Para ver um 
exemplo, consulteExemplo: Uma política de escopo para usar conexões com um repositório especificado.

Você pode usar as etapas neste tópico para excluir sua ação de origem do GitHub versão 1 e adicionar 
uma ação de origem do GitHub versão 2 do console CodePipeline.

Versão da API 2015-07-09
585

https://docs.github.com/en/developers/apps/differences-between-github-apps-and-oauth-apps
https://docs.aws.amazon.com/dtconsole/latest/userguide/security_iam_id-based-policy-examples-connections.html#security_iam_id-based-policy-examples-connections-reposcope


AWS CodePipeline Guia do usuário
Etapa 1: Substitua a ação do GitHub versão 1

Tópicos
• Etapa 1: Substitua a ação do GitHub versão 1 (p. 586)
• Etapa 2: Criar uma conexão com o GitHub (p. 586)
• Etapa 3: Salve sua ação de origem do GitHub (p. 587)

Etapa 1: Substitua a ação do GitHub versão 1
Use a página de edição do pipeline para substituir a ação do GitHub versão 1 por uma ação do GitHub 
versão 2.

Para substituir a ação do GitHub versão 1

1. Faça login no console do CodePipeline.
2. Escolha seu pipeline e escolha o pipelineEdite. SelecioneEdit stageem seu estágio de origem. É 

exibida uma mensagem que recomenda que você atualize sua ação.
3. DentroProvedor de ação, escolhaGitHub (versão 2).
4. Execute um destes procedimentos:

• UNDERConexão doSe você ainda não tiver criado uma conexão com seu provedor, 
escolhaConnect ao GitHub. Prossiga para a Etapa 2: Crie uma conexão com o GitHub.

• UNDERConexão do, se você já criou uma conexão com seu provedor, escolha a conexão. Prossiga 
para a Etapa 3: Salve a ação de origem para sua conexão.

Etapa 2: Criar uma conexão com o GitHub
Depois de optar por criar a conexão, oConnect ao GitHubA página é mostrada.

Para criar uma conexão com o GitHub

1. UNDERConfigurações de conexão do GitHub, o nome da conexão é mostrado emConnection name 
(Nome da conexão).

Em GitHub apps (Aplicações do GitHub), escolha uma instalação de aplicação ou Install a new app
(Instalar uma nova aplicação) para criar uma.

Note

Você instala uma aplicação para todas as suas conexões com um provedor específico. Se 
você já instalou o aplicativo GitHub, selecione-o e pule essa etapa.

2. Se a página de autorização do GitHub for exibida, faça login com suas credenciais e escolha a opção 
de continuar.

3. Na página de instalação do aplicativo, uma mensagem mostra que o aplicativo AWS CodeStar está 
tentando se conectar à sua conta do GitHub.

Note

A aplicação é instalada apenas uma vez para cada conta do GitHub. Se você instalou a 
aplicaçaõ anteriormente, poderá escolher Configure (Configurar) para prosseguir para uma 
página de modificação para a instalação da aplicação ou usar o botão Back (Voltar) para 
retornar ao console.

4. NoInstale o AWS CodeStarpágina, escolhaInstall.
5. NoConnect ao GitHubNa página, o ID de conexão para sua nova instalação é exibido. Selecione

Conectar.
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Etapa 3: Salve sua ação de origem do GitHub

Etapa 3: Salve sua ação de origem do GitHub
Complete suas atualizações noEditar açãoPara salvar sua nova ação de origem.

Para salvar sua ação de origem do GitHub

1. DentroRepositório, insira o nome do repositório de terceiros. DentroFilial, insira a ramificação onde 
deseja que o pipeline detecte alterações de origem.

Note

DentroRepositório, tipoowner-name/repository-namecomo mostrado neste exemplo:

my-account/my-repository

2. DentroFormato de artefato de saída, escolha o formato para seus artefatos.

• Para armazenar artefatos de saída da ação do GitHub usando o método padrão, escolhaPadrão 
CodePipeline. A ação acessa os arquivos do repositório do GitHub e armazena os artefatos em um 
arquivo ZIP no armazenamento de artefatos do pipeline.

• Para armazenar um arquivo JSON que contém uma referência de URL ao repositório para que 
as ações downstream possam executar comandos Git diretamente, escolha Full clone (Clone 
completo). Esta opção só pode ser usada pelas ações downstream do CodeBuild.

Se você escolher essa opção, precisará atualizar as permissões para a função de serviço do projeto 
CodeBuild, conforme mostrado emAdicione CodeBuild GitClone permissões para conexões com 
o Bitbucket ou GitHub o GitHub Enterprise Server (p. 409). Para um tutorial que mostra como 
usar oClone completoopção, consulteTutorial: Use o clone completo com uma fonte de GitHub 
pipeline (p. 139).

3. DentroArtefatos de saída, você pode manter o nome do artefato de saída para essa ação, 
comoSourceArtifact. SelecioneConcluídoPara fechar oEditar ação.

4. SelecioneConcluídopara fechar a página de edição de palco. SelecioneSalvarpara fechar a página de 
edição do pipeline.
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Cotas emAWSCodePipeline
CodePipelinetem cotas para o número de pipelines, estágios, ações e webhooks que umaAWS conta 
pode ter em cadaAWS região. As cotas a seguir são aplicadas por região e podem ser aumentadas. Para 
solicitar um aumento, use o Console do centro de suporte.

Até duas semanas podem ser necessárias para o processamento das solicitações de aumento da cota.

Recurso Padrão

O período de tempo antes de uma ação expirar Ação de implantação do AWS CloudFormation: 
3 dias

Ação de compilação e ação de teste do 
CodeBuild: 8 horas

Ações de implantação do CodeDeploy e 
CodeDeploy ECS (azul/verde): 5 dias

AWS Lambdaação de invocação: 20 minutos

Note

Enquanto a ação estiver em 
execução, o CodePipeline contata 
periodicamente o Lambda para obter 
um status. A função Lambda responde 
com um status em que a execução da 
ação é bem-sucedida, falhou ou está 
em andamento. Se a função Lambda 
não enviar nenhuma resposta após 20 
minutos, a ação atinge o tempo limite. 
Se, durante os 20 minutos, a função 
Lambda responder que a ação ainda 
está em andamento,CodePipeline 
reinicia o cronômetro de 20 minutos 
e tenta novamente. Se não for bem-
sucedido após 24 horas,CodePipeline 
define o estado da ação de invocação 
do Lambda como falhou.
O Lambda tem um tempo limite 
separado para funções do Lambda 
que não está relacionado com o tempo 
limite de ação do CodePipeline.

Ação de implantação do Amazon S3:90 
minutos

Note

Se o upload para o S3 atingir o tempo 
limite durante a implantação de um 
arquivo ZIP grande, a ação falhará 
com um erro de tempo limite. Tente 
dividir o arquivo ZIP em arquivos 
menores.
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Recurso Padrão
Step Functions invocam a ação: 7 dias

Ações personalizadas: 24 horas

Todas as outras ações: 1 hora

Note

O tempo limite da ação de 
implantação do Amazon ECS é 
configurável em até uma hora (o 
tempo limite padrão).

O número máximo de pipelines totais por região em 
uma conta da AWS

1000

Note

Os pipelines configurados para 
a sondagem ou a detecção de 
alterações baseada em eventos são 
contados para essa cota.

Número máximo de pipelines definidos para pesquisar 
mudanças na fonte, porAWS região

300

Note

Essa cota é fixa e não pode ser 
alterada. Se você atingir o limite 
dos pipelines de sondagem, ainda 
poderá configurar pipelines adicionais 
que usem a detecção de alterações 
baseada em eventos. Para obter 
mais informações, consulte  Ações 
de origem e métodos de detecção de 
alterações (p. 160).1

Número máximo de webhooks por região em uma 
conta da AWS

300

Número de ações personalizadas por região em uma 
conta da AWS

50

1Com base no provedor de origem, use as instruções a seguir para atualizar os pipelines de sondagem 
para usar a detecção de alteração baseada em eventos:

• Para atualizar uma ação de origem do CodeCommit, consulte Migre canais de pesquisa 
(CodeCommitou fonte do Amazon S3) (console) (p. 258).

• Para atualizar uma ação de origem do Amazon S3, consulteMigre canais de pesquisa (CodeCommitou 
fonte do Amazon S3) (console) (p. 258).

• Para atualizar uma ação de origem do GitHub, consulte Migrar canais de pesquisa para webhooks 
(ações de origem daGitHub versão 1) (console) (p. 297).

As cotas a seguir no AWS CodePipeline se aplicam à disponibilidade da região, restrições de 
nomenclatura e tamanhos de artefato permitidos. Essas cotas são fixadas e não podem ser alteradas.

Para obter informações sobre os requisitos estruturais, consulte CodePipeline referência de estrutura de 
tubulação (p. 470).
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AWSRegiões em que você pode criar um pipeline Leste dos EUA (Ohio)

Leste dos EUA (N. da Virgínia)

Oeste dos EUA (N. da Califórnia)

Oeste dos EUA (Oregon)

Canadá (Central)

Europa (Frankfurt)

Europa (Irlanda)

Europa (Londres)

EU (Milão

Europa (Paris)

Europa (Estocolmo)

Ásia-Pacífico (Hong Kong

Ásia-Pacífico (Mumbai)

Ásia-Pacífico (Tóquio)

Ásia-Pacífico (Seul)

Ásia-Pacífico (Singapura)

Ásia-Pacífico (Sydney)

América do Sul (São Paulo)

AWSGovCloud(Oeste dos EUA)

Caracteres permitidos no nome de uma ação Os nomes de ações não pode exceder 100 
caracteres. Os caracteres permitidos incluem:

Letras minúsculas a a z, inclusive.

Letras maiúsculas A a Z, inclusive.

Números 0 a 9 inclusive.

Os caracteres especiais . (ponto), @ (arroba), -
(sinal de menos) e _ (sublinhado).

Outros caracteres, como espaços, não são 
permitidos.

Caracteres permitidos em tipos de ações O nomes dos tipos de ações não podem exceder 
25 caracteres. Os caracteres permitidos incluem:

Letras minúsculas de a a z, inclusive.

Letras maiúsculas de A a Z, inclusive.

Números de 0 a 9, inclusive.
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Caracteres especiais . (ponto), @ (arroba), - (sinal 
de menos) e _ (sublinhado).

Outros caracteres, como espaços, não são 
permitidos.

Caracteres permitidos em nomes de artefatos Os nomes dos Artifact não podem exceder 100 
caracteres. Os caracteres permitidos incluem:

Letras minúsculas a a z, inclusive.

Letras maiúsculas A a Z, inclusive.

Números 0 a 9 inclusive.

Caracteres especiais- (sinal de menos) e_
(sublinhado).

Outros caracteres, como espaços, não são 
permitidos.

Caracteres permitidos em nomes de ações de 
parceiros

Os nomes de ações de parceiros devem seguir as 
mesmas convenções e restrições de nomeação 
que outros nomes de ações no CodePipeline. 
Especificamente, não podem exceder 100 
caracteres. Os caracteres permitidos incluem:

Letras minúsculas de a a z, inclusive.

Letras maiúsculas de A a Z, inclusive.

Números de 0 a 9, inclusive.

Caracteres especiais . (ponto), @ (arroba), - (sinal 
de menos) e _ (sublinhado).

Outros caracteres, como espaços, não são 
permitidos.

Caracteres permitidos no nome de um pipeline Os nomes de pipelines não podem exceder 100 
caracteres. Os caracteres permitidos incluem:

Letras minúsculas de a a z, inclusive.

Letras maiúsculas de A a Z, inclusive.

Números de 0 a 9, inclusive.

Caracteres especiais . (ponto), @ (arroba), - (sinal 
de menos) e _ (sublinhado).

Outros caracteres, como espaços, não são 
permitidos.
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Caracteres permitidos no nome de um estágio Os nomes de estágio não podem exceder 100 
caracteres. Os caracteres permitidos incluem:

Letras minúsculas de a a z, inclusive.

Letras maiúsculas de A a Z, inclusive.

Números de 0 a 9, inclusive.

Caracteres especiais . (ponto), @ (arroba), - (sinal 
de menos) e _ (sublinhado).

Outros caracteres, como espaços, não são 
permitidos.

Período antes do tempo limite de uma ação de 
aprovação manual

7 dias

Tamanho máximo da chave de configuração da 
ação (por exemplo, as chaves de configuração do 
CodeBuild são ProjectName, PrimarySource e
EnvironmentVariables)

50 caracteres

Tamanho máximo do valor de configuração da 
ação (por exemplo, o valor da configuração de
RepositoryName na configuração da ação do 
CodeCommit deve ser inferior a 1000 caracteres:

"RepositoryName": "my-repo-name-less-
than-1000-characters")

1.000 caracteres

Número máximo de ações por pipeline 500

Número máximo de arquivos para um objeto 
Amazon S3

100.000

Número máximo de meses para os quais as 
informações do histórico de execução do pipeline 
são mantidas

12

Número máximo de ações paralelas em um estágio 50

Número máximo de ações de sequenciais em um 
estágio

50
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Tamanho máximo de artefatos em um estágio de 
origem

Artefatos armazenados em buckets do Amazon S3

Artefatos armazenados emCodeCommit 
nossosGitHub repositórios: 1 GB

Exceção: se você estiver usando o AWS Elastic 
Beanstalk para implantar aplicações, o tamanho 
máximo dos artefatos será sempre de 512 MB.

Exceção: se você estiver usando o AWS 
CloudFormation para implantar aplicativos, o 
tamanho máximo dos artefatos será sempre de 
256 MB.

Exceção: se você estiver usando a ação
CodeDeployToECS para implantar aplicativos, o 
tamanho máximo dos artefatos será sempre de 3 
MB.

Tamanho máximo do arquivo JSON de definições 
de imagem usado em pipelines que implantam 
contêineres e imagens do Amazon ECS

100 KB

Tamanho máximo de artefatos de entrada para 
ações AWS CloudFormation

256 MB

Tamanho máximo de artefatos de entrada para a 
ação do CodeDeployToECS

3 MB

O tamanho máximo do objeto JSON que 
pode ser armazenado na propriedade
ParameterOverrides.

Para uma ação de implantação do CodePipeline 
com o AWS CloudFormation como provedor, a 
propriedade ParameterOverrides é usada 
para armazenar um objeto JSON que especifique 
valores para o arquivo de configuração de 
modelo do AWS CloudFormation. Há um limite 
de tamanho máximo de 1 KB para o objeto 
JSON que pode ser armazenado na propriedade
ParameterOverrides.

Número de ações em um estágio No mínimo 1, no máximo 50

Número de artefatos permitidos para cada ação Para o número de artefatos de entrada e saída 
permitidos para cada ação, consulte Número de 
artefatos de entrada e saída para cada tipo de 
ação (p. 479)

Número de estágios em um pipeline No mínimo 2, no máximo 50

Tags do pipeline As tags diferenciam letras maiúsculas de 
minúsculas. Máximo de 50 por recurso.

Versão da API 2015-07-09
593



AWS CodePipeline Guia do usuário

Nomes de chaves de tag do pipeline Qualquer combinação de letras, números, espaços 
e caracteres Unicode permitidos em UTF-8, entre 
1 e 128 caracteres de comprimento. Os caracteres 
permitidos são + - = . _ : / @

Os nomes de chaves de tag devem ser exclusivos, 
e cada chave só pode ter um valor. Uma tag não 
pode:

• começar com aws:
• consistir apenas de espaços
• terminar com um espaço
• conter emojis ou um dos caracteres a seguir: ? ^ 

* [ \ ~ ! # $ % & * ( ) > < | " '

Valores de tags do pipeline Qualquer combinação de letras, números, espaços 
e caracteres Unicode permitidos em UTF-8, entre 
1 e 256 caracteres de comprimento. Os caracteres 
permitidos são + - = . _ : / @

Uma chave pode ter apenas um valor, mas várias 
chaves podem ter o mesmo valor. Uma tag não 
pode:

• começar com aws:
• consistir apenas de espaços
• terminar com um espaço
• conter emojis ou um dos caracteres a seguir: ? ^ 

* [ \ ~ ! # $ % & * ( ) > < | " '

Exclusividade de nomes Em uma únicaAWS conta, cada funil criado em 
umaAWS região deve ter um nome exclusivo. 
Você pode reutilizar nomes para pipelines em 
diferentesAWS regiões.

Os nomes dos estágios em um pipeline devem ser 
exclusivos.

Os nomes das ações em um estágio devem ser 
exclusivos.
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Cotas variáveis Há um limite de tamanho máximo de 122880 bytes 
para todas as variáveis de saída combinadas para 
uma ação específica.

Há um limite de tamanho máximo de 100 KB para 
a configuração de ação resolvida total para uma 
ação específica.

Os nomes de variáveis de saída diferenciam 
minúsculas de maiúsculas.

Os namespaces diferenciam minúsculas de 
maiúsculas.

Os caracteres permitidos incluem:

• Letras minúsculas de a a z, inclusive.
• Letras maiúsculas de A a Z, inclusive.
• Números de 0 a 9, inclusive.
• Caracteres especiais ^ (circunflexo), @ (arroba), 

- (sinal de menos), _ (sublinhado), [ (colchete 
esquerdo), ] (colchete direito), * (asterisco), $ 
(cifrão).

Outros caracteres, como espaços, não são 
permitidos.

* Você precisa habilitar esta região antes de usá-la.
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Apêndice A: ações de origem 
daGitHub versão 1

Este apêndice fornece informações sobre a versão 1 daGitHub ação emCodePipeline.

Note

Embora não recomendemos o uso da ação daGitHub versão 1, os pipelines existentes com a 
ação daGitHub versão 1 continuarão funcionando sem nenhum impacto. Para um pipeline com 
uma ação daGitHub versão 1,CodePipeline usa tokens baseados em OAuth para se conectar ao 
seuGitHub repositório. Por outro lado, aGitHub ação (versão 2) usa um recurso de conexão para 
associarAWS recursos ao seuGitHub repositório. O recurso de conexão usa tokens baseados 
em aplicativos para se conectar. Para obter mais informações sobre como atualizar seu pipeline 
para aGitHub ação recomendada que usa uma conexão, consulteAtualizar uma ação de origem 
do GitHub versão 1 para uma ação de origem do GitHub versão 2 (p. 585). Para obter mais 
informações sobre oGitHub acesso baseado em OAuth em contraste com oGitHub acesso 
baseado em aplicativos, consultehttps://docs.github.com/en/developers/apps/differences-between-
github-apps-and-oauth-apps.

Para fazer a integraçãoGitHub,CodePipeline usa um aplicativoGitHub OAuth para seu pipeline. 
CodePipelineusa webhooks para gerenciar a detecção de alterações em seu pipeline com a ação de 
origem daGitHub versão 1.

Note

Ao configurar uma ação de origem daGitHub versão 2 emAWS CloudFormation, você não inclui 
nenhuma informação deGitHub token nem adiciona um recurso de webhook. Você configura um 
recurso de conexões conforme mostrado AWS::CodeStarConnections::Connectionno GuiaAWS 
CloudFormation do usuário.

Essa referência contém as seguintes seções para a ação daGitHub versão 1:

• Para obter informações sobre como adicionar uma ação de origem e um webhook daGitHub versão 1 a 
um pipeline, consulteAdicionar uma ação de origem daGitHub versão 1 (p. 597).

• Para obter informações sobre os parâmetros de configuração e exemplos de trechos de YAML/JSON 
para uma ação de origem daGitHub versão 1, consulteGitHubreferência da estrutura de ação de origem 
da versão 1 (p. 597).

• Para obter informações sobre como gerenciar o webhook para uma ação de origem daGitHub versão 1, 
consulteUse webhooks para iniciar um pipeline (ações de origem daGitHub versão 1) (p. 602). A ação 
de origem daGitHub versão 1 usa webhooks para detecção de alterações na fonte e acionar pipelines. 
Este apêndice fornece detalhes para gerenciar seus webhooks de ação de origem daGitHub versão 1 da 
seguinte forma:
• Crie e gerencie webhooks
• Gerencie webhooks em sua CLI eAWS CloudFormation pipelines
• MigreGitHub pipelines de pesquisas para webhooks

• Para obter informações sobre como gerenciar o aplicativo OAuth ou o token de acesso pessoal para 
uma ação de origem daGitHub versão 1, consulteConfigurar a autenticação (ações de origem daGitHub 
versão 1) (p. 613). A ação de origem daGitHubGitHub versão 1 usa aplicativos baseados em OAuth 
para autorização entreCodePipeline e seu repositório. Este apêndice fornece detalhes para gerenciar 
seus aplicativos OAuth da seguinte forma:
• Gerenciar aplicativos OAuth
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• Gerencie seu token de acesso pessoal
• Gerencie seu token com a CLI ouAWS CloudFormation

• Para obter umAWS CloudFormation modelo de exemplo para criar uma pilha de recursos para um 
pipeline com uma ação de origem daGitHubGitHub versão 1 e um webhook, consulteTutorial: Crie um 
pipeline comAWS CloudFormation (ações de origem daGitHub versão 1) (p. 617).

• Para procedimentos de solução de problemas relacionados à ação de origem daGitHub versão 1, 
consulteSolução de problemas (ações de origem daGitHub versão 1) (p. 618).

Tópicos
• Adicionar uma ação de origem daGitHub versão 1 (p. 597)
• GitHubreferência da estrutura de ação de origem da versão 1 (p. 597)
• Use webhooks para iniciar um pipeline (ações de origem daGitHub versão 1) (p. 602)
• Configurar a autenticação (ações de origem daGitHub versão 1) (p. 613)
• Tutorial: Crie um pipeline comAWS CloudFormation (ações de origem daGitHub versão 1) (p. 617)
• Solução de problemas (ações de origem daGitHub versão 1) (p. 618)

Adicionar uma ação de origem daGitHub versão 1
Você adiciona ações de origem daGitHub versão 1 aCodePipeline por:

• Usando oCodePipeline console Create Pipeline wizard (Criar um pipeline (console) (p. 212)) ou a página 
de ação Editar para escolher a opção do GitHubprovedor. O console cria um webhook que inicia seu 
pipeline quando a fonte muda.

• Usando a CLI para adicionar a configuração daGitHub ação e criar recursos adicionais da seguinte 
forma:
• Usando oGitHub exemplo de configuração de ação emGitHubreferência da estrutura de ação de 

origem da versão 1 (p. 597) para criar a ação conforme mostrado emCriar um pipeline (CLI) (p. 219).
• Desabilitar verificações periódicas e criar a detecção de alterações manualmente, porque o método 

padrão de detecção de alterações é iniciar o pipeline consultando a fonte. Você pode usar um dos 
seguintes métodos:Crie um webhook para umaGitHub fonte (p. 602) ouCrie um webhook para 
umaGitHub fonte (AWS CloudFormationmodelo)  (p. 609).

GitHubreferência da estrutura de ação de origem da 
versão 1

Note

Embora não recomendemos o uso da ação daGitHub versão 1, os pipelines existentes com a 
ação daGitHub versão 1 continuarão funcionando sem nenhum impacto. Para um pipeline com 
uma ação de origem daGitHubGitHub versão 1,CodePipeline usa tokens baseados em OAuth 
para se conectar ao seuGitHub repositório. Por outro lado, a novaGitHub ação (versão 2) usa um 
recurso de conexão para associarAWS recursos ao seuGitHub repositório. O recurso de conexão 
usa tokens baseados em aplicativos para se conectar. Para obter mais informações sobre como 
atualizar seu pipeline para aGitHub ação recomendada que usa uma conexão, consulteAtualizar 
uma ação de origem do GitHub versão 1 para uma ação de origem do GitHub versão 2 (p. 585).

Aciona o pipeline quando uma nova confirmação é feita no repositório e na ramificação configurados do 
GitHub.
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Tipo de ação

Para se integrarGitHub,CodePipeline usa um aplicativo OAuth ou um token de acesso pessoal para seu 
pipeline. Se você usar o console para criar ou editar seu pipeline,CodePipeline cria umGitHub webhook 
que inicia seu pipeline quando ocorre uma alteração no repositório.

Você já deve ter criado umaGitHub conta e um repositório antes de conectar o pipeline por meio de 
umaGitHub ação.

Se você quiser limitar o acesso queCodePipeline tem aos repositórios, crie umaGitHub conta e conceda 
à conta acesso somente aos repositórios com os quais você deseja se integrarCodePipeline. Use essa 
contaCodePipeline ao configurar o uso deGitHub repositórios para estágios de origem em pipelines.

Para obter mais informações, consulte a documentação doGitHub desenvolvedor noGitHub site.

Tópicos
• Tipo de ação (p. 598)
• Parâmetros de configuração  (p. 598)
• Input artifacts (Artefatos de entrada) (p. 599)
• Artefatos de saída (p. 599)
• Variáveis de saída (p. 600)
• Declaração de ação (exemplo do GitHub) (p. 600)
• Conectando-se aGitHub (OAuth) (p. 601)
• Consulte também (p. 602)

Tipo de ação
• Categoria: Source
• Proprietário: ThirdParty
• Fornecedor: GitHub
• Versão: 1

Parâmetros de configuração
Proprietário

Obrigatório: Sim

O nome doGitHub usuário ou organização que possui oGitHub repositório.
Repositório

Obrigatório: Sim

O nome do repositório onde as alterações de origem devem ser detectadas.
Ramificação

Obrigatório: Sim

O nome da ramificação onde as alterações de origem devem ser detectadas.
OAuthToken

Obrigatório: Sim
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Input artifacts (Artefatos de entrada)

Representa o token deGitHub autenticação queCodePipeline permite realizar operações em 
seuGitHub repositório. A entrada é sempre exibida como uma máscara de quatro asteriscos. 
Representa um dos seguintes valores:
• Quando você usa o console para criar o pipeline,CodePipeline usa um token OAuth para registrar 

aGitHub conexão.
• Ao usar oAWS CLI para criar o pipeline, você pode passar seu token de acessoGitHub pessoal 

nesse campo. Substitua os asteriscos (****) pelo seu token de acesso pessoal copiadoGitHub. 
Quando get-pipeline é executado para visualizar a configuração da ação, a máscara de quatro 
asteriscos é exibida para esse valor.

• Quando um modelo do AWS CloudFormation é usado para criar o pipeline, primeiro é 
necessário armazenar o token como um segredo no AWS Secrets Manager. Você inclui o valor 
desse campo como uma referência dinâmica ao segredo armazenado no Secrets Manager, 
como{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}.

Para obter mais informações sobreGitHub escopos, consulte a Referência da API doGitHub 
desenvolvedor noGitHub site.

PollForSourceChanges

Obrigatório: não

O PollForSourceChanges controla se o CodePipeline pesquisa o repositório do GitHub em busca 
de alterações na origem. Recomendamos que você use webhooks para detectar alterações na origem. 
Para obter mais informações sobre como configurar webhooks, consulte Migre canais de pesquisa 
para webhooks (ações de origem daGitHub versão 1) (CLI) (p. 298) ou Pipelines de atualização para 
eventos de push (ações de origem daGitHub versão 1) (AWS CloudFormationmodelo) (p. 301).

Important

Quando planejar configurar webhooks, você deve definir PollForSourceChanges como
false para evitar execuções duplicadas do pipeline.

Os valores válidos para esse parâmetro:
• True: se definido, o CodePipeline pesquisará o repositório para obter alterações na origem.

Note

Se você omitir PollForSourceChanges, o padrão do CodePipeline será pesquisar seu 
repositório para buscar alterações na origem. Esse comportamento é o mesmo de quando 
o PollForSourceChanges está definido como true.

• False: se definido, o CodePipeline não fará uma pesquisa no repositório para buscar alterações 
na origem. Use essa configuração quando você planejar configurar um webhook para detectar 
alterações na origem.

Input artifacts (Artefatos de entrada)
• Número de artefatos:0
• Descrição: os artefatos de entrada não se aplicam a esse tipo de ação.

Artefatos de saída
• Número de artefatos:1
• Descrição: O artefato de saída desta ação é um arquivo ZIP que contém o conteúdo do repositório e 

ramificação configurados na confirmação especificada como a revisão de origem para a execução do 
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Variáveis de saída

pipeline. Os artefatos gerados no repositório são os artefatos de saída para a ação do GitHub. O ID 
de confirmação do código-fonte é exibido no CodePipeline como a revisão da origem para a execução 
acionada do pipeline.

Variáveis de saída
Quando configurada, essa ação produz variáveis que podem ser referenciadas pela configuração de 
ação de uma ação downstream no pipeline. Esta ação produz variáveis que podem ser visualizadas 
como variáveis de saída, mesmo que a ação não tenha um namespace. Configure uma ação com um 
namespace a fim de disponibilizar as variáveis para a configuração de ações downstream.

Para obter mais informações sobre variáveis no CodePipeline, consulte Variáveis (p. 575).

CommitId

O ID de confirmação do GitHub que acionou a execução do pipeline. Os IDs de confirmação são o 
SHA completo da confirmação.

CommitMessage

A mensagem da descrição, se houver, associada à confirmação que acionou a execução do pipeline.
CommitUrl

O endereço URL da confirmação que acionou o pipeline.
RepositoryName

O nome do repositório do GitHub onde a confirmação que acionou o pipeline foi feita.
BranchName

O nome da ramificação do repositório do GitHub onde a alteração de origem foi feita.
AuthorDate

A data em que a confirmação foi criada, no formato de timestamp.

Para obter mais informações sobre a diferença entre um autor e um committer no Git, consulte
Visualização do histórico de confirmação no Pro Git de Scott Chacon e Ben Straub.

CommitterDate

A data em que a confirmação foi confirmada, no formato de timestamp.

Para obter mais informações sobre a diferença entre um autor e um committer no Git, consulte
Visualização do histórico de confirmação no Pro Git de Scott Chacon e Ben Straub.

Declaração de ação (exemplo do GitHub)
YAML

Name: Source
Actions: 
  - InputArtifacts: [] 
    ActionTypeId: 
      Version: '1' 
      Owner: ThirdParty 
      Category: Source 
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      Provider: GitHub 
    OutputArtifacts: 
      - Name: SourceArtifact 
    RunOrder: 1 
    Configuration: 
      Owner: MyGitHubAccountName 
      Repo: MyGitHubRepositoryName 
      PollForSourceChanges: 'false' 
      Branch: main 
      OAuthToken: '{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}' 
    Name: ApplicationSource

JSON

{ 
    "Name": "Source", 
    "Actions": [ 
        { 
            "InputArtifacts": [], 
            "ActionTypeId": { 
                "Version": "1", 
                "Owner": "ThirdParty", 
                "Category": "Source", 
                "Provider": "GitHub" 
            }, 
            "OutputArtifacts": [ 
                { 
                    "Name": "SourceArtifact" 
                } 
            ], 
            "RunOrder": 1, 
            "Configuration": { 
                "Owner": "MyGitHubAccountName", 
                "Repo": "MyGitHubRepositoryName", 
                "PollForSourceChanges": "false", 
                "Branch": "main", 
                "OAuthToken": 
 "{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}" 
            }, 
            "Name": "ApplicationSource" 
        } 
    ]
},

Conectando-se aGitHub (OAuth)
Na primeira vez que você usa o console para adicionar umGitHub repositório a um pipeline, você é 
solicitado a autorizar oCodePipeline acesso aos seus repositórios. O token requer os seguintesGitHub 
escopos:

• O escopo repo, que é usado para se obter o controle total para ler e efetuar pull de artefatos de 
repositórios públicos e privados para um pipeline.

• O escopo admin:repo_hook, que é usado para se obter o controle total dos ganchos do repositório.

Ao usar a CLI ou umAWS CloudFormation modelo, você deve fornecer o valor de um token de acesso 
pessoal no qual você já criouGitHub.

Para visualizar os aplicativos OAuth do CodePipeline para seu pipeline, consulte Visualizar aplicativos 
OAuth autorizados (p. 613).
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Consulte também

Para criar e gerenciar tokens de acessoGitHub pessoal, consulteConfigure seu pipeline para usar um token 
de acesso pessoal (GitHube CLI) (p. 613).

Consulte também
Os recursos relacionados a seguir podem ajudar você à medida que trabalha com esta ação.

• Referência de recursos para o GuiaAWS CloudFormation do Usuário AWS::Code Pipeline: :Webhook — 
Isso inclui definições de campo, exemplos e trechos do recurso emAWS CloudFormation.

• Referência de recurso para o AWS CloudFormationUser Guide AWS::Code Star::GitHubRepository — 
Isso inclui definições de campo, exemplos e trechos do recurso emAWS CloudFormation.

• Tutorial: crie um pipeline que crie e teste seu aplicativo Android comAWS Device Farm (p. 70)— Este 
tutorial fornece um exemplo de arquivo de especificação de construção e um aplicativo de amostra para 
criar um pipeline com umaGitHub fonte. Ele cria e testa um aplicativo Android com o CodeBuild e o AWS 
Device Farm.

Use webhooks para iniciar um pipeline (ações de 
origem daGitHub versão 1)

Um webhook é uma notificação HTTP que detecta eventos em outra ferramenta, como umGitHub 
repositório, e conecta esses eventos externos a um pipeline.

Quando você usa o console para criar ou editar um pipeline que tenha umaGitHub fonte,CodePipeline cria 
um webhook. CodePipelineexclui seu webhook quando você exclui seu funil. Você não precisa gerenciá-
loGitHub. Se você usar oAWS CLI orAWS CloudFormation para criar ou editar um pipeline que tenha 
umaGitHub fonte, deverá usar as informações nessas seções para gerenciar os webhooks sozinho.

Tópicos
• Crie um webhook para umaGitHub fonte (p. 602)
• Listar webhooks na conta (p. 605)
• Edite o webhook para suaGitHub fonte (p. 606)
• Exclua o webhook da suaGitHub fonte (p. 607)
• Marcar um webhook no CodePipeline (p. 607)
• Crie um webhook para umaGitHub fonte (AWS CloudFormationmodelo)  (p. 609)

Crie um webhook para umaGitHub fonte

Depois de usar oAWS CLI para criar manualmente um webhook, você deve registrar o webhook 
emGitHub. UmAWS endpoint designado é usado para o webhook e é fornecido peloput-webhook
comando.

Important

Se você usar o console para criar ou editar o pipeline, o webhook será criado para você.

Para usar a AWS CLI para criar um webhook, chame o comando put-webhook e forneça o seguinte:

• Um nome que identifique de forma exclusiva o webhook. Esse nome deve ser exclusivo na região da 
conta para o pipeline.
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• Um segredo no arquivo JSON a ser usado paraGitHub autorização.

O segredo do webhook é usado aoGitHub fazer uma solicitação de webhookCodePipeline 
paraCodePipeline validar se a solicitação do webhook é autêntica e origináriaGitHub. É 
recomendável fornecer um valor secreto longo gerado aleatoriamente para esse campo. Quando 
aCodePipelineRegisterWebhookWithThirdParty API é chamada, o segredo do webhook é 
transmitidoGitHub por meio da APIGitHub create webhook. Para obter mais informações, consulte
https://developer.github.com/v3/repos/hooks/ #create-hook-config-params.

OGitHub OAuth ou o token pessoal não devem ser usados como um segredo de webhook.

Para criar e registrar seu webhook

Note

Ao usar a CLI ou o AWS CloudFormation para criar um pipeline e adicionar um webhook, é 
necessário desativar as verificações periódicas. Para desativar as verificações periódicas, 
é necessário adicionar explicitamente o parâmetro PollForSourceChanges e defini-
lo como falso, conforme descrito no procedimento final abaixo. Caso contrário, o padrão 
para um pipeline da CLI ou do AWS CloudFormation é que PollForSourceChanges seja 
padronizado como verdadeiro e não seja exibido na saída da estrutura de pipeline. Para obter 
mais informações sobrePollForSourceChanges padrões, consulteConfigurações padrão para o 
PollForSourceChanges parâmetro (p. 480).

1. Em um editor de texto, crie e salve um arquivo JSON para o webhook que deseja criar. Use esse 
exemplo de arquivo para um webhook denominado my-webhook:

{ 
    "webhook": { 
        "name": "my-webhook", 
  "targetPipeline": "pipeline_name", 
  "targetAction": "source_action_name", 
  "filters": [{ 
      "jsonPath": "$.ref", 
      "matchEquals": "refs/heads/{Branch}" 
  }], 
  "authentication": "GITHUB_HMAC", 
  "authenticationConfiguration": { 
      "SecretToken": "secret" 
  } 
    }
}

2. Use o comando put-webhook e inclua os parâmetros --cli-input e --region.

O exemplo de comando a seguir cria um webhook com o arquivo JSON webhook_json.

aws codepipeline put-webhook --cli-input-json file://webhook_json.json --region "eu-
central-1"

3. Na saída mostrada neste exemplo, a URL e o ARN são retornados para um webhook denominado
my-webhook.

{ 
    "webhook": { 
        "url": "https://webhooks.domain.com/trigger111111111EXAMPLE11111111111111111", 
        "definition": { 
            "authenticationConfiguration": { 
                "SecretToken": "secret" 
            }, 
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            "name": "my-webhook", 
            "authentication": "GITHUB_HMAC", 
            "targetPipeline": "pipeline_name", 
            "targetAction": "Source", 
            "filters": [ 
                { 
                    "jsonPath": "$.ref", 
                    "matchEquals": "refs/heads/{Branch}" 
                } 
            ] 
        }, 
        "arn": "arn:aws:codepipeline:eu-central-1:ACCOUNT_ID:webhook:my-webhook" 
    }, 
    "tags": [{ 
      "key": "Project", 
      "value": "ProjectA" 
    }]
}

Este exemplo adiciona tags ao webhook incluindo a chave de tag Project e o valor ProjectA no 
webhook. Para obter mais informações sobre a marcação de recursos no CodePipeline, consulte
Marcar recursos (p. 156).

4. Use o comando register-webhook-with-third-party e inclua o parâmetro --webhook-name.

O exemplo de comando a seguir registra um webhook denominado my-webhook.

aws codepipeline register-webhook-with-third-party --webhook-name my-webhook

Se você estiver atualizando um pipeline para utilizar webhooks, também é necessário seguir o 
procedimento a seguir para desativar as verificações periódicas.

Para editar oPollForSourceChanges parâmetro do seu funil

Important

Ao criar um pipeline com esse método, o parâmetro PollForSourceChanges é padronizado 
como verdadeiro se não for explicitamente definido como falso. Ao adicionar a detecção de 
alterações baseada em eventos, é necessário adicionar o parâmetro a sua saída e defini-
lo como falso para desativar a sondagem. Caso contrário, o pipeline inicia duas vezes para 
uma única alteração de origem. Para obter detalhes, consulte Configurações padrão para o 
PollForSourceChanges parâmetro (p. 480).

1. Execute o get-pipeline comando para copiar a estrutura do pipeline em um arquivo JSON. Por 
exemplo, para um pipeline chamado MyFirstPipeline, você deve digitar o seguinte comando:

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

Este comando retorna nada, mas o arquivo que você criou deve aparecer no diretório onde você 
executou o comando.

2. Abra o arquivo JSON em qualquer editor de texto plano e altere ou adicione o parâmetro
PollForSourceChanges para editar o estágio de origem. Neste exemplo, para um repositório 
denominado UserGitHubRepo, o parâmetro é definido como false.

Por que estou fazendo essa mudança? A alteração desse parâmetro desativa as verificações 
periódicas para que você possa usar somente a detecção de alterações baseada em eventos.

"configuration": { 

Versão da API 2015-07-09
604



AWS CodePipeline Guia do usuário
Listar webhooks na conta

    "Owner": "name", 
    "Repo": "UserGitHubRepo", 
     "PollForSourceChanges": "false",
    "Branch": "main", 
    "OAuthToken": "****"
},

3. Se você estiver trabalhando com a estrutura de pipeline recuperada por meio do comando get-
pipeline, é necessário editar a estrutura no arquivo JSON por meio da remoção das linhas metadata
do arquivo. Caso contrário, o comando update-pipeline não é capaz de utilizá-la. Remova a seção
"metadata" da estrutura do pipeline no arquivo JSON, incluindo os campos: { }, "created",
"pipelineARN" e "updated".

Por exemplo, remova as seguintes linhas da estrutura:

"metadata": { 
    "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name", 
    "created": "date", 
    "updated": "date"
},

Salve o arquivo.
4. Para aplicar suas alterações, execute o comando update-pipeline, especificando o pipeline do arquivo 

JSON, de modo semelhante ao seguinte:
Important

Não se esqueça de incluir file:// antes do nome de arquivo. Ele é obrigatório nesse 
comando.

aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

Este comando retorna toda a estrutura do pipeline editado.
Note

O comando update-pipeline interrompe o pipeline. Se uma revisão estiver sendo executada 
pelo pipeline quando você executar o comando update-pipeline, essa execução será 
interrompida. Você deve iniciar manualmente o pipeline para executar a revisão através 
do pipeline atualizado. Use o comando start-pipeline-execution para iniciar manualmente o 
pipeline.

Listar webhooks na conta
Você pode usar a AWS CLI para listar webhooks em sua conta.

Para listar webhooks

1. Para listar os webhooks, use o comando list-webhooks e inclua os parâmetros --endpoint-url e
--region.

O exemplo de comando a seguir lista webhooks para o URL do endpoint "eu-central-1".

aws codepipeline list-webhooks --endpoint-url "https://codepipeline.eu-
central-1.amazonaws.com" --region "eu-central-1"

2. Webhooks são listados, incluindo o nome e o ARN de cada webhook.
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{ 
    "webhooks": [ 
        { 
            "url": "https://webhooks.domain.com/
trigger111111111EXAMPLE11111111111111111": { 
                "authenticationConfiguration": { 
                    "SecretToken": "Secret" 
                }, 
                "name": "my-webhook", 
                "authentication": "GITHUB_HMAC", 
                "targetPipeline": "my-Pipeline", 
                "targetAction": "Source", 
                "filters": [ 
                    { 
                        "jsonPath": "$.ref", 
                        "matchEquals": "refs/heads/{Branch}" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "arn": "arn:aws:codepipeline:eu-central-1:ACCOUNT_ID:webhook:my-webhook" 
        } 
    ]
}

3. EmGitHub, escolha seu repositório.
4. Selecione Settings (Configurações) e clique em Webhooks.

Visualize as informações de webhook do seu repositório.

Edite o webhook para suaGitHub fonte
Você pode usar a AWS CLI para editar o webhook do seu repositório.

• Se você usar o console para editar a ação deGitHub origem do seu pipeline, o webhook será atualizado 
para você (e registrado novamente, se apropriado).

• Se você não estiver atualizando o nome do webhook e não estiver alterando oGitHub repositório, poderá 
usar oAWS CLI para atualizar o webhook. Veja o exemplo 1.

• Se você estiver alterando o nome do webhook ou o nome doGitHub repositório, deverá editar a ação 
de origem no console ou excluir e recriar o webhook na CLI. Após a criação do webhook, você também 
deve registrá-lo. Veja o exemplo 2.

Exemplo 1: Atualizar um segredo de webhook

1. Em um editor de texto, edite o arquivo JSON do webhook que deseja atualizar. Este exemplo 
modifica a amostra de arquivo usada para criar o webhook em Crie um webhook para umaGitHub 
fonte (p. 602). Esse exemplo altera o token secreto do webhook denominado "my-webhook".

{"webhook":  
  {"name": "my-webhook", 
   "targetPipeline": "pipeline_name", 
   "targetAction": "source_action_name", 
   "filters": [ 
    { 
      "jsonPath": "$.ref",  
      "matchEquals": "refs/heads/{Branch}" 
    } 
   ], 
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   "authentication": "GITHUB_HMAC", 
   "authenticationConfiguration": {"SecretToken":"new_secret"} 
  }
}

2. Use o comando put-webhook e inclua os parâmetros --cli-input e --region.

O exemplo de comando a seguir atualiza um webhook com o arquivo JSON "webhook_json"
modificado.

aws codepipeline put-webhook --cli-input-json file://webhook_json.json --region "eu-
central-1"

3. A saída retorna os detalhes do webhook e o novo segredo.

Note

É possível editar a açãoGitHub de origem no console. Isso permite que o CodePipeline 
gerencie webhooks para você.

Exemplo 2: Para atualizar o nome ouGitHub repositório de um webhook

1. Use as etapas abaixoExclua o webhook da suaGitHub fonte (p. 607) para cancelar o registro e 
excluir o webhook existente que está associado ao nome ouGitHub repositório antigo do webhook.

2. Siga as etapas em Crie um webhook para umaGitHub fonte (p. 602) para criar o webhook 
novamente.

Note

É possível editar a açãoGitHub de origem no console. Isso permite que o CodePipeline 
gerencie webhooks para você.

Exclua o webhook da suaGitHub fonte
Para usar a AWS CLI para excluir um webhook:

1. É necessário cancelar o registro do webhook antes de excluí-lo. Use o comando deregister-webhook-
with-third-party e inclua o parâmetro --webhook-name.

O exemplo de comando a seguir cancela o registro do webhook denominado "my-webhook".

aws codepipeline deregister-webhook-with-third-party --webhook-name my-webhook

2. Use o comando delete-webhook e inclua o parâmetro --name.

O exemplo de comando a seguir exclui o webhook denominado "my-webhook".

aws codepipeline delete-webhook --name my-webhook

Marcar um webhook no CodePipeline
Você pode aplicar tags aos webhooks no CodePipeline. As tags são pares de chave-valor associados 
a recursos da AWS. Para obter informações sobre a atribuição de tags do recurso do CodePipeline, 
casos de uso, restrições de chave e valor de tag, além de tipos de recursos compatíveis, consulte Marcar 
recursos (p. 156).
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Você pode especificar tags ao criar um webhook. Você pode adicionar, remover e atualizar os valores de 
tags em um webhook. Você pode adicionar até 50 tags para cada webhook.

Tópicos
• Adicionar tags a um webhook existente (p. 608)
• Visualizar tags de um webhook (p. 608)
• Editar tags de um webhook (p. 608)
• Remover tags de um webhook (p. 609)

Adicionar tags a um webhook existente
Siga estas etapas para usar a AWS CLI para adicionar uma tag a um webhook. Para adicionar uma tag a 
um webhook ao criá-lo, consulte Crie um webhook para umaGitHub fonte (p. 602).

Nestas etapas, partimos do princípio de que você já instalou uma versão recente da AWS CLI ou atualizou 
para a versão atual. Para obter mais informações, consulte Instalar a AWS Command Line Interface.

No terminal ou na linha de comando, execute o comando tag-resource, especificando o nome de recurso 
da Amazon (ARN) do webhook no qual você deseja adicionar tags e a chave e o valor da tag que você 
deseja adicionar. Você pode adicionar mais de uma tag a um webhook. Por exemplo, para marcar um 
webum webhook MyWebhookcom duas etiquetas NewProject, uma ApplicationNamechave de
MyApplicationetiqueta

aws codepipeline tag-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-
west-2:account-id:webhook:MyWebhook --tags key=Project,value=NewProject
 key=ApplicationName,value=MyApplication

Se houver êxito, o comando não retorna nada.

Visualizar tags de um webhook
Siga estas etapas para usar a AWS CLI para visualizar as tags da AWS para um webhook. Se não foram 
adicionadas tags, a lista retornará vazia.

No terminal ou na linha de comando, execute o comando list-tags-for-resource. Por exemplo, 
para visualizar uma lista de chaves de etiquetas e valores de de MyWebhooketiquetas para um 
webhookarn:aws:codepipeline:us-west-2:account-id:webhook:MyWebhook

aws codepipeline list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-
west-2:account-id:webhook:MyWebhook

Se houver êxito, o comando retornará informações semelhantes às seguintes:

{ 
    "tags": { 
        "Project": "NewProject", 
        "ApplicationName": "MyApplication" 
    }
}

Editar tags de um webhook
Siga estas etapas para usar a AWS CLI para atualizar uma tag para um webhook. Você pode alterar 
o valor para uma chave existente ou adicionar outra chave. Você também pode remover tags de um 
webhook, conforme mostrado na próxima seção.
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No terminal ou na linha de comando, execute o comando tag-resource, especificando o ARN do webhook 
no qual deseja atualizar uma tag e especifique a chave e o valor da tag:

aws codepipeline tag-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-
id:webhook:MyWebhook --tags key=Project,value=UpdatedProject

Remover tags de um webhook
Siga estas etapas para usar a AWS CLI para remover uma tag de um webhook. Ao remover tags do 
recurso associado, as tags são excluídas.

Note

Se você excluir um webhook, todas as associações de tag serão removidas do webhook. Você 
não precisa remover as tags antes de excluir um webhook.

No terminal ou na linha de comando, execute o comando untag-resource, especificando o ARN do 
webhook do qual você deseja remover tags e a chave da tag que você deseja remover. Por exemplo, para 
remover uma tag em um webhook chamado MyWebhookcom a chave de tag Project:

aws codepipeline untag-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-
id:webhook:MyWebhook --tag-keys Project

Se houver êxito, o comando não retorna nada. Para verificar as tags associadas ao webhook, execute o 
comando list-tags-for-resource.

Crie um webhook para umaGitHub fonte (AWS 
CloudFormationmodelo)

Para utilizar o AWS CloudFormation para criar um webhook, atualize seu modelo conforme descrito aqui.

Como adicionar parâmetros e criar um webhook em seu modelo

É altamente recomendável que você use o AWS Secrets Manager para armazenar suas credenciais. Se 
você usar o Secrets Manager, já terá configurado e armazenado seus parâmetros secretos no Secrets 
Manager. Este exemplo usa referências dinâmicas ao Secrets Manager para asGitHub credenciais do seu 
webhook. Para obter mais informações, consulte Usar referências dinâmicas para especificar valores de 
modelo.

Important

Ao transmitir parâmetros secretos, não insira o valor diretamente no modelo. O valor é 
renderizado como texto sem formatação e, portanto, é legível. Por motivos de segurança, não use 
texto sem formatação no modelo do AWS CloudFormation para armazenar suas credenciais.

Ao usar a CLI ou o AWS CloudFormation para criar um pipeline e adicionar um webhook, é necessário 
desativar as verificações periódicas.

Note

Para desativar as verificações periódicas, é necessário adicionar explicitamente o parâmetro
PollForSourceChanges e defini-lo como falso, conforme descrito no procedimento final 
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abaixo. Caso contrário, o padrão para um pipeline da CLI ou do AWS CloudFormation é que
PollForSourceChanges seja padronizado como verdadeiro e não seja exibido na saída 
da estrutura de pipeline. Para obter mais informações sobrePollForSourceChanges padrões, 
consulteConfigurações padrão para o PollForSourceChanges parâmetro (p. 480).

1. No modelo, em Resources, adicione os parâmetros:

YAML

Parameters: 
        GitHubOwner: 
          Type: String

...

JSON

{ 
 "Parameters": { 
  "BranchName": { 
   "Description": "GitHub branch name", 
   "Type": "String", 
   "Default": "main" 
  }, 
  "GitHubOwner": { 
   "Type": "String" 
  },

...

2. Utilize o recurso AWS::CodePipeline::Webhook do AWS CloudFormation para adicionar um 
webhook.

Note

O TargetAction especificado deve corresponder à propriedade de Name da ação de 
origem definida no pipeline.

SeRegisterWithThirdParty estiver definido comotrue, certifique-se de que o usuário associado 
aoOAuthToken possa definir os escopos necessários emGitHub. O token e o webhook exigem os 
seguintesGitHub escopos:

• repo – usado para se obter o controle total para ler e efetuar pull de artefatos de repositórios 
públicos e privados para um pipeline.

• admin:repo_hook – usado para se obter o controle total dos ganchos do repositório.

Caso contrário,GitHub retorna um 404. Para obter mais informações sobre o 404 retornado, consulte
https://help.github.com/articles/about-webhooks.

YAML

  AppPipelineWebhook: 
    Type: AWS::CodePipeline::Webhook 
    Properties: 
      Authentication: GITHUB_HMAC 
      AuthenticationConfiguration: 
        SecretToken: {{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}} 
      Filters: 
        -  
          JsonPath: "$.ref" 
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          MatchEquals: refs/heads/{Branch} 
      TargetPipeline: !Ref AppPipeline 
      TargetAction: SourceAction 
      Name: AppPipelineWebhook 
      TargetPipelineVersion: !GetAtt AppPipeline.Version 
      RegisterWithThirdParty: true

...

JSON

"AppPipelineWebhook": { 
    "Type": "AWS::CodePipeline::Webhook", 
    "Properties": { 
        "Authentication": "GITHUB_HMAC", 
        "AuthenticationConfiguration": { 
            "SecretToken": 
 "{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}" 
        }, 
        "Filters": [{ 
            "JsonPath": "$.ref", 
            "MatchEquals": "refs/heads/{Branch}" 
        }], 
        "TargetPipeline": { 
            "Ref": "AppPipeline" 
        }, 
        "TargetAction": "SourceAction", 
        "Name": "AppPipelineWebhook", 
        "TargetPipelineVersion": { 
            "Fn::GetAtt": [ 
              "AppPipeline", 
              "Version" 
            ] 
        }, 
        "RegisterWithThirdParty": true 
    }
},

...

3. Salve o modelo atualizado em seu computador local e abra o console do AWS CloudFormation.
4. Selecione sua pilha e clique em Create Change Set for Current Stack (Criar conjunto de alterações 

para a pilha atual).
5. Carregue o modelo e visualize as alterações listadas no AWS CloudFormation. Essas são as 

alterações a serem feitas na pilha. Seus novos recursos devem ser exibidos na lista.
6. Selecione Execute (Executar).

Para editar oPollForSourceChanges parâmetro do seu funil
Important

Ao criar um pipeline com esse método, o parâmetro PollForSourceChanges é padronizado 
como verdadeiro se não for explicitamente definido como falso. Ao adicionar a detecção de 
alterações baseada em eventos, é necessário adicionar o parâmetro a sua saída e defini-
lo como falso para desativar a sondagem. Caso contrário, o pipeline inicia duas vezes para 
uma única alteração de origem. Para obter detalhes, consulte Configurações padrão para o 
PollForSourceChanges parâmetro (p. 480).

• No modelo, altere PollForSourceChanges para false. Se você não incluir
PollForSourceChanges na sua definição de pipeline, adicione-o e configure para falso.
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Por que estou fazendo essa mudança? A alteração deste parâmetro para false desativa as 
verificações periódicas para que você possa utilizar apenas a detecção de alterações baseada em 
eventos.

YAML

          Name: Source 
          Actions:  
            -  
              Name: SourceAction 
              ActionTypeId:  
                Category: Source 
                Owner: ThirdParty 
                Version: 1 
                Provider: GitHub 
              OutputArtifacts:  
                - Name: SourceOutput 
              Configuration:  
                Owner: !Ref GitHubOwner 
                Repo: !Ref RepositoryName 
                Branch: !Ref BranchName 
                OAuthToken: 
 {{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}} 
                 PollForSourceChanges: false
              RunOrder: 1

JSON

 { 
    "Name": "Source", 
    "Actions": [{ 
  "Name": "SourceAction", 
  "ActionTypeId": { 
      "Category": "Source", 
      "Owner": "ThirdParty", 
      "Version": 1, 
      "Provider": "GitHub" 
 }, 
 "OutputArtifacts": [{ 
     "Name": "SourceOutput" 
 }], 
 "Configuration": { 
     "Owner": { 
   "Ref": "GitHubOwner" 
     }, 
     "Repo": { 
   "Ref": "RepositoryName" 
     }, 
     "Branch": { 
         "Ref": "BranchName" 
     }, 
     "OAuthToken": "{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}", 
      PollForSourceChanges: false
 }, 
 "RunOrder": 1 
    }]
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Configurar a autenticação (ações de origem 
daGitHub versão 1)

CodePipelineusa tokensGitHub OAuth e tokens de acesso pessoal para acessar seusGitHub repositórios e 
recuperar as alterações mais recentes. Há duas maneiras de configurar aGitHub autenticação

• AWScria um token OAuthAWS gerenciado padrão quando você usa o console para criar ou atualizar 
pipelines.

• Você pode criar e gerenciar seus tokens de acesso pessoal gerados pelo cliente. Você precisa de 
tokens de acesso pessoal ao usar a CLI, SDK ou o AWS CloudFormation para criar ou atualizar o 
pipeline.

Tópicos
• Visualizar aplicativos OAuth autorizados (p. 613)
• Configure seu pipeline para usar um token de acesso pessoal (GitHube CLI) (p. 613)
• UseGitHub e aCodePipeline CLI para criar e rotacionar seu token de acessoGitHub pessoal 

regularmente (p. 615)

Visualizar aplicativos OAuth autorizados
CodePipelineusa tokens OAuth para se integrar comGitHub o. GitHubrastreia as permissões do token 
OAuth paraCodePipeline.

Para ver suas integrações autorizadas emGitHub

1. EmGitHub, na opção suspensa em sua foto de perfil, escolha Configurações.
2. Escolha Applications (Aplicativos) e Authorized OAuth Apps (Aplicativos OAuth autorizados).
3. Revise seus aplicativos autorizados.

Configure seu pipeline para usar um token de acesso 
pessoal (GitHube CLI)
Você pode configurar seu pipeline para usar um token de acesso pessoal ao qual se conectarGitHub. 
A vantagem de usar tokens em vez de senhas em um script é que os tokens podem ser revogados ou 
alternados. Você pode ainda conceder privilégios e permissões específicos a um token de acesso pessoal. 
Cada token de acesso pessoal está associado no nível do pipeline, não no da conta.

Note

Talvez você precise atualizar outros aplicativos se eles estiverem usando o mesmo token de 
acesso pessoal. Uma prática de segurança recomendada é não compartilhar um único token 
entre vários aplicativos. Crie um token de acesso pessoal para cada aplicativo. Para obter mais 
informações, consulte Criação de um token de acesso pessoal para a linha de comando noGitHub 
site.

Para criar um token de acessoGitHub pessoal e, em seguida, atualizar a estrutura do pipeline com 
o novo token

1. EmGitHub, na opção suspensa em sua foto de perfil, escolha Configurações.
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2. Escolha Developer settings (Configurações do desenvolvedor) e selecione Personal access tokens 
(Tokens de acesso pessoal).

3. Escolha Generate new token (Gerar novo token).

A página Novo token de acesso pessoal é exibida.
4. Em Select scopes (Selecionar escopos), selecione admin:repo_hook e repo.
5. Escolha Generate token (Gerar token).
6. Ao lado do token gerado, escolha o ícone de copiar.

Note

Copie o token quando ele for gerado. Você não pode visualizar o token após fechar esta 
página.

7. Em um terminal (Linux, macOS ou Unix) ou um prompt de comando (Windows), execute oget-pipeline
comando no pipeline para o qual você deseja alterar o token do OAuth e, em seguida, copiar a saída 
do comando para um arquivo JSON. Por exemplo, para um pipeline chamado MyFirstPipeline, você 
digitaria algo assim:

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

A saída do comando é enviada ao arquivo pipeline.json.
8. Abra o arquivo em um editor de texto simples e edite o valorOAuthTokenField da suaGitHub ação.

Ao usar oAWS CLI para criar o pipeline, você pode passar seu token de acessoGitHub pessoal 
nesse campo. Substitua os asteriscos (****) pelo token do qual você copiouGitHub. Quando
get-pipeline é executado para visualizar a configuração da ação, a máscara de quatro 
asteriscos é exibida para esse valor. Por exemplo, para um token de acesso pessoal com o valor
111222333444555666777888EXAMPLE:

"configuration": { 
        "Owner": "MyGitHubUserName", 
        "Repo": "test-repo", 
        "Branch": "main", 
        "OAuthToken": "111222333444555666777888EXAMPLE" 
    }

Note

Quando um modelo do AWS CloudFormation é usado para criar o pipeline, primeiro é 
necessário armazenar o token como um segredo no AWS Secrets Manager. Você inclui 
o valor desse campo como uma referência dinâmica ao segredo armazenado no Secrets 
Manager. Para ver um exemplo, consulte GitHubreferência da estrutura de ação de origem da 
versão 1 (p. 597).

9. Se você estiver trabalhando com a estrutura de pipeline recuperada por meio do comando get-
pipeline, será necessário modificar a estrutura no arquivo JSON por meio da remoção das linhas
metadata do arquivo. Caso contrário, o comando update-pipeline não é capaz de utilizá-la. 
Remova a seção da estrutura do pipeline no arquivo JSON (as linhas de "metadata": { } e os 
campos "created", "pipelineARN" e "updated").

Por exemplo, remova as seguintes linhas da estrutura:

"metadata": {   
  "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name", 
  "created": "date", 
  "updated": "date" Versão da API 2015-07-09
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  }

10. Salve o arquivo e depois execute update-pipeline com o parâmetro --cli-input-json para 
especificar o arquivo JSON recém-editado.

Por exemplo, para atualizar um pipeline chamado MyFirstPipeline, você deve digitar algo semelhante 
ao seguinte:

aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

Important

Não se esqueça de incluir file:// antes do nome de arquivo. Ele é obrigatório nesse 
comando.

11. Repita as etapas de 6 a 8 para cada pipeline que contém umaGitHub ação.
12. Ao concluir, exclua os arquivos JSON usados para atualizar os pipelines.

UseGitHub e aCodePipeline CLI para criar e 
rotacionar seu token de acessoGitHub pessoal 
regularmente
A vantagem de usar tokens em vez de senhas em um script é que os tokens podem ser revogados ou 
alternados. Você pode ainda conceder privilégios e permissões específicos a um token de acesso pessoal. 
Os tokens devem ser armazenados de forma segura e alternados ou regenerados regularmente. A 
alternância de tokens é recomenda pela RFC-6819 (OAuth 2.0 Threat Model and Security Considerations), 
seção 5.1.5.3.

Para obter mais informações, consulte Criação de um token de acesso pessoal para a linha de comando
noGitHub site.

Depois de gerar novamente um novo token de acesso pessoal, poderá alterná-lo por meio da AWS CLI ou 
da API, ou usando o AWS CloudFormation e chamando UpdatePipeline.

Note

Talvez você precise atualizar outros aplicativos se eles estiverem usando o mesmo token de 
acesso pessoal. Uma prática de segurança recomendada é não compartilhar um único token 
entre vários aplicativos. Crie um novo token de acesso pessoal para cada aplicativo.

Use essas etapas para alternar seu token de acessoGitHub pessoal e, em seguida, atualizar a estrutura do 
pipeline com o novo token.

Note

Depois de alternar o token de acesso pessoal, lembre-se de atualizar qualquer script da AWS CLI 
ou modelos do AWS CloudFormation que contenham informações sobre o token antigo.

1. EmGitHub, na opção suspensa em sua foto de perfil, escolha Configurações.
2. Escolha Developer settings (Configurações do desenvolvedor) e selecione Personal access tokens 

(Tokens de acesso pessoal).
3. Ao lado do seu token de acessoGitHub pessoal, escolha Editar.
4. Escolha Regenerar token.
5. Ao lado do token regenerado, escolha o ícone de copiar.
6. Em um terminal (Linux, macOS ou Unix) ou um prompt de comando (Windows), execute oget-pipeline

comando no pipeline para o qual você deseja alterar o token de acesso pessoal e, em seguida, copiar 
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a saída do comando para um arquivo JSON. Por exemplo, para um pipeline chamado MyFirstPipeline, 
você digitaria algo assim:

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

A saída do comando é enviada ao arquivo pipeline.json.
7. Abra o arquivo em um editor de texto simples e edite o valorOAuthTokenField da suaGitHub ação.

Ao usar oAWS CLI para criar o pipeline, você pode passar seu token de acessoGitHub pessoal 
nesse campo. Substitua os asteriscos (****) pelo token do qual você copiouGitHub. Quando
get-pipeline é executado para visualizar a configuração da ação, a máscara de quatro 
asteriscos é exibida para esse valor. Por exemplo, para um token de acesso pessoal com o valor
111222333444555666777888EXAMPLE:

"configuration": { 
        "Owner": "MyGitHubUserName", 
        "Repo": "test-repo", 
        "Branch": "main", 
        "OAuthToken": "111222333444555666777888EXAMPLE" 
    }

Note

Quando um modelo do AWS CloudFormation é usado para atualizar o pipeline, primeiro 
é necessário armazenar o token como um segredo no AWS Secrets Manager. Você inclui 
o valor desse campo como uma referência dinâmica ao segredo armazenado no Secrets 
Manager. Para ver um exemplo, consulte GitHubreferência da estrutura de ação de origem da 
versão 1 (p. 597).

8. Se você estiver trabalhando com a estrutura de pipeline recuperada por meio do comando get-
pipeline, será necessário modificar a estrutura no arquivo JSON por meio da remoção das linhas
metadata do arquivo. Caso contrário, o comando update-pipeline não é capaz de utilizá-la. 
Remova a seção da estrutura do pipeline no arquivo JSON (as linhas de "metadata": { } e os 
campos "created", "pipelineARN" e "updated").

Por exemplo, remova as seguintes linhas da estrutura:

"metadata": {   
  "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name", 
  "created": "date", 
  "updated": "date" 
  }

9. Salve o arquivo e depois execute update-pipeline com o parâmetro --cli-input-json para 
especificar o arquivo JSON recém-editado. Por exemplo, para atualizar um pipeline chamado 
MyFirstPipeline, você deve digitar algo semelhante ao seguinte:

Important

Não se esqueça de incluir file:// antes do nome de arquivo. Ele é obrigatório nesse 
comando.

aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

10. Quando terminar de atualização seus pipelines, exclua os arquivos JSON.

Para obter mais informações, consulte Erro de pipeline: “Não foi possível acessar oGitHub repositório” ou 
“Não foi possível conectar-se aoGitHub repositório” (ações de origem daGitHub versão 1) (p. 619).
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Tutorial: Crie um pipeline comAWS CloudFormation 
(ações de origem daGitHub versão 1)

Note

A ação daGitHub versão 1 não é recomendada. Para um pipeline com uma ação daGitHub versão 
1,CodePipeline usa tokens baseados em OAuth para se conectar ao seuGitHub repositório. Por 
outro lado, aGitHub ação (versão 2) usa um recurso de conexão para associarAWS recursos 
ao seuGitHub repositório. O recurso de conexão usa tokens baseados em aplicativos para se 
conectar. Para obter mais informações sobre como atualizar seu pipeline para aGitHub ação 
recomendada que usa uma conexão, consulteAtualizar uma ação de origem do GitHub versão 1 
para uma ação de origem do GitHub versão 2 (p. 585).

Este tutorial mostra como usar oAWS CloudFormation console para criar uma infraestrutura que inclui um 
pipeline conectado a um repositório deGitHub origem. Neste tutorial, você utiliza o arquivo de modelo de 
exemplo para criar sua pilha de recursos, que inclui o armazenamento de artefatos, pipeline e recursos de 
detecção de alterações (seu webhook). Depois de criar sua pilha de recursos no AWS CloudFormation, 
você pode visualizar seu pipeline no console do AWS CodePipeline. O pipeline é composto por dois 
estágios, com um estágio de origem do GitHub e um estágio de implantação do CodeDeploy.

É altamente recomendável que você use o AWS Secrets Manager para armazenar suas credenciais. Se 
você usar o Secrets Manager, já terá configurado e armazenado seus parâmetros secretos no Secrets 
Manager. Este exemplo usa referências dinâmicas aoAWS Secrets Manager para asGitHub credenciais do 
seu webhook. Para obter mais informações, consulte Usar referências dinâmicas para especificar valores 
de modelo.

Important

Ao transmitir parâmetros secretos, não insira o valor diretamente no modelo. O valor é 
renderizado como texto sem formatação e, portanto, é legível. Por motivos de segurança, não use 
texto sem formatação no modelo do AWS CloudFormation para armazenar suas credenciais.

Pré-requisitos:

Você deve ter criado os seguintes recursos para uso com o modelo do AWS CloudFormation de exemplo:

• Um aplicativo e um grupo de implantação do CodeDeploy. Você pode usar os recursos do CodeDeploy 
que você criou em Tutorial: Criar um pipeline simples (repositório do CodeCommit) (p. 51).

• Escolha um desses links para fazer download do arquivo de exemplo do modelo do AWS 
CloudFormation para criar um pipeline: YAML | JSON

Descompacte o arquivo e coloque-o em seu computador local.
• Os modelos de amostra no bullet acima estão configurados para usar um tokenGitHub 

secreto com essa referência dinâmica ao token armazenado emAWS Secrets 
Manager:{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}. Você deve 
criar umGitHub token e armazená-lo no Secrets Manager para usar a referência dinâmica no modelo 
para seusSecretToken camposOAuthToken e.

• Faça o download do SampleApp_Linux.zip.
• OGitHub repositório e a ramificação que você deseja usar para sua fonte.
• Uma chave de acesso pessoal para seuGitHub repositório. Ela será utilizada para fornecer um token 

OAuth para conexão com o repositório.
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Para criar sua pilha emAWS CloudFormation

1. Descompacte os arquivos do SampleApp_Linux.zip e faça o upload dos arquivos para o seuGitHub 
repositório. Você deve carregar os arquivos descompactados no diretório raiz do seu repositório.

2. Abra o console do AWS CloudFormation e selecione Create Stack (Criar pilha).
3. Em Choose a template (Selecionar um modelo), selecione Upload a template to Amazon S3 (Carregar 

um modelo no Amazon S3). Selecione Browse (Procurar) e selecione o arquivo do modelo no seu 
computador local. Escolha Próximo.

4. Em Stack name (Nome da pilha), insira um nome para o pipeline. Os parâmetros especificados pelo 
modelo de exemplo são exibidos. Insira os seguintes parâmetros:

a. Em ApplicationName, insira o nome do seuCodeDeploy aplicativo.
b. Em BetaFleet, insira o nome do seu grupoCodeDeploy de implantação.
c. Em BranchName, insira a ramificação do repositório que você deseja usar.
d. Em GitHubOAuthToken, insira a chave de acesso pessoal para seuGitHub repositório.
e. Em GitHubOwner, insira o nome deGitHub usuário do proprietário do repositório.
f. Em GitHubSecret, insira o segredo que você deseja usar paraAWS CloudFormation criar o 

webhook.
g. Em RepositoryName, insira o nome do seu repositório deGitHub origem.

5. Escolha Próximo. Aceite os padrões na página a seguir e selecione Next (Próximo).
6. Em Capacidades, selecione Eu reconheço queAWS CloudFormation pode criar recursos do IAM e 

escolha Criar.
7. Após a conclusão da criação da pilha, visualize a lista de eventos para verificar se há erros.
8. Faça login noAWS Management Console e abra oCodePipeline console em https:// 

console.aws.amazon.com/codepipeline/.

Em Pipelines, selecione o pipeline e clique em View (Visualizar). O diagrama mostra os estágios de 
implantação e a origem do pipeline.

9. No seu repositório de origem, confirme e envie uma alteração. Seus recursos de detecção de 
alterações capturam a alteração e o pipeline é iniciado.

Solução de problemas (ações de origem daGitHub 
versão 1)

Erro de pipeline: meu estágio deGitHub origem 
contém submódulos do Git, masCodePipeline não os 
inicializa (ações de origem daGitHub versão 1)
Problema:CodePipeline não suporta submódulos git. CodePipelinedepende da API de link de 
arquivamento daGitHub, que não oferece suporte a submódulos.

Possíveis correções: considere clonar oGitHub repositório diretamente como parte de um script separado. 
Por exemplo, você pode incluir uma ação de clonagem em um script de Jenkins.
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Erro de pipeline: “Não foi possível acessar oGitHub 
repositório” ou “Não foi possível conectar-se aoGitHub 
repositório” (ações de origem daGitHub versão 1)
Problema:CodePipeline usa tokens OAuth para se integrarGitHub. Quando você cria um pipeline com 
um provedor deGitHub origem,CodePipeline gerencia suasGitHub credenciais criando um token OAuth 
padrão. Quando seu pipeline se conecta ao repositório, ele usaGitHub credenciais para se conectarGitHub. 
As credenciais do token OAuth são gerenciadas pelo CodePipeline. Você não visualiza ou gerencia o 
token de forma alguma. O outro tipo de credencial que você pode usar para se conectarGitHub são os 
tokens de acesso pessoal, que são criados por você em vez de pelos aplicativos OAuth. Tokens de acesso 
pessoal são gerenciados por você e não pelo CodePipeline.

Se essas permissões tiverem sido revogadas ou desativadas, o pipeline falhará quando não puder usar 
oGitHub token para se conectar ao repositório.

Trata-se de uma prática de segurança recomendada para alternar o token de acesso pessoal em períodos 
regulares. Para obter mais informações, consulte UseGitHub e aCodePipeline CLI para criar e rotacionar 
seu token de acessoGitHub pessoal regularmente (p. 615).

Correções possíveis:

SeCodePipeline não conseguir se conectar aoGitHub repositório, há duas opções de solução de 
problemas:

• Você pode simplesmente precisar reconectar o pipeline ao repositório manualmente. Você pode ter 
revogado as permissões do token OAuth para o CodePipeline, e elas só precisam ser restauradas. Para 
fazer isso, siga as etapas abaixo.

• Talvez você precise alterar o token OAuth padrão para um token de acesso pessoal. O número 
de tokens OAuth é limitado. Para obter mais informações, consulte aGitHub documentação. Se o 
CodePipeline atingir esse limite, os tokens mais antigos vão parar de funcionar, e as ações em pipelines 
que dependem desse token falharão.

1. Verifique se as permissões para o CodePipeline foram revogadas. Para ver as etapas para 
verificar a lista de aplicativos OAuth autorizadosGitHub, consulteVisualizar aplicativos OAuth 
autorizados (p. 613). Se você não vêCodePipeline na lista, você deve usar o console para 
reconectar seu pipelineGitHub.

a. Abra o pipeline no console e escolha Edit (Editar). No estágio de origem que contém sua 
açãoGitHub de origem, escolha Editar estágio.

b. Na açãoGitHub de origem, escolha o ícone de edição.
c. Na página Editar ação, escolha ConnectGitHub para restaurar a autorização.

Se solicitado, pode ser necessário inserir novamente o Repository (Repositório) e a Branch 
(Ramificação) para sua ação. Escolha Done (Concluído). Escolha Done (Concluído) na página de 
edição de estágio e Save (Salvar) na página de edição do pipeline. Execute o pipeline.

2. Se isso não corrigir o erro, mas você puder verCodePipeline na lista de aplicativos OAuth autorizados
emGitHub, você pode ter excedido o número permitido de tokens. Para corrigir o problema, você 
pode configurar manualmente um token OAuth como um token de acesso pessoal e configurar todos 
os pipelines em sua conta da AWS para usar esse token. Para obter mais informações, consulte
Configure seu pipeline para usar um token de acesso pessoal (GitHube CLI) (p. 613).
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Histórico de documentação do Guia 
do usuário do AWS CodePipeline

A tabela a seguir descreve as alterações importantes em cada versão do Guia do usuário do CodePipeline. 
Para receber notificações sobre atualizações dessa documentação, você pode se inscrever em um feed 
RSS.

• Versão da API: 09-07-2015
• Última atualização da documentação: 19 de abril de 2023

Alteração Descrição Data

Atualizações nas políticas 
gerenciadas (p. 620)

As 
políticasAWSCodePipelineFullAccess
gerenciadas pela 
AWSAWSCodePipelineReadOnlyAccess
estão obsoletas. 
UseAWSCodePipeline_FullAccess
asAWSCodePipeline_ReadOnlyAccess
políticas e. Veja AWS 
CodePipelineas atualizações das 
políticasAWS gerenciadas.

17 de novembro de 2022

Atualizações nos procedimentos 
que usamCloudTrail (p. 620)

Todos os procedimentos 
do console, exemplos de 
comandos de CLI e exemplos 
deAWS CloudFormation 
trechos e modelos para um 
pipeline com uma fonte S3 
foram atualizados com a 
opção de escolher Escrever e 
selecionar false para eventos de 
gerenciamento emCloudTrail. 
Veja os exemplos atualizados em
Iniciando um pipeline, Tutorial: 
Crie um pipeline comAWS 
CloudFormation, Edite pipelines 
para usar eventos push e
Atualizar pipelines de sondagem.

27 de abril de 2022

Nova integração suportada com 
o Snyk (p. 620)

Você pode usar a ação de 
invocação do SnykCodePipeline 
para automatizar a verificação 
de segurança do seu código-
fonte aberto. Para obter 
mais informações, consulte 
a referência de ações e 
integrações da Snyk.

10 de junho de 2021

Nova Região Europa Europa 
(Milão) (p. 620)

CodePipelineAgora o está 
disponível na Europa (Milão). 
O tópico Limites e o tópico 

27 de janeiro de 2021
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de AWS service (Serviço 
da AWS)endpoints foram 
atualizados.

A detecção de alterações pode 
ser desativada para ações de 
origem com conexões (p. 620)

Você pode usar a CLI ou o 
SDK para atualizar uma ação 
deCodeStarSourceConnection
origem e desativar a detecção 
automática de alterações no 
repositório de origem. O tópico 
de referência da estrutura 
deCodeStarSourceConnection 
ação foi atualizado com uma 
descrição doDetectChanges
parâmetro.

8 de janeiro de 2021

CodePipelineagora 
suporta açõesAWS 
CloudFormationStackSets de 
implantação (p. 620)

Um novo tutorial, Tutorial: Crie 
um pipeline que seja usadoAWS 
CloudFormationStackSets como 
provedor de implantação, fornece 
etapas a serem usadasAWS 
CloudFormationStackSets para 
criar e atualizar seus conjuntos 
de pilhas e instâncias de pilha 
com seu pipeline. O tópico de
referência da estrutura deAWS 
CloudFormationStackSets ação
também foi adicionado.

30 de dezembro de 2020

Nova Região Ásia-Pacífico (Hong 
Kong) (p. 620)

CodePipelineAgora o está 
disponível na região Ásia-
Pacífico (Hong Kong). O 
tópico Limites e o tópico 
de AWS service (Serviço 
da AWS)endpoints foram 
atualizados.

22 de dezembro de 2020

Exibir padrõesEventBridge 
de eventos atualizados 
emCodePipeline (p. 620)

Padrões e status de eventos 
atualizados para eventos 
de pipeline, estágio e nível 
de ação foram adicionados 
aos CodePipelineeventos de 
monitoramento.

21 de dezembro de 2020

Veja as execuções do 
pipeline de entrada 
emCodePipeline (p. 620)

Você pode usar o console ou 
a CLI para exibir execuções 
de entrada. Para obter mais 
informações, consulte Exibir uma 
execução de entrada (console)
e Exibir status de execução de 
entrada (CLI).

16 de novembro de 2020
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A açãoCodeCommit de origem 
emCodePipeline suporta a opção 
de clonagem completa (p. 620)

Ao usar uma ação 
deCodeCommit origem, você 
pode escolher a opção de 
clonagem completa para usar 
comandos e metadados do 
Git paraCodeBuild ações 
posteriores. Para obter mais 
informações, consulte a
referência deCodeCommit ações
e o tutorial: Use o clone completo 
com uma fonte deCodeCommit 
pipeline.

11 de novembro de 2020

CodePipelinesuporta conexões 
comGitHub oGitHub Enterprise 
Server (p. 620)

Você pode usar conexões para 
configurarAWS recursos para 
interagir com oGitHubGitHub 
Enterprise Cloud e oGitHub 
Enterprise Server. Você também 
pode escolher a opção de 
clonagem completa para usar 
comandos e metadados do Git 
para ações posteriores. Para 
obter mais informações, consulte
GitHubconexões, conexões
doGitHub Enterprise Server e
Tutorial: Use o clone completo 
com uma fonte deGitHub 
pipeline. Se você tiver um 
pipeline existente com uma 
ação deGitHub origem, consulte
Atualizar uma ação de origem 
daGitHub versão 1 para uma 
ação de origem daGitHub versão 
2.

30 de setembro de 2020

ACodeBuild ação suporta a 
ativação de compilações em lote 
emAWS CodePipeline (p. 620)

ParaCodeBuild ações em seu 
pipeline, você pode permitir que 
compilações em lote executem 
várias compilações em uma 
única execução. Para obter 
mais informações, consulte 
a referência da estrutura 
deCodeBuild ações e Criar um 
pipeline (console).

30 de julho de 2020

AWS CodePipelineagora 
suporta açõesAWSAppConfig de 
implantação (p. 620)

Um novo tutorial, Tutorial: 
Crie um pipeline que seja 
usadoAWSAppConfig como 
provedor de implantação, 
fornece etapas a serem 
usadasAWSAppConfig 
para implantar arquivos de 
configuração com seu pipeline. O 
tópico de referência da estrutura 
deAWSAppConfig ação também 
foi adicionado.

25 de junho de 2020
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AWS CodePipelineagora 
oferece suporte à Amazon VPC 
noAWSGovCloud (Oeste dos 
EUA) (p. 620)

Agora você pode se conectar 
diretamenteAWS CodePipeline 
por meio de um endpoint 
privado da Amazon VPC 
noAWSGovCloud (Oeste 
dos EUA). Para obter mais 
informações, consulte
UsarCodePipeline com o Amazon 
Virtual Private Cloud.

2 de junho de 2020

AWS CodePipelineagora suporta 
ações deAWS Step Functions 
invocação (p. 620)

Agora é possível criar um 
pipeline no CodePipeline que use 
o AWS Step Functions como o 
provedor de ação de invocação. 
Um novo tutorial, Tutorial: Usar 
uma ação de chamada do AWS 
Step Functions em um pipeline, 
fornece etapas para iniciar uma 
execução de máquina de estado 
no pipeline. O tópico Referência 
da estrutura de ação do AWS 
Step Functions também foi 
adicionado.

28 de maio de 2020

Exibir, listar e atualizar 
conexões (p. 620)

É possível listar, excluir e 
atualizar conexões no console. 
Consulte Listar conexões no 
CodePipeline.

21 de maio de 2020

As conexões suportam a 
marcação de recursos de 
conexões na CLI (p. 620)

Os recursos de conexões 
agora oferecem suporte à 
marcação naAWS CLI. As 
conexões agora se integram 
comAWSCodeGuru. Consulte
Referência de permissões do 
IAM para conexões.

6 de maio de 2020

CodePipelineagora está 
disponível emAWSGovCloud 
(Oeste dos EUA) (p. 620)

Agora você pode 
usarCodePipeline 
emAWSGovCloud (Oeste 
dos EUA). Para obter mais 
informações, consulte Cotas do .

8 de abril de 2020

O tópico de cotas mostra quais 
cotasCodePipeline de serviço 
são configuráveis (p. 620)

O tópico de cotas do 
CodePipeline foi reformatado. 
A documentação mostra 
quais cotas de serviço 
são configuráveis e quais 
não são. Veja Cotas 
emAWSCodePipeline.

12 de março de 2020

O tempo limite da ação de 
implantação do Amazon ECS é 
configurável (p. 620)

O tempo limite da ação de 
implantação do Amazon ECS é 
configurável em até uma hora (o 
tempo limite padrão). Veja Cotas 
emAWSCodePipeline.

5 de fevereiro de 2020
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Novos tópicos descrevem 
como você pode interromper 
a execução de um 
pipeline (p. 620)

É possível interromper a 
execução de um pipeline no 
CodePipeline. Você pode 
especificar que a execução é 
interrompida após a conclusão 
das ações em andamento ou 
pode especificar para interromper 
a execução imediatamente 
e abandonar as ações em 
andamento. Consulte Como 
as execuções de pipeline são 
interrompidas e Interromper a 
execução de um pipeline no 
CodePipeline.

21 de janeiro de 2020

CodePipelinesuporta 
conexões (p. 620)

Você pode usar conexões para 
configurarAWS recursos para 
interagir com repositórios de 
código externos. Cada conexão 
é um recurso que pode ser 
usado por serviços como o 
CodePipeline para se conectar a 
um repositório de terceiros, como 
o Bitbucket. Para obter mais 
informações, consulte Trabalhar 
com conexões emCodePipeline.

18 de dezembro de 2019

Tópicos atualizados sobre 
segurança, autenticação e 
controle de acesso (p. 620)

As informações de segurança, 
autenticação e controle de 
acesso do CodePipeline foram 
organizadas em um novo 
capítulo de Segurança. Para 
obter mais informações, consulte
Segurança.

17 de dezembro de 2019

Novos tópicos descrevem como 
você pode usar variáveis em 
seus pipelines (p. 620)

Agora você pode configurar 
namespaces para ações e 
gerar variáveis cada vez que a 
execução da ação for concluída. 
É possível configurar ações 
downstream para fazer referência 
a esses namespaces e variáveis. 
Consulte Trabalhar com variáveis
e Variáveis.

14 de novembro de 2019
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Novos tópicos descrevem 
como as execuções do pipeline 
funcionam, por que os estágios 
são bloqueados durante 
uma execução e quando as 
execuções do pipeline são 
substituídas (p. 620)

Vários tópicos foram adicionados 
à seção Bem-vindo para 
descrever como as execuções de 
pipeline funcionam, incluindo por 
que os estágios são bloqueados 
durante uma execução e 
o que acontece quando as 
execuções de pipeline são 
substituídas. Esses tópicos 
incluem uma lista de conceitos, 
um exemploDevOps de fluxo 
de trabalho e recomendações 
sobre como um pipeline deve ser 
estruturado. Os seguintes tópicos 
foram adicionados: termos do 
pipeline, exemplo deDevOps 
pipeline e Como funcionam as 
execuções do pipeline.

11 de novembro de 2019

CodePipelinesuporta regras de 
notificação (p. 620)

Agora você pode usar regras 
de notificação para notificar 
os usuários sobre alterações 
importantes em pipelines. Para 
obter mais informações, consulte
Criar uma regra de notificação.

5 de novembro de 2019

Variáveis de ambiente do
CodeBuild disponíveis no 
CodePipeline (p. 620).

Você pode definir variáveis 
de ambiente do CodeBuild 
na ação de compilação do 
CodeBuild para o pipeline. Você 
pode usar o console ou a CLI 
para adicionar o parâmetro
EnvironmentVariables à 
estrutura do pipeline. O tópico
Criar um pipeline (console)
foi atualizado. Os exemplos 
de configuração de ação na 
referência de ação do CodeBuild
também foram atualizados.

14 de outubro de 2019

Nova região (p. 620) CodePipelineAgora o 
está disponível na Europa 
(Estocolmo). O tópico Limites
e o tópico de AWS service 
(Serviço da AWS)endpoints
foram atualizados.

5 de setembro de 2019
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Especifique ACLs predefinidas 
e controle de cache para ações 
de implantação do Amazon 
S3 (p. 620)

Agora você pode especificar 
opções predefinidas de controle 
de cache e ACL ao criar uma 
ação de implantação do Amazon 
S3 emCodePipeline. Os tópicos 
a seguir foram atualizados: Crie 
um pipeline (console), referência 
da estrutura doCodePipeline 
pipeline e Tutorial: Crie um 
pipeline que use o Amazon S3 
como provedor de implantação.

27 de junho de 2019

Agora é possível adicionar 
tags aos recursos emAWS 
CodePipeline (p. 620)

Agora você pode usar tags para 
rastrear e gerenciar recursos 
do AWS CodePipeline como 
pipelines, ações personalizadas 
e webhooks. Os seguintes novos 
tópicos foram adicionados:
Marcar recursos, Usar tags para 
controlar o acesso a recursos 
do CodePipeline, Marcar um 
pipeline no CodePipeline, Marcar 
uma ação personalizada no 
CodePipeline e Marcar um 
webhook no CodePipeline. 
Os tópicos a seguir foram 
atualizados para mostrar como 
usar a CLI para marcar recursos:
Criar um pipeline (CLI), Criar uma 
ação personalizada (CLI) e Criar 
um webhook para umaGitHub 
fonte.

15 de maio de 2019

Agora você pode visualizar o 
histórico de execução de ações 
noAWS CodePipeline (p. 620)

Agora é possível visualizar 
detalhes sobre execuções 
anteriores de todas as ações 
em um pipeline. Esses detalhes 
incluem os horários de início 
e término, a duração, o ID de 
execução da ação, o status, 
os detalhes da localização de 
artefatos de entrada e saída e 
detalhes de recursos externos. 
O tópico Visualizar detalhes e 
histórico do pipeline foi atualizado 
para refletir esse suporte.

20 de março de 2019
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O AWS CodePipeline agora 
oferece suporte à publicação de 
aplicativos no AWS Serverless 
Application Repository (p. 620).

Agora é possível criar um 
pipeline no CodePipeline que 
publica seu aplicativo sem 
servidor no AWS Serverless 
Application Repository. Um 
novo tutorial, Tutorial: Publicar 
aplicativos no AWS Serverless 
Application Repository, fornece 
etapas para criar e configurar 
um pipeline com a finalidade 
de entregar continuamente 
o aplicativo sem servidor ao 
AWS Serverless Application 
Repository.

8 de março de 2019

AWS CodePipelineagora oferece 
suporte a ações entre regiões no 
console (p. 620)

Agora é possível gerenciar as 
ações entre regiões no console 
do AWS CodePipeline. A ação
Adicionar uma ação entre regiões
foi atualizada com as etapas para 
adicionar, editar ou excluir uma 
ação que esteja em umaAWS 
região diferente do seu funil. 
Os tópicos Criar um pipeline,
Editar um pipeline e Referência 
da estrutura do pipeline do 
CodePipeline foram atualizados.

14 de fevereiro de 2019

AWS CodePipelineagora suporta 
implantações do Amazon 
S3 (p. 620)

Agora você pode criar um 
pipelineCodePipeline que usa o 
Amazon S3 como provedor de 
ações de implantação. Um novo
tutorial, Tutorial: Crie um pipeline 
que use o Amazon S3 como 
provedor de implantação, fornece 
etapas para implantar arquivos 
de amostra em seu bucket do 
Amazon S3 comCodePipeline. O 
tópico Referência da estrutura do 
pipeline do CodePipeline também 
foi atualizado.

16 de janeiro de 2019
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AWS CodePipelineagora suporta 
implantações do Alexa Skills 
Kit (p. 620)

Agora você pode usar o 
CodePipeline e o Alexa Skills 
Kit para a implantação contínua 
das skills da Alexa. Um novo 
tutorial, Tutorial: Criar um pipeline 
que implanta uma skill do 
Amazon Alexa, contém etapas 
para a criação de credenciais 
que permitem que o AWS 
CodePipeline se conecte à sua 
conta de desenvolvedor do Alexa 
Skills Kit e crie um pipeline que 
implanta um exemplo de skill. O 
tópico Referência da estrutura 
do pipeline do CodePipeline foi 
atualizado.

19 de dezembro de 2018

AWS CodePipelineagora 
oferece suporte a endpoints 
Amazon VPC com tecnologia 
deAWSPrivateLink (p. 620)

Agora é possível se conectar 
diretamente aoAWS 
CodePipeline por meio de um 
endpoint privado em seu VPC, 
mantendo todo o tráfego dentro 
do seu VPC e daAWS rede. Para 
obter mais informações, consulte
UsarCodePipeline com o Amazon 
Virtual Private Cloud.

6 de dezembro de 2018

AWS CodePipelineagora suporta 
ações de origem do Amazon 
ECR e ações deCodeDeploy 
implantação do ECS (p. 620)

Agora você pode 
usarCodePipeline eCodeDeploy 
com o Amazon ECR e o Amazon 
ECS para implantação contínua 
de aplicativos baseados em 
contêineres. Um novo tutorial,
Create a pipeline with a Amazon 
ECR source and ECS-to-
CodeDeploy deployment, contém 
etapas para usar o console 
para criar um pipeline que 
implanta aplicativos de contêiner 
armazenados em um repositório 
de imagens em um cluster do 
Amazon ECS com roteamento 
deCodeDeploy tráfego. Os 
tópicos Criar um pipeline e
Referência da estrutura do 
pipeline do CodePipeline foram 
atualizados.

27 de novembro de 2018
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AWS CodePipelineagora apoia 
ações entre regiões em um 
pipeline (p. 620)

Um novo tópico, Adicionar uma 
ação entre regiões, contém as 
etapas referentes ao uso de AWS 
CLI ou AWS CloudFormation 
para adicionar uma ação que 
está em uma região diferente do 
seu pipeline. Os tópicos Criar 
um pipeline, Editar um pipeline
e Referência da estrutura do 
pipeline do CodePipeline foram 
atualizados.

12 de novembro de 2018

AWS CodePipelineagora 
se integra com o Service 
Catalog (p. 620)

Agora você pode adicionar o 
Service Catalog como uma 
ação de implantação em seu 
pipeline. Isso permite que você 
configure um pipeline para 
publicar atualizações de produtos 
no Service Catalog ao fazer uma 
alteração em seu repositório de 
origem. O tópico Integrações
foi atualizado para refletir esse 
suporte ao Service Catalog. 
Dois tutoriais do Service Catalog 
foram adicionados à seção de
AWS CodePipelinetutoriais.

16 de outubro de 2018

O AWS CodePipeline agora 
se integra ao AWS Device 
Farm (p. 620)

Agora, é possível adicionar o 
AWS Device Farm como uma 
ação de teste ao pipeline. Isso 
permite que você configure um 
pipeline para testar aplicativos 
móveis. O tópico Integrações
foi atualizado para refletir esse 
suporte ao AWS Device Farm. 
Dois tutoriais do AWS Device 
Farm foram adicionados à seção
Tutoriais do AWS CodePipeline.

19 de julho de 2018

As notificações de atualização 
do Manual do usuário do 
AWS CodePipeline já estão 
disponíveis por meio de 
RSS (p. 620)

A versão HTML do Guia do 
usuário do CodePipeline agora 
oferece suporte a um feed 
RSS das atualizações que 
estão documentadas na página 
Histórico de atualizações da 
documentação. O feed RSS inclui 
as atualizações feitas após 30 de 
junho de 2018. As atualizações 
anunciadas anteriormente ainda 
estão disponíveis na página 
Histórico de atualizações da 
documentação. Use o botão RSS 
no menu superior do painel para 
assinar o feed.

30 de junho de 2018
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Atualizações anteriores
A tabela a seguir descreve as alterações importantes em cada versão do Guia do usuário do CodePipeline 
feitas até 30 de junho de 2018.

Alteração Descrição Alterado em

Use webhooks para 
detectar mudanças 
de origem emGitHub 
pipelines

Quando você cria ou edita um pipeline no 
console,CodePipeline agora cria um webhook que detecta 
alterações em seu repositório deGitHub origem e, em seguida, 
inicia seu pipeline. Para obter informações sobre como migrar 
seu pipeline, consulte Configurar seusGitHub pipelines para 
usar webhooks para detecção de alterações. Para obter mais 
informações, consulte Iniciar a execução de um pipeline no 
CodePipeline.

1º de maio de 
2018

Tópicos atualizados Quando você cria ou edita um pipeline no 
console,CodePipeline agora cria uma regra do 
AmazonCloudWatch Events e umaAWS CloudTrail trilha que 
detecta alterações em seu bucket de origem do Amazon S3 e, 
em seguida, inicia seu pipeline. Para obter informações sobre 
como migrar um pipeline, consulte  Ações de origem e métodos 
de detecção de alterações (p. 160).

OTutorial: Criar um pipeline simples (bucket do S3) (p. 39)
foi atualizado para mostrar como a regra e a trilha do 
AmazonCloudWatch Events são criadas quando você 
seleciona uma fonte do Amazon S3. Crie um pipeline 
em CodePipeline (p. 211)e tambémEdite um funil em 
CodePipeline (p. 222) foram atualizados.

Para obter mais informações, consulte Inicie um pipeline 
emCodePipeline (p. 159).

22 de março 
de 2018

Tópico atualizado CodePipelineAgora o está disponível na Europa (Paris). O 
tópico Cotas emAWSCodePipeline (p. 588) foi atualizado.

21 de 
fevereiro de 
2018

Tópicos atualizados Agora você pode usar oCodePipeline Amazon ECS para 
implantação contínua de aplicativos baseados em contêineres. 
Ao criar um pipeline, você pode selecionar o Amazon ECS 
como provedor de implantação. Uma alteração no código em 
seu repositório de controle de origem aciona seu pipeline para 
criar uma nova imagem do Docker, enviá-la para o registro do 
contêiner e, em seguida, implantar a imagem atualizada em um 
serviço do Amazon ECS.

Os tópicosIntegrações de produtos e serviços ao 
CodePipeline (p. 20)Crie um pipeline em CodePipeline (p. 211), 
eCodePipeline referência de estrutura de tubulação (p. 470)
foram atualizados para refletir esse suporte ao Amazon ECS.

12 de 
dezembro de 
2017

Tópicos atualizados Quando você cria ou edita um pipeline no 
console,CodePipeline agora cria uma regra do 
AmazonCloudWatch Events que detecta alterações 
em seuCodeCommit repositório e, em seguida, inicia 
automaticamente seu pipeline. Para obter informações sobre 

11 de outubro 
de 2017
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Alteração Descrição Alterado em
como migrar um pipeline, consulte  Ações de origem e métodos 
de detecção de alterações (p. 160).

OTutorial: Criar um pipeline simples (repositório do 
CodeCommit) (p. 51) foi atualizado para mostrar como a regra 
e a função do AmazonCloudWatch Events são criadas quando 
você seleciona umCodeCommit repositório e uma ramificação.
Crie um pipeline em CodePipeline (p. 211)e tambémEdite um 
funil em CodePipeline (p. 222) foram atualizados.

Para obter mais informações, consulte Inicie um pipeline 
emCodePipeline (p. 159).

Tópicos novos e 
atualizados

CodePipelineAgora o fornece suporte integrado para 
notificações de alterações de estado do pipeline por meio do 
AmazonCloudWatch Events e do Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS). O novo tutorial Tutorial: Configurar 
uma regra do CloudWatch Events para receber notificações 
de e-mail de alterações de estado do pipeline (p. 67)
foi adicionado. Para obter mais informações, consulte 
CodePipeline Eventos de monitoramento (p. 385).

8 de setembro 
de 2017

Tópicos novos e 
atualizados

Agora você pode adicionarCodePipeline como alvo as 
ações do AmazonCloudWatch Events. As regras do 
AmazonCloudWatch Events podem ser configuradas para 
detectar alterações na origem para que o pipeline comece 
assim que essas mudanças ocorrerem, ou podem ser 
configuradas para executar execuções programadas do 
pipeline. Foram adicionadas informações para a opção de 
configuração da ação dePollForSourceChanges origem. 
Para obter mais informações, consulte Inicie um pipeline 
emCodePipeline (p. 159).

5 de setembro 
de 2017

Novas regiões CodePipelineAgora o está disponível na região Ásia-
Pacífico (Seul) e Ásia-Pacífico (Mumbai). Os tópicos Cotas 
emAWSCodePipeline (p. 588) e Regiões e endpoints foram 
atualizados.

27 de julho de 
2017

Novas regiões CodePipelineAgora o está disponível no Oeste dos EUA (Norte 
da Califórnia) e Europa (Londres) e Europa (Londres). Os 
tópicos Cotas emAWSCodePipeline (p. 588) e Regiões e 
endpoints foram atualizados.

29 de junho 
de 2017

Tópicos atualizados Agora você pode visualizar detalhes sobre execuções 
anteriores de um pipeline, não apenas a execução mais 
recente. Esses detalhes incluem horas de início e de término, 
duração e ID de execução. Detalhes estão disponíveis para um 
máximo de 100 execuções de pipeline durante os últimos 12 
meses. Os tópicos Visualizar detalhes e histórico do pipeline 
no CodePipeline (p. 227), Referência de permissões do 
CodePipeline (p. 451) e Cotas emAWSCodePipeline (p. 588)
foram atualizados para refletir este suporte.

22 de junho 
de 2017

Tópico atualizado Nouvola foi adicionado à lista de ações disponíveis em
Integrações de ações de teste (p. 25).

18 de maio de 
2017
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Alteração Descrição Alterado em

Tópicos atualizados No assistente AWS CodePipeline, a página Step 4: Beta (Etapa 
4: beta) foi renomeada Step 4: Deploy (Etapa 4: implantar). O 
nome padrão do estágio criado por esta etapa foi alterado de 
"Beta" para "Preparação". Vários tópicos e capturas de tela 
foram atualizados para refletir tais alterações.

7 de abril de 
2017

Tópicos atualizados Agora, é possível adicionar AWS CodeBuild como uma ação de 
teste a qualquer estágio de um pipeline. Isso permite usar mais 
facilmente o AWS CodeBuild para executar testes de unidade 
contra o código. Antes desse lançamento, era possível usar 
o AWS CodeBuild para executar testes de unidade somente 
como parte de uma ação de build. Uma ação de build requer 
um artefato de saída de build, o que os testes de unidade 
geralmente não produzem.

Os tópicos Integrações de produtos e serviços ao 
CodePipeline (p. 20), Edite um funil em CodePipeline (p. 222), 
e CodePipeline referência de estrutura de tubulação (p. 470)
foram atualizados para refletir esse suporte para o AWS 
CodeBuild.

8 de março de 
2017

Tópicos novos e 
atualizados

O índice foi reorganizado para incluir seções sobre pipelines, 
ações e transições de estágio. Uma nova seção foi adicionada 
para tutoriais do CodePipeline. Para obter melhor usabilidade,
Integrações de produtos e serviços ao CodePipeline (p. 20) foi 
dividido em tópicos mais curtos.

Uma nova seção, Autorização e Controle de 
Acesso,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oAWS Identity and Access 
Management,,,,,,,,,, por meio do uso de credenciais, 
oCodePipeline para ajudar no acesso seguro aos seus 
recursos por meio do uso de credenciais. Essas credenciais 
fornecem as permissões necessárias para acessarAWS 
recursos, como colocar e recuperar artefatos de buckets 
do Amazon S3 e integrarAWS OpsWorks pilhas em seus 
pipelines.

8 de fevereiro 
de 2017

Nova região CodePipelineAgora o está disponível na região Ásia-Pacífico 
(Tóquio). Os tópicos Cotas emAWSCodePipeline (p. 588) e
Regiões e endpoints foram atualizados.

14 de 
dezembro de 
2016

Nova região CodePipelineAgora o está disponível na América do Sul (São 
Paulo). Os tópicos Cotas emAWSCodePipeline (p. 588) e
Regiões e endpoints foram atualizados.

7 de 
dezembro de 
2016
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Alteração Descrição Alterado em

Tópicos atualizados Agora você pode adicionar o AWS CodeBuild como uma 
ação de compilação para qualquer estágio de um pipeline. 
O AWS CodeBuild é um serviço de construção totalmente 
gerenciada na nuvem que compila o código-fonte, executa 
testes de unidade, e produz artefatos prontos para implantar. 
Você pode usar um projeto de build existente ou criar um no 
console CodePipeline. Em seguida, o resultado do projeto de 
build poderá ser implantado como parte de um pipeline.

Os tópicos Integrações de produtos e serviços 
ao CodePipeline (p. 20), Crie um pipeline em 
CodePipeline (p. 211), Autenticação e controle de acesso, e
CodePipeline referência de estrutura de tubulação (p. 470)
foram atualizados para refletir esse suporte ao AWS 
CodeBuild.

Agora você pode usarCodePipeline comAWS CloudFormation 
e o modelo de aplicativoAWS sem servidor para fornecer 
continuamente seus aplicativos sem servidor. O tópico
Integrações de produtos e serviços ao CodePipeline (p. 20) foi 
atualizado para refletir essa compatibilidade.

Integrações de produtos e serviços ao CodePipeline (p. 20)foi 
reorganizado para gruposAWS e ofertas de parceiros por tipo 
de ação.

1º de 
dezembro de 
2016

Nova região CodePipelineAgora o está disponível na Europa (Frankfurt). 
Os tópicos Cotas emAWSCodePipeline (p. 588) e Regiões e 
endpoints foram atualizados.

16 de 
novembro de 
2016

Tópicos atualizados Agora, é possível selecionar o AWS CloudFormation como 
provedor de implantação nos pipelines, permitindo que você 
realize ações em pilhas do AWS CloudFormation e altere os 
conjuntos como parte da execução de um pipeline. Os tópicos
Integrações de produtos e serviços ao CodePipeline (p. 20),
Crie um pipeline em CodePipeline (p. 211), Autenticação e 
controle de acesso, e CodePipeline referência de estrutura de 
tubulação (p. 470) foram atualizados para refletir esse suporte 
ao AWS CloudFormation.

3 de 
novembro de 
2016

Nova região CodePipelineAgora o está disponível na região Ásia-Pacífico 
(Sydney). Os tópicos Cotas emAWSCodePipeline (p. 588) e
Regiões e endpoints foram atualizados.

26 de outubro 
de 2016

Nova região CodePipelineAgora o está disponível na região Ásia-Pacífico 
(Cingapura). Os tópicos Cotas emAWSCodePipeline (p. 588) e
Regiões e endpoints foram atualizados.

20 de outubro 
de 2016

Nova região CodePipelineAgora o está disponível na região Leste dos 
EUA (Ohio). Os tópicos Cotas emAWSCodePipeline (p. 588) e
Regiões e endpoints foram atualizados.

17 de outubro 
de 2016

Tópico atualizado Crie um pipeline em CodePipeline (p. 211) foi atualizado para 
refletir a capacidade de exibir os identificadores de versão 
de ações personalizadas nas listas Provedor de origem e
Provedor build.

22 de 
setembro de 
2016
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Alteração Descrição Alterado em

Tópico atualizado A seção Gerenciar ações de aprovação no 
CodePipeline (p. 356) foi atualizada para refletir um 
aprimoramento que permite que os revisores de ação de 
aprovação abram o formulário de aprovação ou rejeição da 
revisão diretamente de uma notificação por e-mail.

14 de 
setembro de 
2016

Tópicos novos e 
atualizados

Um novo tópico, Visualizar revisões de origem de execução do 
pipeline (console) (p. 232), descreve como visualizar detalhes 
sobre as alterações de código que ocorrem no momento no 
pipeline de lançamento de software. O acesso rápido a essas 
informações pode ser útil ao analisar ações de aprovação 
manual ou falhas de solução de problemas no pipeline.

Uma nova seção, Monitorar pipelines (p. 385), fornece um local 
central para todos os tópicos referentes ao monitoramento do 
status e do progresso dos pipelines.

08 de 
setembro de 
2016

Tópicos novos e 
atualizados

Uma nova seção, Gerenciar ações de aprovação no 
CodePipeline (p. 356), fornece informações sobre como 
configurar e usar ações de aprovação manual nos pipelines. 
Os tópicos desta seção fornecem informações conceituais 
sobre o processo de aprovação; instruções para configurar as 
permissões necessárias do IAM, criar ações de aprovação e 
aprovar ou rejeitar ações de aprovação; e exemplos dos dados 
JSON gerados quando uma ação de aprovação é realizada em 
um pipeline.

06 de julho de 
2016

Nova região CodePipelineAgora o está disponível na Região Europa 
(Irlanda). Os tópicos Cotas emAWSCodePipeline (p. 588) e
Regiões e endpoints foram atualizados.

23 de junho 
de 2016

Novo tópico Um novo tópico, Tentar novamente uma ação com falha no 
CodePipeline (p. 353), foi adicionado para descrever como 
repetir uma ação falha ou um grupo de ações falhas paralelas 
em estágio.

22 de junho 
de 2016

Tópicos atualizados Vários tópicosCrie um pipeline em CodePipeline (p. 211), 
incluindo Autenticação e Controle de AcessoCodePipeline 
referência de estrutura de tubulação (p. 470), eIntegrações de 
produtos e serviços ao CodePipeline (p. 20), foram atualizados 
para refletir o suporte à configuração de um pipeline para 
implantar código em conjunto com livros de receitas e 
aplicativos personalizados do Chef criados emAWS OpsWorks. 
CodePipelineO suporte para oAWS OpsWorks está disponível 
na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) (us-east-1).

2 de junho de 
2016

Tópicos novos e 
atualizados

Um novo tópico, Tutorial: Criar um pipeline simples (repositório 
do CodeCommit) (p. 51), foi adicionado. Esse tópico oferece 
uma apresentação de amostra de como usar uma ramificação 
e um repositório do CodeCommit como o local de origem 
para uma ação de origem em um pipeline. Vários outros 
tópicos foram atualizados para refletir essa integração com 
o CodeCommit, incluindo Autenticação e controle de acesso
Integrações de produtos e serviços ao CodePipeline (p. 20),
Tutorial: Criar um pipeline de quatro estágios (p. 60) e Solução 
de problemas CodePipeline (p. 406).

18 de abril de 
2016
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Alteração Descrição Alterado em

Novo tópico Um novo tópico, Invoque uma função do AWS Lambda em um 
pipeline no CodePipeline (p. 336), foi adicionado. Este tópico 
contém exemplos deAWS Lambda funções e etapas para 
adicionar funções do Lambda aos pipelines.

27 de janeiro 
de 2016

Tópico atualizado Uma nova seção foi adicionada às políticas de Autenticação e 
controle de acesso baseadas em recursos.

22 de janeiro 
de 2016

Novo tópico Um novo tópico, Integrações de produtos e serviços ao 
CodePipeline (p. 20), foi adicionado. As informações sobre 
integrações com parceiros e outrosServiços da AWS foram 
movidas para este tópico. Links para blogs e vídeos também 
foram adicionados.

17 de 
dezembro de 
2015

Tópico atualizado Detalhes de integração com o Solano CI foram adicionados 
ao título Integrações de produtos e serviços ao 
CodePipeline (p. 20).

17 de 
novembro de 
2015

Tópico atualizado OCodePipeline plug-in para Jenkins agora está disponível 
por meio do Jenkins Plugin Manager como parte da biblioteca 
de plug-ins para Jenkins. As etapas para instalar o plug-in 
foram atualizadas em Tutorial: Criar um pipeline de quatro 
estágios (p. 60).

9 de 
novembro de 
2015

Nova região CodePipelineAgora o está disponível na região Oeste dos EUA 
(Oregon). O tópico Cotas emAWSCodePipeline (p. 588) foi 
atualizado. Links foram adicionados a Regiões e endpoints.

22 de outubro 
de 2015

Novo tópico Dois novos tópicos, Configure a criptografia do lado do 
servidor para artefatos armazenados no Amazon S3 
paraCodePipeline (p. 419) e Crie um funil CodePipeline que 
use recursos de outraAWS conta (p. 244), foram adicionados. 
Uma nova seção foi adicionada à Autenticação e controle de 
acesso, Exemplo 8: usar os recursos da AWS associados a 
outra conta em um pipeline (p. 446).

25 de agosto 
de 2015

Tópico atualizado O tópico Criar e adicionar uma ação personalizada no 
CodePipeline (p. 324) foi atualizado para refletir as alterações 
na estrutura, inclusive inputArtifactDetails e
outputArtifactDetails.

17 de agosto 
de 2015

Tópico atualizado OSolução de problemas CodePipeline (p. 406) tópico foi 
atualizado com etapas revisadas para solucionar problemas 
com a função de serviço e o Elastic Beanstalk.

11 de agosto 
de 2015

Tópico atualizado O tópico Autenticação e controle de acesso foi atualizado 
com as alterações mais recentes na função de serviço para 
CodePipeline (p. 459).

6 de agosto 
de 2015

Novo tópico Um tópico Solução de problemas CodePipeline (p. 406)
foi adicionado. Etapas atualizadas foram adicionadas para 
funções do IAM e do Jenkins emTutorial: Criar um pipeline de 
quatro estágios (p. 60).

24 de julho de 
2015
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Alteração Descrição Alterado em

Atualização de tópico Etapas atualizadas foram adicionadas para o download de 
arquivos de amostra em Tutorial: Criar um pipeline simples 
(bucket do S3) (p. 39) e Tutorial: Criar um pipeline de quatro 
estágios (p. 60).

22 de julho de 
2015

Atualização de tópico Uma solução alternativa temporária para problemas de 
download com arquivos de amostra foi adicionada a Tutorial: 
Criar um pipeline simples (bucket do S3) (p. 39).

17 de julho de 
2015

Atualização de tópico Um link foi adicionado a Cotas emAWSCodePipeline (p. 588)
para fornecer informações sobre os limites que podem ser 
alterados.

15 de julho de 
2015

Atualização de tópico A seção de políticas gerenciadas em Autenticação e controle 
de acesso foi atualizada.

10 de julho de 
2015

Lançamento inicial 
público

Essa é o lançamento inicial público do Guia do usuário do 
CodePipeline.

9 de julho de 
2015
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