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O que é o AWS DeepLens?
O AWS DeepLens é uma câmera de vídeo habilitada para aprendizagem profunda. Ele é integrado
aoOs vários serviços de machine learning da AWSE pode realizar inferência local em relação a modelos
implantados provisionados da Nuvem AWS. Ele permite que você aprenda e explore as mais recentes
ferramentas e tecnologia de inteligência artificial (AI) para desenvolver aplicativos de visão computacional
baseados em um modelo de aprendizagem profunda.
Como principiante em machine learning, você pode usar o AWS DeepLens para explorar a aprendizagem
profunda por meio de tutoriais práticos com base em projetos de aprendizagem profunda de exemplo.
Cada projeto de exemplo contém um modelo pré-treinado e uma função de inferência simples.
Como um praticante experiente, você podeusaaAWS DeepLensacontecimentomeio Ambientepara treinar
um modelo de rede neural convolucional (CNN) e implantar o projeto de aplicativo de visão computacional
que contém o modelo noAWS DeepLensDispositivo. É possível treinar o modelo em qualquer uma das
estruturas de trabalho de aprendizagem profunda compatíveis (p. 48), incluindo Caffe, MXNet e
TensorFlow.
Para criar e executar um projeto de aplicativo de visão computacional com base em AWS DeepLens, você
geralmente usa os seguintes serviços da AWS:
• Use o serviço SageMaker para treinar e validar um modelo CNN ou importar um modelo pré-treinado.
• Use o serviço AWS Lambda para criar uma função de projeto para fazer inferências de quadros de vídeo
fora dos feeds da câmera com relação ao modelo.
• Use o serviço AWS DeepLens para criar um projeto de aplicativo de visão computadorizada que consiste
no modelo e na função de inferência.
• Usar aAWS IoT GreengrassServiço para implantar o projeto do aplicativo e um tempo de execução do
Lambda noAWS DeepLensDispositivo, além das atualizações de software ou configuração.
Isso significa que você deve conceder permissões adequadas para acessar esses serviços da AWS.
Tópicos
• Versões do dispositivo AWS DeepLens (p. 1)
• AWS DeepLensGuerra durae (p. 2)
• Software do AWS DeepLens (p. 6)

Versões do dispositivo AWS DeepLens
Os tópicos a seguir discutem os recursos e as diferenças entre oAWS DeepLenseAWS
DeepLensDispositivos da edição 2019 (v1.1).
Tópicos
• O dispositivo AWS DeepLens (p. 2)
• OAWS DeepLensDispositivo do 2019 Edition (v1.1) (p. 2)
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O dispositivo AWS DeepLens
Introduzido pela primeira vez no AWS re:Invent 2017, oAWS DeepLensdispositivofoi disponibilizadono
mercado dos EUA em 14 de junho de 2018.
Para especificações detalhadas de hardware, seeAWS DeepLensGuerra durae (p. 2).

OAWS DeepLensDispositivo do 2019 Edition (v1.1)
OAWS DeepLensO dispositivo da edição de 2019 (v1.1) foi disponibilizado para o público em 10 de julho
de 2019 noUK,Alemanha,França,Espanha,Itália,Japão,Canadábem comoNÓSmercados.
OAWS DeepLensO dispositivo da edição 2019 (v1.1) inclui o seguinte aprimoramento de hardware:
• Configuração inicial simplificada do dispositivo pela conexão do cabo USB-USB, em vez da conexão
sem fio de SoftAP.
Para obter uma especificação detalhada de hardware, consulte AWS DeepLensGuerra durae (p. 2).

AWS DeepLensGuerra durae
O dispositivo AWS DeepLens tem as seguintes especificações:
• Uma câmera de 4-megapixels com MJPEG (Motion JPEG - JPEG de movimento)
• 8 GB de memória on-board
• 16 GB de capacidade de armazenamento
• Um cartão SD (Secure Digital - Digital seguro) de 32 GB
• Suporte a Wi-Fi para redes de banda dupla padrão de 2,4 GHz e 5 GHz
• Uma porta de exibição micro HDMI
• Portas de saída de áudio e USB
• Consumo de energia: 20 W
• Entrada de energia: 5V e 4 Amps
A imagem a seguir mostra a parte da frente e de trás do hardware do AWS DeepLens.
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A imagem a seguir mostra a parte da frente e de trás doAWS DeepLensHardware da edição 2019 (v1.1).
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Na parte frontal do dispositivo, o botão liga/desliga está localizado na parte inferior. Acima dele há três
LEDs que mostram os status do dispositivo:
• Power status (Status de energia) indica se o dispositivo está ativado ou desativado.
• Wi-Fi mostra se o dispositivo está no modo de configuração (piscando), conectado à sua rede doméstica
ou comercial (estável) ou não conectado à Internet (desativado).
• Camera status (Status da câmera): quando aceso, ele indica que um projeto foi implantado com êxito no
dispositivo e o projeto está em execução. Caso contrário, a luz de LED está apagada.
Na parte de trás do dispositivo, você tem acesso ao seguinte:
• UMAmicroRanhura do cartão SD para armazenar e transferir dados.
• Um slot micro HDMI para conectar um monitor ao dispositivo usando um cabo micro-HDMI para HDMI.
• Portas USB:
• AWS DeepLens: dois slots USB 2.0 para a conexão de teclado e mouse USB ou de qualquer outro
acessório habilitado para USB ao dispositivo.
• AWS DeepLensEdição 2019 (v1.1): Dois slots USB 3.0, um somente para registro e outro para
conectar um mouse e teclado USB, ou qualquer outro acessório habilitado para USB, ao dispositivo.
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Note
Uma dasAWS DeepLensOs slots USB do 2019 Edition (v1.1) são apenas para registro
• Um orifício de redefinição para ativar o dispositivo no modo de configuração que permite transformar o
dispositivo em um ponto de acesso e conectar seu laptop ao dispositivo para configurar o dispositivo.
• Uma saída de áudio para se conectar a um alto-falante ou fones de ouvido.
• Um conector de fonte de alimentação para conectar o dispositivo a uma fonte de energia CA.
OAWS DeepLensA câmera é da plataforma Intel® Atom, que pode processar 100 bilhões de operações
de ponto flutuante por segundo (GFLOPS). Isso fornece toda a capacidade computacional necessária
para executar a inferência no dispositivo. A porta de exibição micro HDMI, as portas de saída de áudio e
USB permitem que você anexe periféricos, para que você possa ser criativo em seus aplicativos de visão
computadorizada.
Você pode usar o AWS DeepLens assim que registrá-lo. Comece com a implantação de um projeto de
exemplo e use-o como um modelo para desenvolver seus próprios aplicativos de visão computacional.

Software do AWS DeepLens
O dispositivo AWS DeepLens usa as versões atuais do software para as seguintes estruturas de trabalho:
• Ambas as versões de hardware, 1.0 e 1.1, do dispositivo AWS DeepLens oferecem suporte a Python 2.7
e Python 3.7.
• As arquiteturas de inteligência artificial de aprendizagem profunda compatíveis são MXNet 1.6.0 e
TensorFlow 1.4.
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Como o AWS DeepLens funciona
Saiba mais sobre o fluxo de trabalho básico de um projeto do AWS DeepLens implantado e sobre as
estruturas de trabalho de modelagem compatíveis do AWS DeepLens.

Fluxo de trabalho de projetos do AWS DeepLens
O diagrama a seguir ilustra o fluxo de trabalho básico de um projeto do AWS DeepLens implantado.

1. Quando ligada, a AWS DeepLens captura um streaming de vídeo.
2. A AWS DeepLens produz dois streamings de saída:
• Fluxo de dispositivos— O streaming de vídeo transmitido sem processamento.
• Fluxo do projeto— os resultados do processamento dos quadros de vídeo do modelo
3. A função de inferência do Lambda recebe quadros de vídeo não processados.
4. A função de inferência do Lambda passa os quadros não processados para o modelo de deep learning
do projeto, onde são processados.
5. A função de inferência do Lambda recebe os quadros processados do modelo e passa-os para o
streaming do projeto.

Para obter mais informações, consulte Exibição de fluxos de saída do AWS DeepLens (p. 55).

Estruturas de modelagem compatíveis
Com o AWS DeepLens, você treina um modelo de projeto usando uma estrutura de modelagem de deep
learning compatível. Você pode treinar o modelo na Nuvem AWS ou em outro lugar. Atualmente, o AWS
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DeepLens oferece suporte às estruturas de trabalho Caffe, TensorFlow e Apache MXNet, além de modelos
do Gluon. Para obter mais informações, consulte Estruturas de aprendizado de máquina compatíveis com
a AWS DeepLens (p. 48).
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Conceitos básicos do AWS
DeepLens
Nos procedimentos a seguir, orientamos sobre como conectar o AWS DeepLens de forma segura e como
implantar seus primeiros modelos. Comece com um projeto fácil que permita usar o dispositivo AWS
DeepLens para identificar objetos comuns em 10 minutos. Quando estiver pronto, experimente nosso
tutorial de identificação de gatos mais desafiador, um modelo do fluxo de trabalho para criar seus próprios
projetos personalizados.

Note
Para usar o console do AWS DeepLens e outros serviços da AWS, você precisa de uma conta
da AWS. Se você não tem uma conta, acesse aws.amazon.com e selecione Criar uma conta da
AWS. Para obter instruções detalhadas, consulte Criar e ativar uma conta da AWS.
Depois de criar sua conta da AWS, faça login no console do AWS DeepLens com sua conta ou suas
credenciais de usuário da AWS. Os tópicos desta seção presumem que você fez login no console do AWS
DeepComposer.
Tópicos
• Registrar seu dispositivo AWS DeepLens (p. 9)
• Criar e implantar um modelo de exemplo (~ 10 minutos) (p. 34)
• Criar e implantar um modelo de classificação de imagem personalizado usando o AWS DeepLens
(cerca de 2 h) (p. 36)

Registrar seu dispositivo AWS DeepLens
Para executar seu aplicativo de visão computadorizada de deep learning no dispositivo AWS DeepLens,
primeiro registre o dispositivo no AWS. Após ser registrado, você poderá criar um projeto do AWS
DeepLens na Nuvem AWS. Você também poderá implantar o projeto no dispositivo registrado e atualizar o
software e as configurações do dispositivo.
O processo de registro é diferente para cada versão de hardware do AWS DeepLens. Primeiro,cNa parte
inferior da versão de hardware impressa na parte inferior daAWS DeepLensDispositivo.
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Tgalinha, Escolha um dos seguintes links eSiga as instruções específicas da versão.
Selecionar o dispositivo
• Inscreva-seAWS DeepLensEdição de 2019 (v1.1) do dispositivo (v1.1) (p. 10)
• Inscreva-seSuasAWS DeepLensDispositivo (v1) (p. 21)

Inscreva-seAWS DeepLensEdição de 2019 (v1.1) do
dispositivo (v1.1)
Registrar seuAWS DeepLensEdição de 2019 (v1.1) do dispositivo envolve a execução das seguintes
ações:
1. Conecte o dispositivo ao computador.
2. Verifique o número de série do dispositivo.
3. Configure a conexão com a Internet do dispositivo.
4. Crie a representação do dispositivo na Nuvem AWS.
5. Atualize as configurações do dispositivo.
Siga as seções abaixo para obter instruções detalhadas sobre cada uma das ações.

Note
Essas instruçõesAplicar ao AWS DeepLensEdição de 2019 (v1.1)apenas. Você podeverificarA
versão de hardware na parte inferior doAWS DeepLensDispositivo. Se você virHW v1.1, o
dispositivo éa AWS DeepLensEdição 2019 (v1.1)v1.1. Você pode, então, continuarCom os
procedimentos desta seção. Caso contrário, consulte the section called “Registrar o dispositivo
AWS DeepLens (v1)” (p. 21).
Tópicos
• Connect seuAWS DeepLensEdição de 2019 (v1.1) do dispositivo para o computador (p. 11)
• Validar seuAWS DeepLensNúmero de série do dispositivo da edição de 2019 (v1.1) (p. 14)
• Connect seuAWS DeepLensEdição de 2019 (v1.1) Dispositivo para a Internet (p. 15)
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• Nomeie seuAWS DeepLensEdição de 2019 (v1.1) e concluir o registro (p. 17)
• Visualizar ou atualizar seuAWS DeepLensConfigurações do dispositivo do 2019 (v1.1) (p. 20)

Connect seuAWS DeepLensEdição de 2019 (v1.1) do dispositivo
para o computador
Para usar um computador para registrar seuAWS DeepLensEdição de 2019 (v1.1), é necessário primeiro
conectar o dispositivo ao computador. Para conectar o dispositivo ao computador, follow as etapasNesta
seção.

Note
Além disso, você também pode conectar-se ao dispositivo diretamente usando um monitor, um
mouse e um teclado (p. 14).

Como se conectar aoAWS DeepLensEdição de 2019 (v1.1) do dispositivo para o computador
1.

Faça login noAWS Management ConsolepeloAWS DeepLensemhttps://console.aws.amazon.com/
deeplens/home?region=us-east-1#firstrun.

2.

Selecione Register a device (Registrar um dispositivo).

Note
Se não for exibido um botão Register a device (Registrar um dispositivo), selecione Devices
(Dispositivos) no painel de navegação principal.
3.

Dentro Escolha uma versão de hardware, escolhaHW v1.1Para oAWS DeepLensEdição de 2019
(v1.1) do dispositivo. Selecione Start (Iniciar) para começar o registro.
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4.

Na página Connect your device to your computer (Conectar o dispositivo ao computador), siga as
instruções para carregar seu dispositivo e conecte o dispositivo ao computador por meio de um cabo
USB para USB, com uma ponta do cabo no computador e a outra na porta USB REGISTRATION
(REGISTRO), localizada na parte de trás do dispositivo. Em seguida, escolha Next (Próximo).
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5.

Aguarde até que a conexão seja concluída quando o status Device USB connection (Conexão USB do
dispositivo) passar para Connected (Conectado) e selecione Next (Próximo).
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Conectar-se aoSuasAWS DeepLensUsando o dispositivo da Edição de 2019
(v1.1)umaMonitor, mouse,e Keyboard
Como alternativa ao uso de um computador para se conectar ao seuAWS DeepLensNomeie 2019 Edition
(v1.1), você também pode conectar-se ao dispositivo diretamente usando um monitor com umμCabo
HDMI para HDMI, um teclado USB,e um mouse USB. Será solicitado que você forneça as credenciais
de login do Ubuntu. Se esta for sua primeira vezvocê temtoragedno dispositivousando esse método,
insiraaws_campeloNome de usuárioeaws_campeloPassword. Quando solicitado,redefina a senha. Por
motivos de segurança, use uma senha forte. Para os logins subsequentes, insira a nova senha em
Password (Senha).

Validar seuAWS DeepLensNúmero de série do dispositivo da
edição de 2019 (v1.1)
Depois que o dispositivo estiver conectado ao computador, oAWS DeepLensconsolevalidarsNúmero de
série do dispositivo (DSN) para verificar se o dispositivo é da versão 1.1.
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Para validar seuAWS DeepLensEdição de 2019 (v1.1)
1.

Anote os últimos quatro dígitos do número de série do dispositivo. Ele está impresso na parte inferior
do dispositivo.

2.

Na página Validate your device (Validar o dispositivo), insira os últimos quatro dígitos do número de
série do dispositivo.

3.

Escolha Next (Próximo).

Connect seuAWS DeepLensEdição de 2019 (v1.1) Dispositivo
para a Internet
Após a validação do dispositivo, é necessário obter oAWS DeepLensEdição de 2019 (v1.1) dispositivo
conectado à Internet. Você canUse uma rede sem fio (Wi-Fi) ou uma rede com fio (Ethernet). A segunda
opção exige um adaptador de Ethernet para USB. A conexão com a Internet garante que o dispositivo
receba as atualizações de software necessárias durante o registro.
A seguir, demonstraremos como configurar a conexão com a Internet por Wi-Fi.

Para configurar a conexão com a InternetAWS DeepLensEdição de 2019 (v1.1) dispositivo por WiFi
1.

Na página Set up your device's internet connection (Configurar a conexão com a Internet do
dispositivo), selecione Wi-Fi network (Rede Wi-Fi) em Network type (Tipo de rede).

2.

Selecione a rede a partir do Wi-Fi network name (SSID) (Nome da rede Wi-Fi [SSID]), digite sua senha
de rede em Wi-Fi password (Senha do Wi-Fi) e selecione Connect (Conectar).
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3.

Aguarde até que o dispositivo esteja conectado à Internet, isso é confirmado quando o Status em
Wi-Fi network details (Detalhes de rede Wi-Fi) fica Online. Selecione Install software update (Instalar
atualização de software) em Required software update (Atualização de software necessária).
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4.

Aguarde até que a atualização do software seja concluída, e depois choosePróximo.

Nomeie seuAWS DeepLensEdição de 2019 (v1.1) e concluir o
registro
Depois que aAWS DeepLensNomeie o dispositivo da Edição 2019 (v1.1) está conectado à Internet e
com o software atualizado, nomeie o dispositivo para referência futura e concorde com as permissões de
acesso da AWS que são concedidas em seu nome para concluir o registro.

Para nomear seuAWS DeepLensEdição de 2019 (v1.1)e concluir o registro
1.

Em Name your device (Nomear o dispositivo), atribua um nome ao dispositivo.

2.

Em Permissions (Permissões), marque a caixa de seleção I agree that required IAM roles containing
necessary permissions be created on my behalf. (Eu concordo que as funções do IAM exigidas com as
permissões necessárias sejam criadas em meu nome.) para confirmar.

3.

Selecione Register device (Registrar dispositivo) para concluir o registro.
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Agora, o registro do dispositivo está em andamento. O processo assíncrono envolve as seguintes tarefas:
• O dispositivo se comunica com o serviço AWS DeepLens na nuvem por meio da rede Wi-Fi
especificada.
• O serviço AWS DeepLens tem as funções do IAM necessárias com as permissões da AWS exigidas
criadas para você.
• A Nuvem AWS cria a representação do dispositivo com a AWS IoT e outros serviços da AWS.
• O dispositivo faz download do certificado da AWS da sua conta a partir da Nuvem AWS.

Verificar seuAWS DeepLensRegistrar o dispositivo do 2019 (v1.1)
Depois que o registro for concluído, verifique se o registro do dispositivo foi bem-sucedido verificando o
status do registro do dispositivo.

Para verificar seuAWS DeepLensRegistrar o dispositivo da Edição 2019 (v1.1)
1.

Aguarde até que o registro do software seja concluído. Certifique-se de que o Registration status
(Status de registro) em Device Status (Status do dispositivo) exiba Registered (Registrado).
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2.

Se preferir, anote o ID do tópico MQTT (por exemplo, $aws/things/
deeplens_cTsBnnQxT0mMx45HGLJ4DA/infer) exibido em Project Output (Saída do projeto). Você
precisará desse ID para visualizar uma saída de projeto implantado naAWS IoTconsole do .
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Visualizar ou atualizar seuAWS DeepLensConfigurações do
dispositivo do 2019 (v1.1)
Você poderá visualizar ou atualizar as configurações do dispositivo depois que ele for registrado com êxito.

Para visualizar ou atualizar seuAWS DeepLensConfigurações do dispositivo do 2019 (v1.1)
1.

Na página de detalhes do dispositivo registrado com êxito no console do AWS DeepLens, selecione
Edit device settings (Editar as configurações do dispositivo).

2.

Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado ao computador pelo cabo USB para USB. .

3.

DentroPara Connect o dispositivo ao computador, escolhaPróximo.

4.

Depois doConexão USB do dispositivostatus se tornaConectado, escolhaPróximode novopara abrir
oConfigurações do dispositivo.

5.

Para usar uma rede diferente para a conexão com a Internet do dispositivo, selecioneEditeemDetalhes
da rede. SelecioneUm tipo de rede, escolha uma rede Wi-Fi, digite a senha edepoisescolherConectese.

6.

Para habilitar a conexão SSH com o dispositivo e definir a senha do SSH, selecioneEditeemServidor
SSH. Selecione Habilitar o, crie uma senha, confirme a senha edepoisescolherSalve as alterações.

7.

Para habilitar a visualização da saída de vídeo do dispositivo em um navegador, instale os certificados
de streaming de vídeo necessários para um ou mais navegadores compatíveis.
a.

DentroSelecione o navegador, escolha um navegador compatível. para oExemplo de da,Firefox
(Windows, MacOS Sierra ou posterior e Linux).

b.

Selecione Download streaming certificate (Fazer download do certificado de streaming) para
salvar o certificado no computador.

c.

Siga o restantepassosPara importar o certificado de streaming baixado para o navegador.

Note
Certifique-se de que vocêusaDeepLensPara a senha do certificado, quando solicitado.
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Para verificar se o certificado está instalado corretamente, siga as instruçõesfornecidoemVeja
streams de vídeo do dispositivo da edição deAWS DeepLens 2019 (v1.1) no
navegador (p. 55).
Quandovocê terminouAo visualizar ou atualizar as configurações do dispositivo, você pode desconectá-lo
do computadore useAWS DeepLens.

Inscreva-seSuasAWS DeepLensDispositivo (v1)
As instruções apresentadas a seguir se aplicam ao dispositivo AWS DeepLens original (também conhecido
como v1). Você pode descobrir a versão de hardware na parte inferior do dispositivo AWS DeepLens.
Se HW v1.1 não estiver impresso no local, o dispositivo será da edição original do AWS DeepLens. Você
pode, então, continuarCom os procedimentos desta seção. Caso contrário, consulte the section called
“Inscreva-seAWS DeepLensEdição de 2019 (v1.1) do dispositivo (v1.1)” (p. 10).
O processo de registro envolve a realização das seguintes tarefas: Algumas das tarefas devem ser
executadas na Nuvem AWS e outras, no dispositivo AWS DeepLens.
• Nomeie o dispositivo para que você possa identificá-lo no serviço AWS DeepLens.
• Conceda permissões do IAM para criar e implantarAWS DeepLensProjetos do para aplicativos de visão
computadorizada de deep learning.
• Faça o download de um certificado de segurança para o dispositivo. Esse certificado é gerado pela AWS
IoT mediante solicitação do serviço AWS DeepLens. Você deve fazer upload dele para o dispositivo ao
configurar o dispositivo.
• Crie uma representação da AWS IoT para o dispositivo AWS DeepLens, que é realizada pelo AWS IoT
Greengrass mediante solicitação do serviço AWS DeepLens.
• Ative o modo de configuração do dispositivo e conecte seu computador à rede Wi-Fi local do dispositivo
(também chamados de rede AMDC-NNNN). Com isso, você pode chamar o aplicativo de configuração do
dispositivo como um aplicativo web hospedado pelo servidor Web local do dispositivo.
• Inicie o aplicativo de configuração do dispositivo no dispositivo paraFaça o seguinte:
• Configure o acesso do dispositivo à Internet.
• Faça upload do certificado de segurança gerado pela AWS para o dispositivo a fim de que a Nuvem
AWS autentique o dispositivo.
• Crie uma senha de login do dispositivo para fazer login no dispositivo usando um monitor, um mouse
e um teclado com fio ou usando um cliente SSH de um computador dentro da mesma rede doméstica
ou de escritório.
O dispositivo AWS DeepLens tem uma senha padrão de aws_cam. Você pode usar essa senha padrão do
dispositivo para fazer login no dispositivo conectado a um monitor usando umμUm cabo USB para USB,
um mouse USB e, possivelmente, um teclado USB, mesmo antes do registro. Por motivos de segurança,
você deve redefinir essa senha para uma senha mais forte ou complexa.
Tópicos
• Configurar sua conta da AWS para o dispositivo AWS DeepLens (p. 22)
• Conectar-se à rede Wi-Fi do seu dispositivo AWS DeepLens (p. 25)
• Configurar o dispositivo AWS DeepLens (p. 29)
• Verificar o status de registro do dispositivo AWS DeepLens (p. 34)

21

AWS DeepLens Guia do desenvolvedor
Registrar o dispositivo AWS DeepLens (v1)

Configurar sua conta da AWS para o dispositivo AWS DeepLens
A configuração da sua conta da AWS para o dispositivo AWS DeepLens inclui nomear o dispositivo,
conceder permissões de acesso à AWS e fazer download de um certificado para que o dispositivo seja
autenticado pela AWS.

Como configurar a conta da AWS para o dispositivo AWS DeepLens
1.

Faça login noAWS Management ConsolepeloAWS DeepLensemhttps://console.aws.amazon.com/
deeplens/home?region=us-east-1#firstrun.

2.

Selecione Register a device (Registrar um dispositivo). Se não for exibido um botão Register a device
(Registrar um dispositivo), selecione Devices (Dispositivos) no painel de navegação principal.

3.

Na janela de diálogo Choose a hardware version (Selecionar uma versão de hardware), selecione o
botão de opção HW v1 para o dispositivo AWS DeepLens. Depois, selecione Start (Iniciar).

4.

Na seção Name your device (Nomear o dispositivo), na página Configure your AWS account
(Configurar a conta da AWS), digite um nome (por exemplo, My-DeepLens-1) para o dispositivo
AWS DeepLens no campo de texto Device name (Nome do dispositivo).
O nome do dispositivo pode ter até 100 caracteres. Os caracteres válidos são somente: a-z, A-Z, 0-9 e
- (hífen).
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5.

Na seção Certificate (Certificado), selecione Download certificate (Fazer download do certificado) para
salvar o certificado do dispositivo.

Important
O dispositivo certificado obtido por download é um arquivo.zip. Não descompacte esse
arquivo.
Os certificados não são reutilizáveis. Você deve gerar um novo certificado cada vez que
registrar o dispositivo.
6.

Depois de fazer o download do certificado, selecione Next (Próximo) para continuar conectando o
computador à rede Wi-Fi do seu dispositivo (AMDC-NNNN) para iniciar o aplicativo de configuração
hospedado no dispositivo.
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Note
Em dispositivos de determinadas versões anteriores, o aplicativo de configuração anterior
pressupõe que o nome e a senha (SSID) da sua rede Wi-Fi doméstica ou empresarial não
contêm caracteres especiais, incluindo espaço, barra invertida (\), aspas simples ('), aspas
duplas (") ou dois pontos (;). Se você tem um dispositivo desses e o nome ou senha da rede
Wi-Fi contém esses caracteres especiais, o aplicativo de configuração do dispositivo antigo
será bloqueado quando você tentar configurar sua conexão de rede.
Se você tiver um dispositivo antigo, depois de selecionar Next (Próximo), você será solicitado
com uma caixa de diálogo modal para revisar os requisitos da rede Wi-Fi doméstica ou
comercial, conforme mostrado a seguir:

• Se o nome ou senha da rede contiver qualquer caractere especial, selecione Yes, my
network has special characters (Sim, minha rede tem caracteres especiais) e siga este guia
de solução de problemas (p. 133) para estabelecer uma sessão de SSH para configurar
a conexão por rede Wi-Fi entre o dispositivo e a Internet e, depois, ajuste as demais
configurações do dispositivo. Depois disso, atualize o software do dispositivo para a versão
mais recente.
• Se o nome ou senha da sua rede doméstica ou comercial não contiver caracteres
especiais, selecione No, my network has no special characters (Não, minha rede não
tem caracteres especiais) e você será direcionado para a página Connect to your device
(Conectar-se ao seu dispositivo) (p. 25).
Se você tiver um dispositivo mais recente ou o software do dispositivo estiver atualizado,
você será direcionado para a páginaConnect to your device (Conectar-se ao seu
dispositivo (p. 25) sem a caixa de diálogo modal depois de selecionar Next (Próximo).
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Conectar-se à rede Wi-Fi do seu dispositivo AWS DeepLens
Para configurar seu dispositivo AWS DeepLens, primeiro você precisa conectar seu computador à rede
Wi-Fi local, também conhecida como a rede AMDC-NNNN do dispositivo. Quando o indicador Wi-Fi (a luz
LED central) piscar na parte frontal do dispositivo, significa que a rede está ativa e que o dispositivo está
no modo de configuração. Você está, então, pronto para conectar um computador ao dispositivo.

Note
Além disso, você também pode conectar-se ao dispositivo diretamente usando um monitor
externo, o mouse e o teclado (p. 29).
Quando você configura seu dispositivo pela primeira vez, ele é automaticamente inicializado no modo
de configuração e fica pronto para que seu computador acesse a rede AMDC-NNNN. Para atualizar as
configurações do dispositivo após a configuração inicial, é preciso ligar o dispositivo explicitamente no
modo de configuração do dispositivo (instruções abaixo) e acessar novamente a rede Wi-Fi do dispositivo
pelo computador. Se o dispositivo sair do modo de configuração antes de você finalizar a configuração,
será preciso reconectar o computador ao dispositivo, seguindo os mesmos passos.
Enquanto o dispositivo AWS DeepLens está no modo de configuração e o computador está na rede Wi-Fi,
você pode abrir o aplicativo de configuração do dispositivo, uma página HTML hospedada no servidor Web
local, para ajustar as configurações dele. O dispositivo permanece no modo de configuração por até duas
horas, permitindo um tempo suficiente para finalizar a configuração do dispositivo. Quando a configuração
estiver concluída ou o prazo de duas horas chegar ao fim, o dispositivo sairá do modo de configuração
e o indicador do Wi-Fi deixará de piscar. A rede AMDC-NNNN será então desativada, seu computador
desconectado dela e conectado novamente à rede doméstica ou comercial.

Para conectar a rede Wi-Fi do seu dispositivo AWS DeepLens
1.

Na parte inferior do seu dispositivo, anote a senha e o SSID da rede AMDC-NNNN do dispositivo.

2.

Ligue seu dispositivo AWS DeepLens em uma tomada. Pressione o botão liga/desliga na parte frontal
do dispositivo para ligá-lo.
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3.

Aguarde até que o dispositivo entre no modo de configuração, quando o indicador Wi-Fi (LED central)
na parte frontal do dispositivo começa a piscar.

Note
Se o indicador Wi-Fi não piscar, significa que o dispositivo não está mais no modo de
configuração. Para ativar novamente o modo de configuração do dispositivo, insira um
pequeno clipe de papel no pequeno orifício na parte posterior do dispositivo. Quando ouvir
um clique, aguarde cerca de 20 segundos para que o indicador Wi-Fi comece a piscar.
4.

Abra a ferramenta de gerenciamento de rede no seu computador. Selecione o SSID do dispositivo
na lista de redes Wi-Fi disponíveis e digite a senha da rede. As informações de SSID e senha estão
impressas na parte inferior do dispositivo. O SSID da rede Wi-Fi do dispositivo está no formato
AMDC-NNNN.

Em um computador com o sistema Windows, selecione Conectar usando chave de segurança em vez
de Inserir o PIN da etiqueta do roteador (geralmente 8 dígitos) e insira a senha da rede Wi-Fi do seu
dispositivo.
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Depois de conectar o computador à rede Wi-Fi do dispositivo, será possível iniciar o aplicativo de
configuração para configurar seu dispositivo (p. 29).
Para abrir o aplicativo de configuração do dispositivo, realize uma destas ações:
• Para o registro inicial usando o console do AWS DeepLens, volte para a página Conectar ao dispositivo
e selecione Avançar.
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• Para atualizar as configurações do dispositivo após o registro inicial, abra uma aba do navegador Web e
digite http://deeplens.amazon.net ou http://deeplens.config na barra de endereços.

Note
Se o URL acima não funcionar, talvez seu dispositivo AWS DeepLens tenha instalada a versão
1.3.5 ou anterior do software awscam. Nesse caso, atualize o software do dispositivo e tente
novamente.
Como alternativa, em vez de http://deeplens.amazon.net e http://
deeplens.config, você pode abrir a página de configuração do dispositivo usando um dos
URLs a seguir, dependendo da versão do software no dispositivo AWS DeepLens.
• http://192.168.0.1, se a versão do pacote do software AWS DeepLens (awscam) for
inferior à 1.2.4.
• http://10.105.168.217, se a versão do pacote do software AWS DeepLens (awscam)
for igual ou posterior à 1.2.4.
Para obter mais informações, consulte URL de configuração do dispositivo (p. 136).

Conectar-se ao dispositivo AWS DeepLens usando monitor, mouse e teclado
Além de usar um computador para se conectar ao seuAWS DeepLensdispositivo, você também pode
conectar-se ao dispositivo diretamente usando um monitor com umμCabo HDMI para HDMI, um teclado
USB e/ou um mouse USB. Será solicitado que você forneça as credenciais de login do Ubuntu. Insira
aws_cam em username (nome de usuário). Ao fazer login no dispositivo pela primeira vez, use a senha
padrão de aws_cam em password (senha). Será, então, solicitado que você redefina a senha. Por motivos
de segurança, use uma senha forte de uma frase complexa. Para os logins subsequentes, use a senha
redefinida.

Configurar o dispositivo AWS DeepLens
Ao configurar o dispositivo AWS DeepLens, você executa as seguintes tarefas enquanto o computador
está conectado à rede AMDC-NNNN do seu dispositivo:
• Ativar a conexão de Internet do dispositivo usando sua conexão sem fio doméstica ou comercial (Wi-Fi)
ou por cabo (Ethernet).
• Anexar ao dispositivo o certificado de segurança provisionado para AWS conforme discutido em the
section called “Registrar seu dispositivo ” (p. 9).
• Configure o acesso de login ao dispositivo, incluindo com uma conexão SSH ou uma conexão com fio.
• Opcionalmente, fazer download do certificado de streaming do dispositivo para permitir a visualização do
resultado em vídeo do projeto em um navegador compatível.
Se o seu computador não é mais membro da rede AMDC-NNNN porque o dispositivo AWS DeepLens saiu
do modo de configuração, siga as instruções em the section called “Conectar-se ao dispositivo” (p. 25)
para estabelecer uma conexão e abrir a página de configuração do dispositivo novamente antes de
prosseguir.

Para configurar o dispositivoAWS DeepLens
1.

Se o dispositivo AWS DeepLens tiver uma versão mais recente do software instalado, você não será
solicitado a realizar as seguintes tarefas. Vá para a etapa 2 abaixo. Caso contrário, vá para a página
Device setup (Configuração do dispositivo), aberta após conectar ao dispositivo (p. 25), para
configurar a rede doméstica ou comercial para conectar seu dispositivo à Internet.
a.

UNDEREtapa 1: Connect à rede, escolha o SSID da rede Wi-Fi doméstica ou comercial da rede
Wi-Fi doméstica ou comercialID da rede Wi-Filista suspensa. Digite a senha da rede Wi-Fi.
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Como alternativa, você pode escolher Use Ethernet (Usar Ethernet) para conectar seu dispositivo
AWS DeepLens à Internet.
b.

Selecione Next (Avançar) para conectar o dispositivo à Internet.

c.

Na próxima página, selecione Install and reboot (Instalar e reinicializar) para instalar o software
mais recente no dispositivo e reinicie o dispositivo.
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Após a instalação do software atualizado e a reinicialização do dispositivo, reconecte o
computador à rede AMDC-NNNN do dispositivo, acesse http://deeplens.config em um navegador
da web para abrir o aplicativo de configuração do dispositivo atualizado e conclua o restante da
instalação, conforme mostrado na Etapa 2.
2.

Quando o dispositivo tem um software atualizado instalado, iniciar o dispositivo de configuração do
aplicativo (por exemplo, http://deeplens.config) abre uma página do navegador semelhante à
seguinte:

31

AWS DeepLens Guia do desenvolvedor
Registrar o dispositivo AWS DeepLens (v1)

32

AWS DeepLens Guia do desenvolvedor
Registrar o dispositivo AWS DeepLens (v1)

A seção Connect your device to your home or office network (Conectar o dispositivo à sua rede
doméstica ou comercial) mostra o status da conexão com a Internet do dispositivo como Online. Você
pode escolher Edit (Editar) para atualizar a conexão com a Internet, escolhendo outra rede Wi-Fi ou
uma rede com fio usando um adaptador micro-USP para Ethernet. Caso contrário, vá para a próxima
etapa para concluir o restante da configuração do dispositivo.
3.

UNDERFaça upload do certificado de segurança para associar seuAWS DeepLensPara sua conta da
AWSSobre o atualizadaConfigurar o AWS DeepLenspágina, faça o seguinte:
a.

Selecione Browse (Navegar) para abrir o seletor de arquivos.

b.

Localize e selecione o certificado de segurança que você obteve por download ao preparar sua
conta da AWS para AWS DeepLens (p. 9),

c.

Selecione Upload zip file (Fazer upload do arquivo zip) para anexar o certificado ao dispositivo.

Note
O certificado de segurança obtido por download para o dispositivo é um arquivo .zip.
Faça upload do arquivo do certificado descompactado no estado em que se encontra.
Para atualização da configuração do dispositivo após o registro inicial, o dispositivo terá um certificado
anterior instalado. Nesse caso, escolha Edit (Editar) e siga as instruções acima nesta etapa para fazer
upload do novo certificado.
4.

Em Set a password to control how you access and update the device (Definir uma senha para
controlar como você acessa e atualiza o dispositivo), execute as etapas a seguir para configurar o
acesso do dispositivos
a.

Para o registro inicial, digite uma senha em Create a password (Criar uma senha). A senha
deve ter pelo menos oito caracteres e conter pelo menos um número, uma letra maiúscula e um
caractere especial (por exemplo, '*', '&', '#', '$', '%', '@' ou '!'). Você precisará dessa senha para
fazer login no seu dispositivo usando uma conexão SSH (se habilitado abaixo) ou usando um
monitor, um mouse USB e/ou um teclado USB fisicamente conectados.

b.

Para SSH server (Servidor SSH), selecione Enable (Habilitar) ou Disable (Desabilitar). Se
ativado, o SSH permite que você faça login no seu dispositivo usando um terminal SSH no seu
computador Mac ou Linux usando PuTTY ou outro cliente SSH em computador Windows.

Para atualizações de configuração subsequentes depois de registro inicial, você pode escolher Edit
(Editar) e seguir as instruções posteriores para atualizar a senha.
5.

Opcionalmente, no canto superior direito da página de configuração do dispositivo, escolha Enable
(Habilitar) para habilitar a visualização do resultado em vídeo do projeto usando um navegador
compatível. Para o registro inicial, recomendamos que você ignore esta opção e a habilite mais tarde
ao atualizar a configuração do dispositivo depois de ficar mais familiarizado com o AWS DeepLens.

6.

Reveja as configurações. Em seguida, selecione Finish (Concluir) para finalizar a configuração do
dispositivo e encerrar sua conexão com o dispositivo de rede Wi-Fi. Certifique-se de conectar seu
computador à sua rede doméstica ou comercial.

Note
Para garantir que a configuração foi concluída com êxito, verifique se esse dispositivo AWS
DeepLens tem acesso a portas 8883 e 8443 e não está bloqueado pela sua política de
firewall de rede.
Se a conexão do dispositivo AWS DeepLens à Internet cair e voltar repetidamente depois que
você escolheu Finish (Concluir), reinicie sua rede Wi-Fi.
Isso conclui o registro do dispositivo. Verifique o status de registro do dispositivo (p. 34) antes de passar
para a etapa de criação e implantação de um projeto no dispositivo AWS DeepLens.
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Verificar o status de registro do dispositivo AWS DeepLens
Depois que a configuração do dispositivo for concluída, escolhaAbertoAWS DeepLensconsolePara verificar
o status de registro.

O processamento do registro do dispositivo leva alguns minutos. Quando o registro estiver concluído, o
Registration status (Status de registro) será alterado para Registered (Registrado). Se o processo falhar, o
Registration status (Status de registro) será alterado para Failed (Falha). Nesse caso, selecione Deregister
(Cancelar registro) e inicie o registro novamente. Quando o registro é interrompido ou não é concluído,
oRegistration status (Status de registro) permanece Awaiting credentials (Aguardando credenciais). Neste
caso, reconecte a rede Wi-Fi AMDC-NNNNdo dispositivo (p. 25) para retomar o registro.
Quando o Registration status (Status de registro) e o Device status (Status do dispositivo) ficarem
Registered (Registrado) e Online, respectivamente, você poderá criar e implantar um projeto no seu
dispositivo AWS DeepLens.

Criar e implantar um modelo de exemplo (~ 10
minutos)
Nessa demonstração, use oAWS DeepLensconsole para criar umAWS DeepLensprojeto doModelo de
projeto de amostra de detecção de objetos (p. 63)para criar umAWS DeepLensprojeto do. O modelo
pré-treinado de Detecção de objetos pode analisar imagens de um streaming de vídeo capturado em
seu dispositivo AWS DeepLens e identificar um objeto como um dos 20 tipos de imagem rotulados. As
instruções apresentadas aqui se aplicam à criação e à implantação de outros projetos de exemplo do AWS
DeepLens.
O diagrama abaixo apresenta uma visão geral de alto nível do processo de criação e implantação de um
projeto de exemplo usando o console do AWS DeepLens.
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Ao criar um projeto de exemplo, os campos no console são pré-preenchidos para que você possa aceitar
os padrões. Na seção Project content (Conteúdo do projeto) da tela, você precisa saber o modelo e a
função de inferência. Encontre informações sobre os projetos individuais em Visão geral de projetos de
exemplo da AWS DeepLens (p. 63).

Criar e implantar seu projeto
Siga as etapas deste procedimento para criar e implantar o projeto de exemplo de Object Detection
(Detecção de objetos).

Como criar e implantar um projeto de exemplo do AWS DeepLens usando o console do AWS
DeepLens
1.

Abrir oAWS DeepLensConsole dohttps://console.aws.amazon.com/deeplens/.

2.
3.

Selecione Projects (Projetos) e Create new project (Criar novo projeto).
NoEscolha o tipo do projeto Página, faça o seguinte:
a.
b.

4.

Escolha Use a project template (Usar um modelo de projeto) e escolha o projeto de exemplo que
você deseja criar. Para este exercício, escolha Object detection (Detecção de objetos).
Role até o final da tela e selecione Next (Próximo).

NoEspecificar os detalhes do projeto Página, faça o seguinte:
a.

NoInformações sobre o projetoseção, faça o seguinte:
i.
ii.

b.

5.

Aceite o nome padrão do projeto ouentrarUm nome de sua preferência.
Aceite a descrição padrão do projeto ouentrarUma descrição de sua preferência.

Escolha Create (Criar).

Você retornará aoProjetos páginaOnde o projeto recém-criado está listado com os outros
projetos.
NoProjetos página, escolha o botão de opção à esquerda do nome do projeto ou escolha o projeto
para abrir a página de detalhes do projeto e escolhaImplantar no dispositivo.
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6.

NoTarget Device página, na lista deAWS DeepLensdispositivos, escolha odispositivo no qual você
deseja implantar este projeto. Um dispositivo AWS DeepLens pode ter apenas um projeto implantado
de cada vez.

7.

Escolha Review.
Se um projeto já estiver implantado no dispositivo, você verá uma mensagem de erro informando que
a implantação desse projeto substituirá o projeto que já está em execução no dispositivo. Escolha
Continue project (Continuar o projeto).

8.

Na tela Review and deploy (Rever e implantar), reveja o projeto e escolha Previous (Anterior) para
voltar e fazer alterações ou Deploy (Implantar) para implantar o projeto.

Important
A implantação de um projeto incorre em custos dos serviços da AWS que são usados para
executá-lo.
Para obter instruções sobre como visualizar a saída do projeto, consulte Exibição de fluxos de saída do
AWS DeepLens (p. 55).

Criar e implantar um modelo de classificação de
imagem personalizado usando o AWS DeepLens
(cerca de 2 h)
AWS DeepLensÉ uma câmera de vídeo habilitada para aprendizagem profunda que está integrada aos
serviços de machine learning da AWS. OAWS DeepLensO dispositivo permite que os usuários criem
projetos completos de machine learning baseados em visão computacional. Se você for novo em projetos
de visão computacional ou nos serviços de machine learning da AWS, comeceCriar e implantar um projeto
de exemplo noAWS DeepLensconsole (p. 34).

Note
Para usar o console do AWS DeepLens e outros serviços da AWS, é necessário ter uma conta da
AWS. Se você não tem uma conta, acesse aws.amazon.com e selecione Create an AWS Account
(Criar uma conta da AWS). Para obter instruções detalhadas, consulte Criar e ativar uma conta da
AWS.
Como prática recomendada, você também deve criar um usuário do AWS Identity and Access
Management (IAM) com permissões de administrador e usá-lo para todos os trabalhos que não
exigem credenciais de root. Crie uma senha para acesso ao console e chaves de acesso para
usar ferramentas da linha de comando. Para obter mais informações, consulte Criar o primeiro
usuário e grupo administrador do IAM no Manual do usuário do IAM.
Fluxo de trabalho de projetos do
Para começar a criar um modelo de classificação de imagem personalizado usandoAWS DeepLensvocê
precisa usar vários serviços da AWS diferentes. Este tutorial guiará você na configuração dos diferentes
componentes necessários do início ao fim.
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Tópicos
• Configurar o armazenamento de dados do projeto no Amazon Simple Storage Service (S3). (p. 37)
• Treinar um modelo no Amazon SageMaker. (p. 38)
• Criar uma função do Lambda e implantar um modelo treinado personalizado no AWS
DeepLens (p. 43)
• Usar o console do AWS IoT Greengrass para visualizar a saída do seu modelo treinado personalizado
(saída de texto) (p. 47)

Configurar o armazenamento de dados do projeto no
Amazon Simple Storage Service (S3).
Ao criar e implantar um modelo de classificação de imagem personalizado usandoAWS DeepLens,
recomendamos armazenar seus dados de treinamento e o modelo compilado em um bucket do Amazon
S3. Para se inscrever no Amazon S3, consulte o Amazon S3Guia de conceitos básicos.

Como criar um bucket do Amazon S3
1.

Cadastre-se no Console de Gerenciamento da AWS e abra o console do Amazon S3 emhttps://
console.aws.amazon.com/s3/.

2.

Escolha Criar bucket.

3.

NoBucket name, insira um nome exclusivo compatível com DNS para o novo bucket. Deve começar
comdeeplens-(Por exemplo,deeplens-my-project). Depois de criar o bucket do Amazon S3, o
nome não poderá ser alterado.
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4.

Escolha Create (Criar).

Note
Você não será cobrado por um bucket do Amazon S3 até usá-lo. Para saber mais sobre recursos
do Amazon S3, definição de preços e perguntas frequentes, consulte aPágina do produto Amazon
S3.

Próximas etapas
• Neste ponto do tutorial, você deverá ter concluído o seguinte com êxito:
• Registrar seu dispositivo AWS DeepLens
• Criou umAmazon S3balde
• Depois, será necessário solicitar um aumento do limite de serviço e executar uma instância de bloco
de anotações Jupyter do SageMaker para treinar o modelo. O notebook Jupyter e a função Lambda
necessária estão disponíveis noAWS DeepLensReceitasrepositório do.

Treinar um modelo no Amazon SageMaker.
Para começar a criar seu modelo de classificação de imagem personalizado usando seu cadastradoAWS
DeepLensVocê precisa executar uma instância do Amazon SageMaker e solicitar um aumento do limite de
serviço.
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Conceitos básicos de uma instância do Amazon SageMaker
O Amazon SageMaker é um serviço de machine learning totalmente gerenciado que permite que cientistas
de dados e desenvolvedores criem e treinem modelos de machine learning usando uma instância de bloco
de anotações Jupyter.
Para criar um modelo de classificação de imagem personalizado, é necessário usar uma instância
de trabalho de treinamento habilitada para a unidade de processamento gráfico (GPU). As GPUs são
excelentes em paralelizar os cálculos necessários para treinar uma rede neural para este projeto.
Para acessar uma instância de trabalho de treinamento habilitada para GPU, envie uma solicitação de
aumento de limite de serviço para o AWS Support Center.

Note
Os blocos de anotações Jupyter são aplicativos web de código aberto que podem ser usados para
criar e compartilhar documentos que contenham código ativo, equações, visualizações e texto
descritivo. O bloco de anotações Jupyter do AWS DeepLens neste repositório contém código
que demonstra como criar soluções de machine learning com o Amazon SageMaker e o AWS
DeepLens.

Solicitar uma instância de treinamento do Amazon SageMaker
habilitada para GPU
1.

Abra o console do AWS Support Center.

2.

Na página AWS Support Center escolha Create Case (Criar caso) e escolha Service limit increase
(Aumento de limite de serviço).

3.

No painel Case classification (Classificação de caso), em Limit type (Tipo de limite), procure Amazon
SageMaker.

4.

No painel Request (Solicitação) escolha a Region (Região) na qual você está trabalhando. Em
Resource Type (Tipo de recurso), escolha SageMaker Training (Treinamento do SageMaker).

5.

Em Limit (Limite), escolha instâncias ml.p2.xlarge.

6.

Em New Limit Value (Novo valor limite), verifique se o valor é 1.

7.

Em Case description (Descrição do caso), forneça uma breve explicação sobre por que o Service
limit increase (Aumento do limite de serviço) é necessário. Por exemplo: preciso usar essa instância
de trabalho de treinamento habilitada para GPU para treinar um modelo de aprendizagem profunda
usando o TensorFlow. Usarei esse modelo em um dispositivo AWS DeepLens.

8.

Em Contact options (Opções de contato), forneça alguns detalhes sobre como você deseja ser
contatado pela equipe de suporte de serviço da AWS sobre o status da solicitação de Service limit
increase (Aumento de limite de serviço).

9.

Selecione Enviar.

Criar uma instância de notebook do SageMaker
1.

Faça login noConsole SageMaker

2.

No painel de navegação, selecione Instâncias de bloco de anotações.

3.

Na página Notebook instances (Instâncias de bloco de anotações), escolha Create notebook instance
(Criar instância de bloco de anotações).
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4.

NoCriar instância de notebookPágina, insira seu nome emNome da instância do notebooke depois
escolhaml.p2.xlarge.

5.

Escolha sua IAM Role (Função do IAM) para configurar as permissões e criptografia corretas
conforme a seguir:
• Se você tiver uma função do IAM do Amazon SageMaker existente, selecione essa função do IAM
na lista.
• Se você for novo no Amazon SageMaker, crie uma função do IAM escolhendo Create a new role
(Criar uma função). Na página Create an IAM role (Criar uma função do IAM) escolha Any S3 bucket
(Qualquer bucket do S3) para dar à nova função do IAM acesso ao bucket do S3. Selecione Create
Role.

6.

Na página Create a notebook instance (Criar uma instância de bloco de anotações), escolha IAM Role
(Função do IAM) e escolha sua função do IAM na lista.
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7.

Abrir orepositórios Gitpainel. e, em seguida, sob oRepositório padrãosuspenso, escolhaclonar um
repositório público do GitHub.

8.

Copie https://github.com/aws-samples/aws-deeplens-recipes/ e cole-o no campo. Ele
contém o bloco de anotações Jupyter necessário para este projeto personalizado.

9.

Escolha Create notebook instance (Criar instância de bloco de anotações).
Em alguns minutos, o Amazon SageMaker iniciará a instância do notebook. Quando estiver pronto, o
status mudará dePendenteparaEm serviço.

10. Na página Instâncias de bloco de anotações escolha Abrir Jupyter para iniciar seu bloco de
anotações Jupyter recém-criado.
11. Navegue até o .static/code/trash-sorter/diretório e abra oaws-deeplens-custom-trashdetector.ipynb.
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12. Siga as instruções no caderno Jupyter para treinar seu modelo.

Note
O notebook Jupyter contém uma mistura de células de código e markdown. Em um notebook,
cada célula pode ser executada e modificada. Para modificar uma célula, clique duas vezes
nela e faça sua alteração. Para executar uma célula, pressioneShift+Enter.
Enquanto a célula está em execução, umasterisco (*)aparece entre colchetes à esquerda
da célula que você selecionou. Quando a célula terminar de ser executada, o asterisco é
substituído por um número de saída e uma nova célula de saída é gerada abaixo da célula
original.
Como alternativa, você também pode executar uma célula selecionando-a e, em seguida,
escolhendoExecução doNa barra de ferramentas do.

Próximas etapas
• Neste ponto do tutorial, você deve ter concluído o seguinte com êxito:
• Registrar.AWS DeepLensdispositivo
• Criado um bucket do Amazon S3
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• Treinou um modelo de classificação de imagens SageMaker
Depois, você aprenderá a implantar esse modelo para ser executado emAWS DeepLens

Criar uma função do Lambda e implantar um modelo
treinado personalizado no AWS DeepLens
Este tópico explica como adicionar umAWS Lambdafunção de inferênciaPara o projeto personalizado
do AWS DeepLens. A função do Lambda ajuda você a fazer uma inferência a partir de quadros em um
streaming de vídeo capturado peloAWS DeepLensDispositivo. Se uma função do Lambda existente e
publicada atender aos requisitos do seu aplicativo, você poderá usá-la.

Pré-requisitos
Para concluir esta seção com êxito, é necessário o seguinte:
• Um modelo treinado.tar.gzUm arquivo armazenado em um bucket do Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) com um nome começando comdeeplens-.
• Para fazer download dodeeplens-lambda.ziparquivo de modelo do.
Se você modificar olambda_function.pyno editor de código Lambda, certifique-se de que ele
continue a importar oawscamMódulo antes docv2Módulo do.

Vincular o modelo treinado personalizado no console do AWS
DeepLens
Para implantar seu projeto com êxito em seuAWS DeepLensO dispositivo que você precisa vincular seu
modelo treinado aoAWS DeepLensDispositivo. Isso requer ter um modelo treinado em um bucket do
Amazon S3 adicionado aoAWS DeepLensconsole do .
1.

Abra o console do AWS DeepLens.

2.

No painel de navegação, selecione Models (Modelos).

3.

Depois, escolhaModelo de importação.

4.

NoImportar fontePágina, escolhaModelo treinado externamente.
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5.

NoCaminho do artefato do modelo, insira o caminho para o modelo no Amazon S3. O caminho deve
terminar da seguinte forma:.tar.gz.

6.

Insira umNome do modeloe depois selecioneMXNetembaixoEstrutura de modelo.

7.

Escolha Import model (Importar modelo).

Criar uma função do AWS Lambda
Uma função do Lambda permite que o AWS DeepLens processe o vídeo que está sendo capturado
noAWS DeepLensDispositivo. Neste procedimento, você usa o console do Lambda para criar a função do
Lambda e, depois, faz upload dodeeplens-lambda.zipfile. Esse arquivo contém os scripts do Python
necessários para processar as capturações de vídeoAWS DeepLensDispositivo.
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Note
Se ainda não tiver feito isso, certifique-se de ter baixadodeeplens-lambda.ziparquivo de
modelo do.

Criar uma nova função do Lambda usando odeeplens-lambda.ziparquivo
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console AWS Lambda em https://
console.aws.amazon.com/lambda/.

2.

No painel de navegação, escolha Create function (Criar função).

3.

Na página Create function, selecione Author from scratch.

4.

Em Basic information (Informações básicas), insira um Name (Nome) para a função.

5.

Em Runtime (Tempo de execução), escolha Python 2.7 e abra o painel Choose or create an execution
role (Escolher ou criar uma função de execução).

6.

Escolha Use an existing role (Usar uma função existente) e service-role/AWSDeepLensLambdaRole.

7.

Escolha Create function (Criar função).

8.

No painel Function code (Código da função) na próxima página, altere o valor padrão em Code entry
type (Tipo de entrada de código) para Upload a .zip file (Carregar um arquivo.zip) do Edit code inline
(Editar código embutido) padrão.

9.

Escolha Save (Salvar) para salvar a codificação inserida.

10. Na parte superior da página, escolha Actions (Ações) e Publish new version (Publicar nova versão).
Agora, sua função estará disponível no console do AWS DeepLens e você poderá adicioná-la ao seu
projeto personalizado.

Cria um novo projeto do AWS DeepLens
1.

No painel de navegação no console do AWS DeepLens, escolha Projects (Projetos), escolha Create a
new blank project (Criar um projeto em branco) e Next (Próximo).

2.

Insira um Name (Nome) e, opcionalmente, uma Description (Descrição).

3.

Escolha Project content (Conteúdo do projeto) e faça o seguinte para conectar o modelo treinado
personalizado do Amazon SageMaker e a função do AWS Lambda:
• Escolha Add model (Adicionar modelo), selecione o nome do modelo e escolha Add model
(Adicionar modelo) novamente.
• Escolha Add function (Adicionar função), pesquise a função do AWS Lambda pelo nome e escolha
Add function (Adicionar função).
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4.

Escolha Create (Criar) para concluir a criação de seu projeto personalizado do AWS DeepLens.

Implantar o projeto personalizado do AWS DeepLens
1.

No painel de navegação no console do AWS DeepLens, escolha Projects (Projetos), escolha o projeto
que você deseja implantar no dispositivo AWS DeepLens e selecione Deploy to device (Implantar no
dispositivo).

2.

Na Target device screen (Tela do dispositivo de destino) , escolha seu dispositivo na lista e selecione
Review (Revisar).

3.

Na página Review and deploy (Revisar e implantar), escolha Deploy (Implantar).

Próximas etapas
• Neste ponto do tutorial, você deverá ter concluído o seguinte com êxito:
• Registrado seu dispositivo AWS DeepLens
• Criado um bucket do Amazon S3
• Criado uma instância do Amazon SageMaker
• Solicitado um aumento de limite de serviço para uma instância de GPU
• Treinado seu modelo de classificação de imagem personalizado e salvo a saída do modelo no bucket
do S3 correto
• Criado uma função do AWS Lambda
• Implantado a função do AWS Lambda e o modelo no dispositivo AWS DeepLens
Agora que você implantou o modelo personalizado e a função do AWS Lambda no AWS DeepLens, os
usuários poderão visualizar a saída. O dispositivo AWS DeepLens usa o AWS IoT Greengrass para enviar
de volta os resultados de inferência. Podemos ver os resultados conectando-se ao AWS IoT Greengrass
console.
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Usar o console do AWS IoT Greengrass para
visualizar a saída do seu modelo treinado
personalizado (saída de texto)
Nesta etapa, você sincroniza sua entrada de vídeo do AWS DeepLens com o AWS IoT Greengrass.
1.
2.
3.

No painel de navegação no console do AWS DeepLens, escolha Devices (Dispositivos).
Na página Devices (Dispositivos) em Name (Nome) escolha seu dispositivo AWS DeepLens.
Na página do dispositivo, na seção Project output (Saída do projeto) copie o código MQTT necessário
para o console do AWS IoT Greengrass.

4.
5.

Escolha o AWS IoT console (Console do AWS IoT) indicado na etapa 2, console de IoT.
Cole o código copiado da etapa 3 na caixa de texto Subscription topic (Tópico de inscrição) e escolha
Subscribe to topic (Inscrever-se no tópico).

Próximas etapas
Agora que você concluiu o tutorial, existem várias maneiras diferentes de você podeveja a saída de vídeo
do seuAWS DeepLensDispositivo.
A saída de vídeo é dividida nos seguintes streamings:
• O streaming do dispositivo é um streaming de vídeo não processado.
• O streaming do resultado é o resultado do processamento que o modelo realiza nos quadros de vídeo.
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Criação de projetos do AWS
DeepLens
Quando o dispositivo AWS DeepLens está registrado com e conectado à Nuvem AWS, você pode começar
a criar um projeto do AWS DeepLens na Nuvem AWS e implantá-lo para ser executado no dispositivo.
Um projeto do AWS DeepLens é um aplicativo de visão computacional com base em deep learning. Ele
consiste em um modelo de aprendizado profundo e uma função Lambda para realizar inferências com
base no modelo.
Antes de criar um projeto do AWS DeepLens, você deve ter treinado ou outra pessoa deve ter treinado
um modelo de deep learning usando uma das estruturas de machine learning com suporte (p. 48). O
modelo pode ser treinado usando SageMaker ou outro ambiente de aprendizado de máquina. Além disso,
você também deve ter criado e publicado uma função de inferência em AWS Lambda. Neste capítulo, você
aprenderá como treinar um modelo de aprendizado profundo de visão computacional SageMaker e como
criar uma função Lambda de inferência para fazer inferências e implementar outra lógica de aplicação.
Para ajudá-lo a saber como compilar o projeto do AWS DeepLens, você tem acesso a um conjunto de
projetos de AWS DeepLens de exemplo. Você pode usar os projetos de amostra como se encontram para
aprender padrões de programação para a criação de um projeto do AWS DeepLens. Você também pode
usá-los como modelos para ampliar sua funcionalidade. Neste capítulo, você aprenderá mais sobre esses
projetos de amostra e como empregar um para execução no seu dispositivo também.
Tópicos
• Estruturas de aprendizado de máquina compatíveis com a AWS DeepLens (p. 48)
• Exibição de fluxos de saída do AWS DeepLens (p. 55)
• Como trabalhar com projetos de exemplo do AWS DeepLens (p. 63)
• Como trabalhar com projetos personalizados da AWS DeepLens (p. 84)
• Criação de tutoriais de projetos do AWS DeepLens (p. 94)

Estruturas de aprendizado de máquina compatíveis
com a AWS DeepLens
AWS DeepLensoferece suporte a modelos de aprendizado profundo treinados usando o Apache MXNet
(incluindo suporte para a API Gluon) e as estruturas Caffe. TensorFlow Esta seção lista os modelos e
camadas de modelagem aos quais AWS DeepLens oferece suporte para cada estrutura.
Tópicos
• Modelos Apache MXNet com suporte e camadas MXNet compatíveis (p. 48)
• TensorFlow Modelos e TensorFlow camadas de suporte compatíveis (p. 51)
• Modelos e camadas de Caffe compatíveis (p. 52)

Modelos Apache MXNet com suporte e camadas
MXNet compatíveis
O AWS DeepLens oferece suporte a modelos de aprendizado profundo Apache MXNet que são expostos
pela API do Gluon e camadas MXNet. Esta seção lista os modelos e camadas com suporte.
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Tópicos
• Modelos MXNet compatíveis expostos pela API do Gluon (p. 49)
• Suporte a camadas de MXNet (p. 49)
Topics

Modelos MXNet compatíveis expostos pela API do Gluon
O AWS DeepLens oferece suporte aos modelos de deep learning do Apache MXNet a seguir do modelo
zoo do Gluon que são expostos pela API do Gluon.
Modelos compatíveis do Gluon
AlexNet

Modelo de classificação de imagens treinado no ImageNet conjunto
de dados importado do Open Neural Network Exchange (ONNX).

MobileNet

Modelo de classificação de imagens treinado no TensorFlow uso do
otimizador RMSprop.

ResNet

Modelo de classificação de imagens treinado no ImageNet conjunto
de dados importado do MXNet.

SqueezeNet

Modelo de classificação de imagens treinado no ImageNet conjunto
de dados importado do ONNX.

VGG

Modelo de classificação de imagens treinado no ImageNet conjunto
de dados importado do MXNet ou ONNX.

Example
O exemplo a seguir mostra como exportar um modelo da SqueezeNet versão 1 usando a API do Gluon. A
saída é um arquivo de símbolo e parâmetros. O nome do arquivo tem o prefixo "squeezenet".
import mxnet as mx
from mxnet.gluon.model_zoo import vision
squeezenet = vision.squeezenet_v1(pretrained=True, ctx=mx.cpu())
# To export, you need to hybridize your gluon model,
squeezenet.hybridize()
# SqueezeNet’s input pattern is 224 pixel X 224 pixel images. Prepare a fake image,
fake_image = mx.nd.random.uniform(shape=(1,3,224,224), ctx=mx.cpu())
# Run the model once.
result = squeezenet(fake_image)
# Now you can export the model. You can use a path if you want ‘models/squeezenet’.
squeezenet.export(‘squeezenet')

Para obter uma lista completa de modelos e mais informações, consulte Gluon Model Zoo.

Suporte a camadas de MXNet
Você pode usar as seguintes camadas de modelagem Apache MXNet para treinar o modelo de
aprendizado profundo para AWS DeepLens.
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Camadas de modelagem do MXNet compatíveis
Ativação

Aplica uma função de ativação à entrada

BatchNorm

Aplica normalização em lotes

Concat

Une matrizes de entrada ao longo de um determinado eixo

_contribuição_MultiBoxDetection

Converte uma previsão de detecção de várias caixas

_contribuição_MultiBoxPrior

Gera caixas anteriores de dados, tamanhos e taxas

Convolução

Aplica uma camada de convolução na entrada

Deconvolution

Aplica uma camada de convolução transposta na entrada

elemwise_add

Aplica a adição de argumentos de reconhecimento de elementos

Flatten

Recolhe as dimensões mais altas de uma entrada em uma matriz
bidimensional

FullyConnected

Aplica uma transformação linear de Y = WX + b na entrada X

InputLayer

Especifica a entrada para uma rede neural

L2Norm

Aplica a normalização L2 à matriz de entrada

LRN

Aplica a normalização de resposta local à matriz de entrada

( Local Response Normalization Normalização de resposta local )
Pooling

Executa pooling na entrada

Reshape

Reformata a matriz de entrada com uma visualização diferente sem
alterar os dados

ScaleShift

Aplica operações de escala e deslocamento em elementos de
entrada

SoftmaxActivation

Aplica a ativação de Softmax à entrada

SoftmaxOutput

Calcula o gradiente de perda de entropia cruzada com relação à
saída de Softmax

transpose

Permuta as dimensões de uma matriz

UpSampling

Executa upsampling de vizinho mais próximo ou bilinear à entrada

_mul

Executa multiplicação

_Mais

Executa uma soma de reconhecimento de elementos das matrizes
de entrada com difusão

Para obter mais informações sobre as camadas do MXNet, consulte MXNet Gluon Neural Network Layers.
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TensorFlow Modelos e TensorFlow camadas de
suporte compatíveis
AWS DeepLensoferece suporte aos seguintes TensorFlow modelos e camadas para aprendizado
profundo.
Tópicos
• TensorFlow Modelos suportados (p. 51)
• TensorFlow Camadas de suporte (p. 51)

TensorFlow Modelos suportados
AWS DeepLensoferece suporte aos seguintes modelos de aprendizado profundo que foram treinados com
TensorFlow.
TensorFlow Modelos suportados
Inception

Um modelo de classificação de imagens treinado no ImageNet
conjunto de dados usando TensorFlow

MobileNet

Um modelo de classificação de imagens treinado no ImageNet
conjunto de dados usando TensorFlow

NasNet

Um modelo de classificação de imagens treinado no ImageNet
conjunto de dados usando TensorFlow

ResNet

Um modelo de classificação de imagens treinado no ImageNet
conjunto de dados usando TensorFlow

VGG

Um modelo de classificação de imagens treinado no ImageNet
conjunto de dados usando TensorFlow

Para obter mais informações sobre TensorFlow modelos, consulte tensorflow/models on GitHub.

TensorFlow Camadas de suporte
Você pode usar as seguintes TensorFlow camadas para treinar modelos de aprendizado profundo que são
suportados peloAWS DeepLens.
TensorFlow Camadas suportadas
Adicionar

Calcula adição de elemento

AvgPool

Executa pooling médio na entrada

BatchToSpaceND

Reorganiza dados de lote em blocos de dados espaciais

BiasAdd

Adiciona desvio

Const

Cria um tensor constante

Conv2D

Calcula uma convolução 2D

Conv2DBackpropInput

Calcula os gradientes de convolução com relação à entrada
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TensorFlow Camadas suportadas
Identidade

Retorna um tensor com a mesma forma e conteúdo da entrada

Máximo

Calcula maximização de elemento.

MaxPool

Executa o pooling máximo na entrada

Mean

Calcula a média de elementos entre as dimensões de um tensor

Mul

Calcula multiplicação de elemento.

Neg

Calcula elemento negativo em termos de valor numérico

Pad

Preenche um tensor

Placeholder

Insere um espaço reservado para um tensor que será sempre
alimentado

Prod

Calcula o produto de elementos entre as dimensões de um tensor

RandomUniform

Produz valores aleatórios de uma distribuição uniforme

Intervalo

Cria uma sequência de números

Relu

Calcula ativações lineares retificadas

Reshape

Remodela um tensor

Rsqrt

Calcula recíproco da raiz quadrada

Shape (Formato)

Retorna a forma de um tensor

Softmax

Calcula as ativações de Softmax

SpaceToBatchND

Elimina o preenchimento e, em seguida, reorganiza blocos de dados
espaciais em lote

Square (Quadrado)

Calcula quadrado de elemento

Squeeze

Remove dimensões de tamanho 1 na forma de um tensor

StopGradient

Interrompe o cálculo de gradiente

Sub

Calcula subtração de elemento

Soma

Calcula a soma de elementos entre as dimensões de um tensor

Tile

Cria um tensor agrupando um determinado tensor lado a lado

Para obter mais informações sobre TensorFlow camadas, consulte TensorFlow Camadas.

Modelos e camadas de Caffe compatíveis
O AWS DeepLens é compatível com os seguintes modelos de aprendizado profundo treinados com Caffe
e camadas de modelagem de Caffe.
Tópicos
• Modelos compatíveis de Caffe (p. 53)
• Suporte a camadas de Caffe (p. 53)
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Modelos compatíveis de Caffe
O AWS DeepLens é compatível com os seguintes modelos de aprendizado profundo treinados com Caffe.
Modelos compatíveis de Caffe
AlexNet

Um modelo de classificação de imagens treinado no ImageNet
conjunto de dados usando Caffe

DenseNet

Um modelo de classificação de imagem do modelo Torch original

Inception

Um modelo de classificação de imagem convertido do modelo
Apache MXNet original

MobileNet

Um modelo de classificação de imagens treinado no ImageNet
conjunto de dados usando Caffe

ResNet

Um modelo de classificação de imagens treinado no ImageNet
conjunto de dados usando Caffe

SqueezeNet

Um modelo de classificação de imagens treinado no ImageNet
conjunto de dados usando Caffe

VGG

Um modelo de classificação de imagens treinado no ImageNet
conjunto de dados usando Caffe

Para obter mais informações sobre modelos Caffe, consulte Caffe Model Zoo.

Suporte a camadas de Caffe
Você pode usar as seguintes camadas de Caffe para treinar modelos de aprendizado profundo
compatíveis com AWS DeepLens.
Camadas de Caffe compatíveis
BatchNorm

Padroniza a entrada para ter variação média 0 e/ou de unidade no
lote

Concat

Concatena blobs de entrada

Convolução

Envolve a entrada com um banco de filtros aprendidos

Deconvolution

Executado no sensor oposto da camada de convolução

Dropout

Executa dropout

Eltwise

Executa operações de elemento, como produto e soma, junto com
vários blobs de entrada

Flatten

Remodela o blob de entrada em vetores simples

InnerProduct

Calcula um produto interno

Entrada

Fornece dados de entrada para o modelo

LRN (Local Response
Normalization - Normalização de
resposta local)

Padroniza a entrada em uma região local ou em mapas de recursos
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Camadas de Caffe compatíveis
Permute

Permuta as dimensões de um blob

Pooling

Agrupa a imagem de entrada usando o valor máximo, médio etc., em
regiões

Energia elétrica

Calcula a saída como (shift + scale * x) ^ power para cada
elemento de entrada x

ReLU

Calcula ativações lineares retificadas

Reshape

Altera as dimensões do blob de entrada, sem alterar seus dados

ROIPooling

Aplica o pooling para cada região de interesse

Dimensionar

Calcula o produto de elemento de dois blobs de entrada

Slice

Divide uma camada de entrada em várias camadas de saída ao
longo de uma determinada dimensão

Softmax

Calcula as ativações de Softmax

Tile

Copia um blob ao longo de dimensões especificadas

Para obter mais informações sobre camadas de Caffe, consulte Camadas de Caffe.
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Exibição de fluxos de saída do AWS DeepLens
Um dispositivo AWS DeepLens produz dois streamings de saída: o streaming do dispositivo e o streaming
do projeto. O streaming do dispositivo é um streaming de vídeo não processado. O streaming do projeto é
o resultado do processamento que o modelo realiza nos quadros de vídeo.
Você pode visualizar a saída em um navegador da Web compatível quando o dispositivo AWS DeepLens
está online. Para obter mais informações, consultethe section called “Visualize streaming de vídeo do
dispositivo AWS DeepLens no navegador.” (p. 56) Além disso, você também pode visualizar a saída no
dispositivo que está conectado a um monitor, um teclado e um mouse. As instruções são fornecidas nesta
seção.
Tópicos
• Veja streams de vídeo do dispositivo da edição deAWS DeepLens 2019 (v1.1) no navegador (p. 55)
• Visualizar streamings de vídeo do dispositivo AWS DeepLens no navegador (p. 56)
• Visualizar streamings de vídeo no dispositivo AWS DeepLens (p. 58)
• Criando uma função Lambda para visualizar o fluxo do projeto (p. 60)

Veja streams de vídeo do dispositivo da edição
deAWS DeepLens 2019 (v1.1) no navegador
Para ver o projeto ou as transmissões ao vivo do dispositivoAWS DeepLens 2019 Edition (v1.1) em
um navegador, você deve fazer com que o certificado de streaming autoassinado do dispositivo seja
baixado para o seu computador e, em seguida, carregado para um navegador compatível que você usará.
Para obter instruções sobre como fazer download do certificado de streaming e instalá-lo no navegador,
consulte a Step 6 (Etapa 6) de Visualizar ou atualizar seuAWS DeepLensConfigurações do dispositivo do
2019 (v1.1) (p. 20).

Para ver transmissões de vídeo do dispositivoAWS DeepLens 2019 Edition (v1.1) em um
navegador
1.

Conecte o dispositivo ao computador com o cabo USB fornecido, se ele ainda não estiver conectado.

2.

Faça o seguinte para iniciar o AWS DeepLensStream Viewer do seu dispositivo:
• Abra a página de detalhes do dispositivo no console do AWS DeepLens e selecione View video
stream (Exibir fluxo de vídeo), em Video streaming (Streaming de vídeo), para abrir o visualizador
de streaming em uma nova guia do navegador.
• Como alternativa, abra uma nova guia do navegador manualmente, digitehttps://yourdevice-ip-address:4000 na barra de endereço, onde your-device-ip-addressrepresenta
o endereço IP do seu dispositivo (por exemplo, 192.168.14.78) mostrado em Detalhes do dispositivo
noAWS DeepLens console.

3.

Como o certificado de streaming é autoassinado, o navegador exibirá um aviso. Para aceitar o aviso,
siga as instruções específicas do navegador na tela para aceitar o certificado do visualizador de
streaming que será iniciado.
Pode levar cerca de 30 segundos para o visualizador de streaming aparecer.

4.

Antes de qualquer projeto ser implantado, selecione Live stream (Streaming em tempo real) para ver
vídeos em tempo real usando o dispositivo AWS DeepLens. Depois que um projeto é implantado,
você também pode selecionar Project stream (Streaming do projeto) para visualizar a saída de vídeos
processados do dispositivo.

5.

Quando terminar a visualização de streamings de vídeo, desconecte o dispositivo do computador para
retornar o computador à configuração normal de rede.
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Visualizar streamings de vídeo do dispositivo AWS
DeepLens no navegador
Note
Para visualizar a saída de um projeto em um navegador compatível, o dispositivo deve ter o
software awscam versão 1.3.9 ou superior instalado. Para obter informações sobre como atualizar
o software do dispositivo, consulte the section called “Atualizar o dispositivo ” (p. 112).

Note
Para visualizar uma saída do projeto no Chrome no Mac El Capitan ou anterior, você deve
fornecer uma senha para carregar o certificado de streaming para visualizar a saída do projeto.
Se você tiver um sistema operacional Mac antigo e desejar usar o Chrome, ignore o procedimento
abaixo e siga as instruções em Como visualizar a saída do projeto no navegador Chrome com
a versão Mac El Capitan ou anterior? (p. 134) para configurar seu navegador para visualizar a
saída do projeto.

Como visualizar a saída do projeto do dispositivo AWS DeepLens em um navegador da web
compatível
1.

Se você ainda não tiver feito download do certificado de streaming ao registrar o dispositivo (p. 29) ou
se tiver perdido a cópia obtida por download, execute uma das ações a seguir para baixar o certificado
de streaming. As etapas são diferentes dependendo de você usar o aplicativo de configuração do
dispositivo ou não.
a.

Faça download do certificado de streaming sem usar a página de configuração de dispositivo:
i.

Estabeleça uma conexão SSH com o dispositivo AWS DeepLens do seu computador:
ssh aws_cam@device_local_ip_address

Um exemplo de device_local_ip_address seria 192.168.0.47. Depois de inserir a
senha correta do dispositivo, que você especificou durante o registro do dispositivo, você está
conectado ao dispositivo.
ii.

Faça uma cópia local (my_streaming_cert.pfx) do certificado de streaming
(client.pfx) no dispositivo:
sudo cp /opt/awscam/awsmedia/certs/client.pfx /home/aws_cam/
my_streaming_cert.pfx

Quando solicitado, insira a senha do dispositivo para concluir os comandos acima.
Certifique-se de que o proprietário da cópia local do dispositivo seja aws_cam.
sudo chown aws_cam /home/aws_cam/my_streaming_cert.pfx

Depois disso, faça logout do dispositivo:
exit

iii.

Transfira a cópia do certificado de streaming do dispositivo para seu computador:
scp aws_cam@device_local_ip_address:/home/aws_cam/my_streaming_cert.pfx ~/
Downloads/
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O exemplo usou a pasta Downloads no diretório inicial do usuário (~/) para transferir o
certificado. Você pode escolher qualquer outro diretório gravável como a pasta de destino.
b.

2.

Siga as etapas a seguir para fazer download do certificado de streaming para o dispositivo AWS
DeepLens:
i.

Coloque o dispositivo novamente no modo de configuração, se necessário, e conecte seu
computador à rede Wi-Fi ADMC-NNNN do dispositivo (p. 25).

ii.

Inicie o aplicativo de configuração no dispositivo em http://deeplens.config.

iii.

Siga as instruções na tela para fazer download do certificado de streaming a fim de visualizar
os fluxos de saída de um projeto.

Importe em seu navegador da Web compatível o certificado de streaming obtido por download durante
o registro do dispositivo (p. 29).
a.

Para FireFox (Windows e macOS Sierra ou superior), siga estas etapas:
i.

Escolha Preferências em FireFox.

ii.

Escolha Privacidade e segurança.

iii.

Escolha Exibir certificado.

iv.

Escolha a guia Seus certificados.

v.

Escolha Import.

vi.

Escolha o certificado de streaming baixado para carregar FireFox.

vii. Quando solicitado a digitar a senha do sistema do seu computador, se a versão doAWS
DeepLens software for 1.3.23 ou superior, digite o DeepLens campo de entrada da senha. Se
a versão do software do AWS DeepLens for 1.3.22 ou inferior, deixe o campo de senha em
branco e siga as instruções na tela para terminar de importar o certificado de streaming.

Note
Dependendo da versão do FireFox que você usa, talvez seja necessário seguir as etapas
abaixo:
1. Em Preferências, escolha Avançado.
2. Escolha a guia Certificados.
3. Escolha Exibir certificados.
4. Em Certificate Manager, escolha a guia Seus certificados.
5. Escolha Import.
6. Navegue até e abra o certificado de streaming baixado.
7. Quando solicitado a inserir uma senha, se a versão do software do AWS DeepLens for
1.3.23 ou superior, digite DeepLens no campo de entrada de senha. Se a versão do
software do AWS DeepLens for 1.3.22 ou inferior, selecione OK sem inserir uma.
b.

Para Chrome (macOS Serra ou superior), siga estas etapas:
i.

No macOS, clique duas vezes no certificado de streaming baixado para adicioná-lo a Sistema
em Cadeias de chave e Meu certificado em Categoria.
Como alternativa, abra e desbloqueie o aplicativo Keychain Access, escolha Sistema em
Cadeias de chave à esquerda e Meu certificado em Categoria. Arraste e solte o certificado de
streaming baixado na janela.

ii.

Insira a senha do sistema do computador.

iii.

Na próxima tela, se a versão do software do AWS DeepLens for 1.3.23 ou superior, digite
DeepLens no campo de entrada de senha. Se a versão do software do AWS DeepLens for
1.3.22 ou inferior, deixe o campo Password (Senha) em branco e selecione OK.
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c.

3.

Para Chrome (Windows e Linux), siga estas etapas:
i.

No navegador Chrome, abra Configurações e escolha Configurações avançadas.

ii.

Em Privacidade e segurança, escolha Gerenciar certificados.

iii.

Escolha Import.

iv.

Navegue até a pasta que contém o certificado de streaming baixado e escolha-o para
carregar no Chrome.

v.

Quando solicitado a inserir a senha do sistema do computador, se a versão do software do
AWS DeepLens for 1.3.23 ou superior, digite DeepLens no campo de entrada de senha. Se
sua versão do software do AWS DeepLens for 1.3.22 ou inferior, deixe o campo de senha em
branco e siga as instruções na tela para terminar de importar o certificado de streaming.

Para visualizar fluxos de saída, abra uma janela do navegador com suporte e navegue até
https://<your-device-ip-address>:4000. Você pode localizar o endereço IP do dispositivo
na página de detalhes do dispositivo no console do AWS DeepLens.
Também é possível usar o console do AWS DeepLens para ver o fluxo do projeto. Para isso, siga as
etapas abaixo:
a.

No painel de navegação, escolha Devices (Dispositivos).

b.

Na página Dispositivos, escolha o dispositivo AWS DeepLens.

c.

Em Saída do projeto na página de detalhes do dispositivo, expanda a seção Visualizar a saída do
vídeo.

d.

Escolha um navegador compatível na lista suspensa Selecionar um navegador para importar o
certificado de streaming e, se necessário, siga as instruções.

e.

Escolha Exibir fluxo, enquanto seu computador estiver conectado à rede Wi-Fi do dispositivo
(AMDC-NNNN).

Visualizar streamings de vídeo no dispositivo AWS
DeepLens
Além de visualizar os fluxos de saída do AWS DeepLens em um navegador (p. 56), você pode usar
mplayer para visualizar os fluxos diretamente de seu dispositivo AWS DeepLens após a conexão a um
monitor, um teclado e um mouse. Isso é especialmente útil quando o dispositivo AWS DeepLens não está
online.
Em vez de se conectar ao dispositivo diretamente usando um monitor, um teclado e um mouse, você
também pode usar ssh para se conectar ao dispositivo, se o acesso SSH estiver habilitado no dispositivo
quando ele for registrado. Em seguida, você pode usar mplayer em seu computador de trabalho para
visualizar os fluxos. Certifique-se de que mplayer esteja instalado em seu computador para visualizar os
fluxos de saída do dispositivo AWS DeepLens. Para obter mais informações sobre a instalação, consulte
Download do mplayer.
Tópicos
• Visualizar streamings em tempo real no dispositivo AWS DeepLens (p. 58)
• Visualizar streamings de projeto no dispositivo AWS DeepLens (p. 59)

Visualizar streamings em tempo real no dispositivo AWS
DeepLens
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Para visualizar um fluxo de dispositivo não processado em seu dispositivo AWS DeepLens
1.

Conecte o dispositivo AWS DeepLens em uma tomada e ligue-o.

2.
3.
4.

Conecte um mouse e teclado USB à AWS DeepLens.
Use o cabo micro HDMI para conectar a AWS DeepLens a um monitor. Uma tela de login é exibida no
monitor.
Faça login no dispositivo usando a senha SSH que você definiu quando registrou o dispositivo.

5.

Para ver o streaming de vídeo da AWS DeepLens, inicie o terminal e execute o seguinte comando:
mplayer -demuxer lavf /opt/awscam/out/ch1_out.h264

6.

Para parar de visualizar o streaming de vídeo e encerrar a sessão do terminal, pressione Ctrl+C.

Visualizar streamings de projeto no dispositivo AWS DeepLens
Para ver um fluxo de projeto no dispositivo AWS DeepLens
1.

Conecte o dispositivo AWS DeepLens a uma tomada e ligue-o.

2.

Conecte um mouse e teclado USB à AWS DeepLens.

3.
4.

Use o cabo micro HDMI para conectar a AWS DeepLens a um monitor. Uma tela de login é exibida no
monitor.
Faça login no dispositivo usando a senha SSH que você definiu quando registrou o dispositivo.

5.

Para ver o streaming de vídeo da AWS DeepLens, inicie o terminal e execute o seguinte comando:
mplayer -demuxer lavf -lavfdopts format=mjpeg:probesize=32 /tmp/results.mjpeg

6.

Para parar de visualizar o streaming de vídeo e encerrar a sessão do terminal, pressione Ctrl+C.
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Criando uma função Lambda para visualizar o fluxo do
projeto
Para visualizar o streaming do projeto, você precisa de uma função do AWS Lambda que interaja com o
streaming do mjpeg no dispositivo e do modelo de deep learning. Para os projetos de amostra incluídos
noAWS DeepLens, o código é incluído na função Lambda de inferência do projeto. Para seus projetos
personalizados, você precisa criar uma função Lambda que execute essa tarefa.
Crie uma função do Lambda para seus projetos personalizados
Adicione o código de exemplo a seguir aos seus projetos e altere o nome do modelo e as dimensões
conforme apropriado. https://docs.aws.amazon.com/deeplens/latest/dg/

import os
import greengrasssdk
from threading import Timer
import time
import awscam
import cv2
from threading import Thread
# Create an AWS Greengrass core SDK client.
client = greengrasssdk.client('iot-data')
# The information exchanged between AWS IoT and the AWS Cloud has
# a topic and a message body.
# This is the topic that this code uses to send messages to the Cloud.
iotTopic = '$aws/things/{}/infer'.format(os.environ['AWS_IOT_THING_NAME'])
_, frame = awscam.getLastFrame()
_,jpeg = cv2.imencode('.jpg', frame)
Write_To_FIFO = True
class FIFO_Thread(Thread):
def __init__(self):
''' Constructor. '''
Thread.__init__(self)
def run(self):
fifo_path = "/tmp/results.mjpeg"
if not os.path.exists(fifo_path):
os.mkfifo(fifo_path)
f = open(fifo_path,'w')
client.publish(topic=iotTopic, payload="Opened Pipe")
while Write_To_FIFO:
try:
f.write(jpeg.tobytes())
except IOError as e:
continue
def greengrass_infinite_infer_run():
try:
modelPath = "/opt/awscam/artifacts/mxnet_deploy_ssd_resnet50_300_FP16_FUSED.xml"
modelType = "ssd"
input_width = 300
input_height = 300
max_threshold = 0.25
outMap = ({ 1: 'aeroplane', 2: 'bicycle', 3: 'bird', 4: 'boat',
5: 'bottle', 6: 'bus', 7 : 'car', 8 : 'cat',
9 : 'chair', 10 : 'cow', 11 : 'dining table',
12 : 'dog', 13 : 'horse', 14 : 'motorbike',
15 : 'person', 16 : 'pottedplant', 17 : 'sheep',
18 : 'sofa', 19 : 'train', 20 : 'tvmonitor' })
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results_thread = FIFO_Thread()
results_thread.start()
# Send a starting message to the AWS IoT console.
client.publish(topic=iotTopic, payload="Object detection starts now")
# Load the model to the GPU (use {"GPU": 0} for CPU).
mcfg = {"GPU": 1}
model = awscam.Model(modelPath, mcfg)
client.publish(topic=iotTopic, payload="Model loaded")
ret, frame = awscam.getLastFrame()
if ret == False:
raise Exception("Failed to get frame from the stream")
yscale = float(frame.shape[0]/input_height)
xscale = float(frame.shape[1]/input_width)
doInfer = True
while doInfer:
# Get a frame from the video stream.
ret, frame = awscam.getLastFrame()
# If you fail to get a frame, raise an exception.
if ret == False:
raise Exception("Failed to get frame from the stream")
# Resize the frame to meet the model input requirement.
frameResize = cv2.resize(frame, (input_width, input_height))
# Run model inference on the resized frame.
inferOutput = model.doInference(frameResize)
mplayer.

# Output the result of inference to the fifo file so it can be viewed with

parsed_results = model.parseResult(modelType, inferOutput)['ssd']
label = '{'
for obj in parsed_results:
if obj['prob'] > max_threshold:
xmin = int( xscale * obj['xmin'] ) + int((obj['xmin'] - input_width/2)
+ input_width/2)
ymin = int( yscale * obj['ymin'] )
xmax = int( xscale * obj['xmax'] ) + int((obj['xmax'] - input_width/2)
+ input_width/2)
ymax = int( yscale * obj['ymax'] )
cv2.rectangle(frame, (xmin, ymin), (xmax, ymax), (255, 165, 20), 4)
label += '"{}": {:.2f},'.format(outMap[obj['label']], obj['prob'] )
label_show = "{}:
{:.2f}%".format(outMap[obj['label']],
obj['prob']*100 )
cv2.putText(frame, label_show, (xmin,
ymin-15),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (255, 165, 20), 4)
label += '"null": 0.0'
label += '}'
client.publish(topic=iotTopic, payload = label)
global jpeg
ret,jpeg = cv2.imencode('.jpg', frame)
except Exception as e:
msg = "Test failed: " + str(e)
client.publish(topic=iotTopic, payload=msg)
# Asynchronously schedule this function to be run again in 15 seconds.
Timer(15, greengrass_infinite_infer_run).start()
# Execute the function.
greengrass_infinite_infer_run()
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para visualizar o fluxo do projeto
# This is a dummy handler and will not be invoked.
# Instead, the code is executed in an infinite loop for our example.
def function_handler(event, context):
return

Depois que você tiver criado e implantado a função Lambda, siga as instruções em the section called
“Visualize streaming de vídeo do dispositivo AWS DeepLens no navegador.” (p. 56) ou Visualizar
streamings de projeto no dispositivo AWS DeepLens (p. 59) para visualizar o fluxo de projeto processado.
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Como trabalhar com projetos de exemplo do AWS
DeepLens
Quando o dispositivo AWS DeepLens estiver registrado e conectado à Nuvem AWS, você estará pronto
para criar um projeto do AWS DeepLens e implantá-lo no dispositivo no qual executar o aplicativo de visão
computadorizada. Um projeto do AWS DeepLens é composto por um modelo do AWS DeepLens e a
função AWS Lambda associada com a qual executar a inferência. Você pode usar um modelo pré-treinado
em seu projeto ou você pode treinar um modelo personalizado.
O AWS DeepLens fornece vários projetos de exemplo para você implantar e executar a inferência
imediatamente. Aqui, você aprenderá como usar um projeto de exemplo e implantá-lo em seu dispositivo
AWS DeepLens. Antes de começar, vamos ter uma visão geral dos projetos de exemplo.
Tópicos
• Visão geral de projetos de exemplo da AWS DeepLens (p. 63)
• Criar e implantar um projeto de exemplo do AWS DeepLens no console do AWS DeepLens (p. 66)
• Retransmitir a saída de um projeto do AWS DeepLens por meio de AWS SMS (p. 67)
• Use SageMaker para provisionar um modelo pré-treinado para um projeto de amostra (p. 73)

Visão geral de projetos de exemplo da AWS
DeepLens
Para começar a usar o AWS DeepLens, use os modelos de projeto de exemplo. Os projetos de exemplo
da AWS DeepLens são projetos em que o modelo é pré-treinado, de forma que tudo o que você precisa
fazer é criar o projeto, importar o modelo, implantar e executar o projeto. As outras seções deste guia
ensinam a estender a funcionalidade de um projeto de exemplo para que ele execute uma tarefa
especificada em resposta a um evento e treinar um projeto de exemplo para fazer algo diferente do
exemplo original.

Transferência de estilo artístico
Esse projeto transfere o estilo de uma imagem, como uma pintura, para uma sequência de vídeo inteira
capturada pela AWS DeepLens.
Esse projeto mostra como uma Convolutional Neural Network (CNN - Rede neural convolucional) pode
aplicar o estilo de uma pintura às suas imediações à medida que ele é transmitido com o dispositivo AWS
DeepLens. O projeto usa um modelo pré-treinado e otimizado que está pronto para ser implantado no
dispositivo AWS DeepLens. Após a implantação, você pode observar o streaming de vídeo estilizado.
Você também pode usar sua própria imagem. Após o ajuste do modelo para a imagem, você pode
observar que a CNN aplica o estilo da imagem a seu streaming de vídeo.
• Modelo de projeto: deeplens-artistic-style-transfer
• Função do projeto: deeplens-artistic-style-transfer

Reconhecimento de objeto
Esse projeto mostra como um modelo de aprendizado profundo pode detectar e reconhecer objetos em um
espaço.
O projeto usa a estrutura Single Shot MultiBox Detector (SSD) para detectar objetos com uma rede
resnet_50 pré-treinada. A rede foi treinada no conjunto de dados Pascal VOC e pode reconhecer 20 tipos
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diferentes de objetos. O modelo usa o streaming de vídeo do dispositivo AWS DeepLens como entrada e
rotula os objetos que identifica. O projeto usa um modelo pré-treinado e otimizado que está pronto para ser
implantado no dispositivo AWS DeepLens. Depois de implantá-lo, você pode observar o modelo da AWS
DeepLens reconhecer objetos em torno de você.

Note
Ao implantar um modelo SageMaker de SSD treinado, você deve primeiro executardeploy.py
(disponível em https://github.com/apache/incubator-mxnet/tree/v1.x/example/ssd/) para converter
o artefato do modelo em um modelo implantável. Depois de clonar ou baixar o repositório MXNet,
execute ogit reset --hard 73d88974f8bca1e68441606fb0787a2cd17eb364 comando
antes de chamardeploy.py para converter o modelo, se a versão mais recente não funcionar.
O modelo pode reconhecer os seguintes objetos: avião, bicicleta, pássaro, barco, garrafa, ônibus, carro,
gato, cadeira, vaca, mesa, cão, cavalo, motocicleta, pessoa, vaso de planta, carneiro, sofá, trem e monitor
de TV.
• Modelo de projeto: deeplens-object-detection
• Função do projeto: deeplens-object-detection

Detecção e reconhecimento de faces
Com este projeto, você usa um modelo de detecção de faces e o dispositivo AWS DeepLens para detectar
as faces de pessoas em um espaço.
O modelo usa o streaming de vídeo do dispositivo AWS DeepLens como entrada e marca as imagens de
faces que detecta. O projeto usa um modelo pré-treinado e otimizado que está pronto para ser implantado
no dispositivo AWS DeepLens.
• Modelo de projeto: deeplens-face-detection
• Função do projeto: deeplens-face-detection

Reconhecimento de cachorro quente
Inspirado em um programa de televisão popular, esse projeto classifica alimentos como um cachorro
quente ou que não é um cachorro quente.
Ele usa um modelo baseado na rede neuralSqueezeNet profunda. O modelo usa o streaming de vídeo do
dispositivo AWS DeepLens como entrada e rotula imagens como cachorro quente e não cachorro quente.
O projeto usa um modelo pré-treinado e otimizado que está pronto para ser implantado no dispositivo
AWS DeepLens. Depois de implantar o modelo, você pode usar o recurso Live View para observar como o
modelo reconhece cachorros quentes.
Você pode editar esse modelo criando funções Lambda que são acionadas pela saída do modelo. Por
exemplo, se o modelo detectar um cachorro-quente, uma função Lambda poderá enviar uma mensagem
SMS para você. Para saber como criar essa função do Lambda, consulteUse SageMaker para provisionar
um modelo pré-treinado para um projeto de amostra (p. 73)

Reconhecimento de gatos e cães
Esse projeto mostra como você pode usar deep learning para reconhecer um gato ou um cão.
Ele se baseia em uma arquitetura de rede neural convolucional (CNN) e usa uma topologia Resnet-152
pré-treinada para classificar uma imagem como um gato ou um cão. O projeto usa um modelo pré-treinado
e otimizado que está pronto para ser implantado no dispositivo AWS DeepLens. Depois de implantá-lo,
você pode observar como a AWS DeepLens usa o modelo para reconhecer seus animais de estimação.
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• Modelo de projeto: deeplens-cat-and-dog -recognition
• Função do projeto: deeplens-cat-and-dog -reconhecimento

Reconhecimento de ação
Esse projeto reconhece mais de 30 tipos de atividades.
Ele usa a estrutura Apache MXNet para transferir o aprendizado de uma tarefa SqueezeNet treinada
ImageNet para uma nova. A rede foi ajustada em um subconjunto do conjunto de dados UCF101 e é
capaz de reconhecer mais de 30 diferentes atividades. O modelo usa o streaming de vídeo do dispositivo
AWS DeepLens como entrada e rotula as ações que identifica. O projeto usa um modelo pré-treinado e
otimizado que está pronto para ser implantado no dispositivo AWS DeepLens.
Depois de implantar o modelo, é possível ver a AWS DeepLens usar o modelo para reconhecer 37
atividades diferentes, como aplicar maquiagem, aplicar batom, participar de tiro com arco, jogar basquete,
praticar supino, praticar ciclismo, jogar bilhar, secar cabelo com secador, soprar velas, praticar boliche,
escovar os dentes, cortar coisas na cozinha, tocar tambor, cortar o cabelo, martelar, andar com as mãos,
ter uma massagem na cabeça, andar a cavalo, usar um bambolê, fazer malabarismo, pular corda, praticar
polichinelo, alongar-se, usar nunchaku, tocar violoncelo, tocar flauta, tocar violão, tocar piano, tocar cítara,
tocar violino, fazer flexões, fazer a barba, praticar esqui, digitar, levar cão para passear, escrever em lousa,
brincar com um ioiô.
• Modelo de projeto: deeplens-action-recognition
• Função do projeto: deeplens-action-recognition

Detecção de pose de cabeça
Este projeto de amostra usa um modelo de aprendizado profundo gerado com a TensorFlow estrutura para
detectar com precisão a orientação da cabeça de uma pessoa.
Este projeto usa a arquitetura de rede ResNet-50 para detectar a orientação da cabeça. A rede foi treinada
no HeadPose conjunto de dados Prima, que compreende 2.790 imagens dos rostos de 15 pessoas, com
variações de ângulos de panorâmica e inclinação de -90 a +90 graus. Classificamos esses ângulos de
pose de cabeça em 9 categorias: para baixo direita, direita, para cima direita, para baixo, intermediária,
para cima, para baixo esquerda e para cima esquerda.
Para ajudá-lo a começar, fornecemos um modelo otimizado e pré-treinado pronto para implantar
no dispositivo AWS DeepLens. Depois de implantar o modelo, você pode observar AWS DeepLens
reconhecendo várias poses de cabeça.
• Modelo de projeto: deeplens-head-pose-detection
• Função do projeto: deeplens-head-pose-detection

Classificação de pássaros
Esse projeto faz a previsão das cinco principais espécies de pássaros a partir de uma foto de pássaro
estática capturada pela câmera do AWS DeepLens.
Este projeto usa a arquitetura de rede neural ResNet-18 para treinar o modelo com o conjunto de dados
CUB-200. O modelo treinado pode identificar 200 diferentes espécies de pássaros. Como o número de
categorias é grande, as saídas do projeto mostram somente os cinco principais resultados de inferência
mais prováveis. Para reduzir o ruído de fundo para melhorar a precisão, uma zona cortada localizada no
meio da imagem da câmera é usada para inferência. Você pode visualizar a zona recortada no streaming
de vídeo do projeto. Ao posicionar a foto de pássaro estática na zona da caixa, os resultados de inferência
são ilustrados na parte superior esquerda da visualização do projeto.
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• Modelo de projeto: deeplens-bird-detection
• Função do projeto: deeplens-bird-detection

Criar e implantar um projeto de exemplo do AWS
DeepLens no console do AWS DeepLens
Neste passo a passo, você usará oAWS DeepLens console para criar umAWS DeepLens projeto a
partir do modelo de projeto de amostra de Detecção de Objetos (p. 63) para criar umAWS DeepLens
projeto. O modelo pré-treinado de Detecção de objetos pode analisar imagens de um streaming de vídeo
capturado em seu dispositivo AWS DeepLens e identificar um objeto como um dos 20 tipos de imagem
rotulados. As instruções apresentadas aqui se aplicam à criação e implantação de outros projetos de
exemplo do AWS DeepLens.
Ao criar um projeto de exemplo, os campos no console são pré-preenchidos para que você possa aceitar
os padrões. Na seção Project content (Conteúdo do projeto) da tela, você precisa saber o modelo e a
função de inferência. Encontre informações sobre os projetos individuais em Visão geral de projetos de
exemplo da AWS DeepLens (p. 63).
O diagrama abaixo apresenta uma visão geral de alto nível do processo de criação e implantação de um
projeto de exemplo usando o console do AWS DeepLens.

Criar e implantar seu projeto
Siga as etapas abaixo para criar e implantar o projeto de exemplo de Detecção de objetos.

Como criar e implantar um projeto de exemplo do AWS DeepLens usando o console do AWS
DeepLens
1.

Abra oAWS DeepLens console em https://console.aws.amazon.com/deeplens/.

2.

Selecione Projects (Projetos) e Create new project (Criar novo projeto).
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3.

4.

Na tela Choose project type (Escolher o tipo do projeto)
a.

Escolha Use a project template (Usar um modelo de projeto) e escolha o projeto de exemplo que
você deseja criar. Para este exercício, escolha Object detection (Detecção de objetos).

b.

Role até o final da tela e selecione Next (Próximo).

Na tela Specify project details (Especificar detalhes do projeto)
a.

b.

Na seção Project information (Informações do projeto):
i.

Aceite o nome padrão do projeto ou digite um nome de sua preferência.

ii.

Aceite a descrição padrão do projeto ou digite uma descrição de sua preferência.

Escolha Create (Criar).
Você retornará à tela Projects (Projetos) onde o projeto recém-criado está listado com seus outros
projetos.

5.

Na tela Projects (Projetos), selecione o projeto ou o botão de opção à esquerda do nome do projeto
para abrir a página de detalhes do projeto e escolha Deploy to device (Implantar no dispositivo).

6.

Na tela Target device (Dispositivo de destino), na lista de dispositivos AWS DeepLens, escolha o
botão de opção à esquerda do dispositivo no qual você deseja implantar esse projeto. Um dispositivo
AWS DeepLens pode ter apenas um projeto implantado de cada vez.

7.

Escolha Review (Revisar).
Se um projeto já estiver implantado no dispositivo, você verá uma mensagem de erro informando que
a implantação desse projeto substituirá o projeto que já está em execução no dispositivo. Escolha
Continue project (Continuar o projeto).
Isso abrirá a tela Review and deploy (Rever e implantar).

8.

Na tela Review and deploy (Rever e implantar), reveja o projeto e escolha Previous (Anterior) para
voltar e fazer alterações ou Deploy (Implantar) para implantar o projeto.

Important
A implantação de um projeto incorre em custos dos serviços da AWS que são usados para
executá-lo.
Para obter instruções sobre como visualizar a saída do projeto, consulte Exibição de fluxos de saída do
AWS DeepLens (p. 55).

Retransmitir a saída de um projeto do AWS DeepLens
por meio de AWS SMS
Nesta seção, você usa o projeto de exemplo "Hotdog recognition" (Reconhecimento de cachorro quente)
e adiciona a ele alguma funcionalidade com base em regras para fazer com que o AWS DeepLens envie
uma notificação por SMS sempre que ela detectar um cachorro quente. Embora usemos o projeto de
exemplo "Hotdog recognition" (Reconhecimento de cachorro quente) neste tópico, este processo pode ser
usado para qualquer projeto, de exemplo ou personalizado.
Esta seção demonstra como estender seus projetos do AWS DeepLens para interagirem com outros
serviços da AWS. Por exemplo, você pode estender o AWS DeepLens para criar:
• Um painel e uma interface de pesquisa para todos os objetos e facesAWS DeepLens detectados por
meio de cronogramas e quadros usando o Amazon OpenSearch Service.
• Modelos de detecção de anomalias para detectar o número de pessoas andando em frente à sua loja
usando o Kinesis Data Analytics.
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• Um aplicativo de detecção facial e reconhecimento de celebridades para identificar VIPs perto de você
usando o Amazon Rekognition.
Neste exercício, você modificará o projeto anteriormente criado e editado (consulte Use SageMaker para
provisionar um modelo pré-treinado para um projeto de amostra (p. 73)) para usar o mecanismo de
regras da AWS IoT e uma função do AWS Lambda.
Tópicos
• Criar e configurar a função do Lambda (p. 68)
• Desabilitar a regra da AWS IoT (p. 72)

Criar e configurar a função do Lambda
Crie a configure uma função do AWS Lambda executada na nuvem e que filtre mensagens do seu
dispositivo AWS DeepLens para aqueles que probabilidade alta o bastante (> 0,5) de ser um cachorroquente. Você também pode alterar o limite da probabilidade.

Criar uma função do Lambda
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console AWS Lambda em https://
console.aws.amazon.com/lambda/.
Certifique-se de ter selecionado a região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) da AWS.

2.

Escolha Create function (Criar função).

3.

Escolha Author from scratch (Criar do zero).

4.

Digite um nome para a função do Lambda, por exemplo,<your name>_hotdog_notifier.

5.

Em Permissions (Permissões), selecione Create a new Role from AWS policy templates (Criar uma
função de modelos de política da AWS) em Execution role (Função de execução).

6.

Digite um nome para a função; por exemplo, <your name>_hotdog_notifier.

7.

Para Policy Templates (Modelos de política), selecione SNS Publish policy (Política de publicação
SNS) e AWS IoT Button permissions (Permissões do botão IoT do AWS).
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8.

Escolha Create function (Criar função).

Adicionar uma regra da AWS IoT
Depois que a função Lambda for criada com êxito, você precisará configurar umaAWS IoT regra para
acionar a ação especificada em sua função Lambda (a próxima etapa) quando um evento ocorrer na fonte
de dados. Para configurar a regra, siga as etapas abaixo para adicionar um gatilho da AWS IoT à função.
1.

Selecione + Add trigger (+ Adicionar gatilho). Talvez seja necessário expandir a seção Design no
console do Lambda, se ela ainda não estiver expandida.

2.

Selecione AWS IoT em Trigger configuration (Configuração do gatilho).

3.

Em Tipo de IoT, selecione Regra personalizada de IoT.

4.

Em Rule (Regra), selecione Create a new rule (Criar uma regra).

5.

Em Rule name (Nome da regra), digite um nome (<your-name>_search_hotdogs).

6.

Se desejar, atribua uma descrição para a regra em Rule description (Descrição da regra).

7.

Em Rule query statement (Instrução de consulta da regra), digite na caixa uma instrução de consulta
do tópico da AWS IoT no formato a seguir, substituindo o texto em vermelho pelo tópico da AWS IoT
do seu AWS DeepLens.
Select Hotdog from '/$aws/deeplens/$aws/things/
deeplens_5e6d406g-2bf4-4444-9d4f-4668f7366855/infer'

Essa consulta captura as mensagens do AWS DeepLens no formato JSON:
{ "Hotdog" : "0.5438" }

Para encontrar o tópico da AWS IoT do seu AWS DeepLens, navegue até Devices (Dispositivos)
no seu AWS DeepLens, selecione seu dispositivo e vá até a parte inferior da página de detalhes do
dispositivo.
8.

Ative a opção Enable trigger (Habilitar gatilho).

9.

Selecione Add (Adicionar) para concluir a criação da regra da AWS IoT.

Configurar a função Lambda
Configure a função Lambda substituindo o código padrão por um código personalizado e adicionando
uma variável ambiental. Para este projeto, você também precisa modificar o código personalizado que
fornecemos.
1.

Em AWS Lambda, selecione Functions (Funções) e o nome da sua função.

2.

Na página your-name_hotdog_notifier, selecione Configuration (Configuração).

3.

Na caixa de código da função, exclua todo o código.

4.

Cole o JavaScript código a seguir na caixa do código da função. Você precisa alterar uma linha no
código para indicar como deseja receber notificações. Isso será feito na próxima etapa.
/**
* This is a sample Lambda function that sends an SMS notification when your
* AWS DeepLens device detects a hot dog.
*
* Follow these steps to complete the configuration of your function:
*
* Update the phone number environment variable with your phone number.
*/
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const AWS = require('aws-sdk');
/*
*
Be sure to add email and phone_number to the function's environment variables
*/
const email = process.env.email;
const phone_number = process.env.phone_number;
const SNS = new AWS.SNS({ apiVersion: '2010-03-31' });
exports.handler = (event, context, callback) => {
console.log('Received event:', event);
// publish message
const params = {
Message: 'Your AWS DeepLens device just identified a hot dog.
Congratulations!',
PhoneNumber: phone_number
};
if (event.Hotdog > 0.5) {
SNS.publish(params, callback);
}
};

5.

Adicione uma das linhas de código a seguir no local indicado no bloco de código. Na próxima etapa,
você adicionará uma variável de ambiente que corresponde a alteração de código feita aqui.
• Para receber notificações por e-mail: const email=process.env.email;
• Para receber notificações por telefone: const phone_number=process.env.phone_number;

6.

Selecione Environmental variables (Variáveis ambientais) e adicione uma das opções a seguir:
Notificação por

Chave

Valor

E-mail

email

Seu endereço de e-mail completo.
Exemplo: YourAlias@ISP.com

Telefone

phone_number

O número de seu telefone com o código
do país.
Exemplo: US +1 8005551212

O valor da chave deve corresponder ao nome const na linha de código que você adicionou na etapa
anterior.
7.

Selecione Save (Salvar) e Test (Testar) no canto superior direito.

Testar a configuração
Para testar sua configuração
1.

Navegue até oAWS IoT console em https://console.aws.amazon.com/iot.

2.

Escolha Test (Testar).

3.

Publique a seguinte mensagem no tópico que você definiu em sua regra: { "Hotdog" :
"0.6382" }.
Você deve receber a mensagem SMS que você definiu em sua função Lambda: SeuAWS DeepLens
dispositivo acabou de identificar um cachorro-quente. Parabéns!
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Testar usando o projeto Hot Dog (Cachorro quente)
Se você ainda não tiver implantado o projeto Hot Dog (Cachorro quente), faça o seguinte.
1.
2.

Navegue até https://console.aws.amazon.com/deeplens/home?region=us-east-1#firstrun/ e escolha
Projetos/Criar um modelo de projeto/Hotdog or Not Hotdog.
Implante o projeto no dispositivo.
Para obter mais informações, consulteCriar e implantar um projeto de exemplo do AWS DeepLens no
console do AWS DeepLens (p. 66)

3.

Mostre ao seu AWS DeepLens um cachorro quente para ver se ele o detecta e envia a mensagem de
confirmação a você.

Para experimentar, altere o limite de probabilidade para acionar a função Lambda e veja o que acontece.

Desabilitar a regra da AWS IoT
A menos que você queira que o AWS DeepLens continue enviando notificações sempre que identificar um
cachorro-quente, desative a regra AWS IoT.
1.

Faça login noAWS IoT console em "https://console.aws.amazon.com/iot.

2.

Selecione Agir e escolha a regra que você criou neste exercício, <your-name>_search_hotdogs.

3.

No canto superior direito, selecione Ações e, em seguida, Desativar.
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Use SageMaker para provisionar um modelo prétreinado para um projeto de amostra
Neste exemplo, você começa com um modelo de detecção de SqueezeNet objetos e o usa SageMaker
para treiná-lo para realizar a classificação binária para determinar se um objeto é um cachorro-quente.
O exemplo mostra como editar um modelo para executar a classificação binária e explica a taxa de
aprendizagem e os epochs. Fornecemos uma instância de bloco de anotações do Jupyter, que é o
software de código aberto para computação interativa. Ele inclui a edição de código a ser executada e
explicações para todo o processo.
Depois de treinar o modelo, você importa seus artefatos no AWS DeepLens e cria um projeto. Em seguida,
observe como o AWS DeepLens detecta e identifica cachorros quentes.
Tópicos
• Etapa 1: Criar um bucket do Amazon S3 (p. 74)
• Etapa 2: Criar uma instância de SageMaker bloco de anotações (p. 75)
• Etapa 3: editar o modelo em SageMaker (p. 76)
• Etapa 4: otimizar o modelo (p. 78)
• Etapa 5: importar o modelo (p. 79)
• Etapa 6: Criar uma função do Lambda de inferência (p. 80)
• Etapa 7: criar um projeto do AWS DeepLens (p. 81)
• Etapa 8: rever e implantar o projeto (p. 82)
• Etapa 9: visualizar a saída do modelo (p. 83)
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Etapa 1: Criar um bucket do Amazon S3
Antes de começar, verifique se você criou uma conta da AWS e configurou os usuários e as funções do
IAM necessários.
1.
2.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do Amazon S3 em https://
console.aws.amazon.com/s3/.
Escolha Create bucket (Criar bucket).

3.

Na guia Name and region (Nome e região):
a.

Nomeie o bucket deeplens-sagemaker-<some_string>, em que <some_string> pode ser
qualquer string, para tornar o nome do bucket exclusivo na AWS. Um exemplo seria o nome de
sua conta ou seu ID.

Note
O nome do bucket deve começar com deeplens-sagemaker- para trabalhar com
políticas de acesso padrão. Caso contrário, os serviços não poderá acessá-lo.
b.

Verifique se você está na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia).

c.

Escolha Next (Próximo).

4.

Na guia Configure options (Opções de configuração), selecione Next (Próximo).

5.

6.

Na guia Set permissions (Definir permissões), selecione Grant Amazon S3 Log Delivery group write
access to this bucket (Conceder acesso de gravação neste bucket ao grupo de entrega de logs do
Amazon S3) no menu vertical Manage system permissions (Gerenciar permissões do sistema) e
selecione Next (Próximo).
Na guia Review (Revisão), revise suas configurações e escolha Create bucket (Criar bucket).

7.
8.

Na página do bucket criado, escolha a guia Overview (Visão geral) e Create folder (Criar pasta).
Nomeie a pasta como test e escolha Save (Salvar).
Para usar a pasta com o exemplo de instância de bloco de anotações a ser criada, você deverá
nomear a pasta como test, a menos que você altere o nome da pasta padrão no bloco de anotações.
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Etapa 2: Criar uma instância de SageMaker bloco de anotações
Crie uma instância de SageMaker bloco de anotações.
1.

Abra o SageMaker console da Amazon em https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
Certifique-se de ter escolhido aus-east-1 região Leste dos EUA (Norte da Virgínia).

2.
3.

No painel de navegação, escolha Notebook instances (Instâncias de bloco de anotações) e selecione
Create notebook instance (Criar instância de bloco de anotações).
Na página Create notebook instance (Criar instância de bloco de anotações), faça o seguinte:
a.

Em Notebook instance settings (Configurações de instância de bloco de anotações), digite um
nome para o bloco de anotações no campo de entrada Notebook instance name (Nome da
instância de bloco de anotações). Por exemplo, <your-name>-hotdog.

b.

Em Notebook instance type (Tipo de instância de bloco de anotações), escolha ml.t2.medium.

c.

Em Permissions and encryption (Permissões e criptografia), em IAM role (Função do IAM),
selecione Create a new role (Criar uma nova função). Se esta for a primeira vez que você executa
um bloco de anotações, digite deeplens-sagemaker no campo de entrada Specific S3 buckets
(Buckets do S3 específicos) e escolha Create role (Criar função).
Depois de criar a primeira instância de notebook para a AWS DeepLens, você pode escolher uma
função do IAM disponível na lista Usar função existente.
Se você já criou a AWSDeepLensSageMaker função como parte da configuração, escolha Inserir
um ARN de função do IAM personalizado e cole o nome de recurso da Amazon (ARN) da sua
SageMaker função na caixa ARN da função personalizada do IAM. Você pode encontrar o ARN
da sua SageMaker função da seguinte forma:
i.
ii.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.
No painel de navegação, selecione Roles (Funções).

iii.

Encontre o AWSDeepLensSagemakerRolee escolha seu nome. Isso leva você à página
Summary (Resumo) da função.

iv.

Na página Summary (Resumo), localize e copie o Role ARN (ARN da função). O ARN será
semelhante ao seguinte:
arn:aws:iam::account id:role/AWSDeepLensSagemakerRole

d.

Todas as outras configurações são opcionais. Ignore-as neste exercício.

Tip
Se você quiser acessar recursos em sua VPC a partir da instância do notebook, escolha
uma VPC e uma SubnetId. Em Security Group (Grupo de segurança), escolha o grupo
de segurança padrão da VPC. As regras de entrada e saída do grupo de segurança
padrão são suficientes para os exercícios deste guia.
e.

Escolha Create notebook instance (Criar instância de bloco de anotações).
A nova instância de bloco de anotações agora está disponível na página Notebooks (Blocos de
anotações).

75

AWS DeepLens Guia do desenvolvedor
Use SageMaker para provisionar
um modelo para um projeto

Etapa 3: editar o modelo em SageMaker
Nesta etapa, você abre o bloco de anotações <your-name>-hotdog e edita o modelo de detecção de
objetos para que ele reconheça um cachorro quente. O bloco de anotações contém explicações para
ajudá-lo em cada etapa.
1.

Abra o SageMaker console da Amazon em https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

Certifique-se de que a região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) seja escolhida.

3.

No painel de navegação, selecione Instâncias de bloco de anotações.

4.

Na página Notebooks (Blocos de anotações), escolha o botão de opção à esquerda da instância de
bloco de anotações que você acabou de criar (<your-name>-hotdog). Quando o status do notebook
for InService, escolha Abrir Júpiter.

5.

Abra uma nova guia no navegador e navegue até https://github.com/aws-samples/reinvent-2017deeplens-workshop.

6.

Faça download do arquivo .zip ou clone o repositório Git com o seguinte comando. Se você fez
download do arquivo .zip, localize-o e extraia tudo.
git clone git@github.com:aws-samples/reinvent-2017-deeplens-workshop.git

Se você fez download do arquivo .zip, localize-o e extraia tudo.
Agora, você agora faz upload do arquivo de treinamento e usa-o para editar o modelo.
1.

Na guia Jupyter, escolha Upload (Fazer upload).

2.

Navegue até o arquivo extraído deeplens-hotdog-or-not-hotdog.ipynb, selecione Open
(Abrir) e Upload (Fazer upload).

3.

Localize e escolha o caderno deeplens-hotdog-or-not-hotdog.

4.

No canto superior direito da tela do Jupyter, verifique se o kernel é conda_mxnet_p36. Caso
contrário, altere o kernel.

5.

No arquivo deeplens-hotdog-or-not-hotdog.ipynb, procure bucket= 'your S3 bucket
name here'. Substitua 'your s3 bucket name here' (nome do seu bucket do S3
aqui) pelo nome do seu bucket do S3, por exemplo, deeplens-sagemaker-<your-name>.
Volte para a parte superior do arquivo.
Em cada etapa (In [#]:) no arquivo:
a.

Leia a descrição da etapa.

b.

Se o bloco tiver código, coloque o cursor no bloco de código e execute o bloco de código. Para
executar um bloco de código no Jupyter, use Ctrl+<Enter> ou selecione o ícone de execução
( ).

Important
Cada etapa é numerada de uma maneira, como In [1]:. Enquanto o bloco estiver em
execução, isso é alterado para In [*]:. Quando a execução do bloco for concluída, ela
volta para In [1]:. Não mova para o próximo bloco de código enquanto o bloco atual
ainda estiver em execução.
6.

Depois de terminar de editar o modelo, retorne ao console do Amazon S3, escolha o nome do bucket,
escolha atest pasta e verifique se os seguintes artefatos do modelo editado estão armazenados na
pasta de teste do bucket do S3.
• Hotdog_or_not_model-0000.params
• Hotdog_or_not_model-symbol.json
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Etapa 4: otimizar o modelo
Agora que você tem um modelo do mxNet treinado, há uma etapa final que é necessária para executar
o modelo na GPU do AWS DeepLens. O modelo do mxNet treinado não é fornecido em um formato
otimizado computacionalmente. Se você implantar o modelo no formato original ele será executado na
CPU via mxNet em velocidade inferior. Para executar o modelo na velocidade ideal na GPU, precisamos
executar a otimização do modelo. Para obter instruções sobre como otimizar o modelo do MXNet, consulte
Otimizar um modelo personalizado (p. 86).
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Etapa 5: importar o modelo
Importe o modelo editado no AWS DeepLens.
1.

Abra oAWS DeepLens console em https://console.aws.amazon.com/deeplens/.

2.
3.

Selecione Models (Modelos) e Import model (Importar modelo).
Em Import model to AWS DeepLens (Importar modelo para a &DL;), escolha Externally trained model
(Modelo treinado externamente).

4.

Em Model settings (Configurações do modelo), faça o seguinte:

5.

a.

Em Artefato modelo, digite o caminho para os artefatos que você enviou para o bucket do
Amazon S3 na etapa anterior. O caminho começa com s3://deeplens-. Por exemplo, se
você seguiu a nomeação na Etapa 1, o caminho será s3://deeplens-sagemaker-<yourname>/<dir>.

b.

Em Nome do modelo, digite um nome para o modelo.

c.

Em Model description (Descrição do modelo), digite uma descrição.

Escolha Import model (Importar modelo).
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Etapa 6: Criar uma função do Lambda de inferência
Use oAWS Lambda console do para criar uma função do Lambda que use seu modelo. Para obter
instruções com o código de exemplo, consulte Criar e publicar uma função Lambda de inferência do AWS
DeepLens (p. 86).

80

AWS DeepLens Guia do desenvolvedor
Use SageMaker para provisionar
um modelo para um projeto

Etapa 7: criar um projeto do AWS DeepLens
Agora, crie um novo projeto do AWS DeepLens e adicione o modelo editado a ele.
1.

Abra oAWS DeepLens console em https://console.aws.amazon.com/deeplens/.

2.
3.

Escolha Projects (Projetos).
Selecione Create new project (Criar projeto).

4.
5.
6.

Em Choose project type (Escolher o tipo do projeto), escolha Create a new blank project (Criar um
projeto em branco) e selecione Next (Próximo).
Em Project information (Informações do projeto), digite um nome e uma descrição para esse projeto.
Em Project content (Conteúdo do projeto), escolha Add model (Adicionar modelo).

7.

Pesquise e escolha o modelo que você acabou de criar e escolha Add model (Adicionar modelo).

8.

Escolha Add function (Adicionar função), escolha, por exemplo, deeplens-hotdog-no-hotdog, e,
em seguida, escolha Add function (Adicionar função).

9.

Escolha Create (Criar).
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Etapa 8: rever e implantar o projeto
1.

Abra oAWS DeepLens console em https://console.aws.amazon.com/deeplens/.

2.

Na lista de projetos, escolha o projeto que você acabou de criar e, em seguida, escolha Deploy to
device (Implantar no dispositivo).

3.
4.

Escolha a AWS DeepLens como seu dispositivo de destino e, em seguida, escolha Review (Rever).
Reveja as configurações e, em seguida, escolha Deploy (Implantar).

Important
A implantação de um projeto incorre em custos dos serviços da AWS que são usados.
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Etapa 9: visualizar a saída do modelo
Para visualizar a saída do modelo, siga as instruções em Exibição de fluxos de saída do AWS
DeepLens (p. 55).
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Como trabalhar com projetos personalizados da
AWS DeepLens
Agora que você já explorou um ou mais projetos de amostra, pode criar e implantar seus próprios projetos
do AWS DeepLens. Isso significa que você precisará realizar as etapas a seguir:
• Treine um modelo de aprendizado profundo personalizado em SageMaker ou em outro lugar.
• Importar o modelo ao AWS DeepLens.
• Criar e publicar uma função de inferência.
• Criar um projeto do AWS DeepLens e adicionar o modelo e a função de inferência a ele.
• Implantar o projeto no dispositivo AWS DeepLens.
Nesta seção, abordaremos todas essas tarefas.
Tópicos
• Importe seu modelo SageMaker treinado (p. 84)
• Importar um modelo treinado externamente (p. 85)
• Otimizar um modelo personalizado (p. 86)
• Criar e publicar uma função Lambda de inferência do AWS DeepLens (p. 86)
• Criar e implantar um projeto do AWS DeepLens personalizado (p. 91)
• Use SageMaker o Neo para otimizar a inferência emAWS DeepLens (p. 92)

Importe seu modelo SageMaker treinado
Para usar seu modelo SageMaker treinado para seu aplicativo de visão computacional, você deve importálo paraAWS DeepLens o.

Para importar seu modelo SageMaker treinado paraAWS DeepLens
1.

Abra oAWS DeepLens console em https://console.aws.amazon.com/deeplens/.

2.

No painel de navegação, selecione Models (Modelos) e escolha Import model (Importar modelo).

3.

Em Import source (Importar origem), escolha SageMaker trained model (Modelo treinado pelo &SM;).

4.

Na área Model settings (Configurações do modelo):
a.

Na lista de trabalhos concluídos, escolha o SageMaker training job ID (ID do trabalho de
treinamento do &SM;) do modelo que você deseja importar.
O ID do trabalho deve começar comdeeplens-, a menos que você tenha personalizado o
AWSDeepLensServiceRolePolicy(usado para registrar o dispositivo) para estender a política
para permitir o acessoAWS DeepLens aos trabalhos SageMaker de treinamento que não estão
começandodeeplens*.
Se você não encontrar o trabalho que está procurando na lista, acesse o SageMaker console e
verifique o status dos trabalhos para verificar se eles foram concluídos com êxito.

b.

Em Model name (Nome do modelo), digite o nome desejado para o modelo. Os nomes de
modelos podem conter caracteres alfanuméricos e hifens e não ter mais que 100 caracteres.

c.

Em Description (Descrição), você tem a opção de inserir uma descrição para o modelo.

d.

Escolha Import model (Importar modelo).
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Importar um modelo treinado externamente
Para usar um modelo treinado externamente, importe-o.

Para importar um modelo treinado externamente
1.

Faça login noAWS Management Console formulárioAWS DeepLens em https://
console.aws.amazon.com/deeplens/.

2.
3.

No painel de navegação, selecione Models (Modelos) e escolha Import model (Importar modelo).
Em Import source (Importar origem), escolha Externally trained model (Modelo treinado
externamente).

4.

Em Model settings (Configurações do modelo), forneça as seguintes informações.
a.

Em Model artefact path (Caminho de artefato do modelo), digite o caminho completo até a
localização do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dos artefatos criados quando você
treinou seu modelo. O caminho começa com s3://deeplens-. Por exemplo, se você seguiu as
convenções de nomenclatura que usamos em toda esta documentação, o caminho será s3://
deeplens-sagemaker-your_name/<dir>.

b.

Em Model name (Nome do modelo), digite um nome. Um nome de modelo pode ter no máximo
100 caracteres alfanuméricos e hifens.

c.

Opcional. Em Description (Descrição), digite uma descrição do modelo.

d.

Escolha Import model (Importar modelo).
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Otimizar um modelo personalizado
A AWS DeepLens usa a Computer Library for Deep Neural Networks (CLDNN) para aproveitar a GPU para
realizar inferências. Caso seus artefatos de modelo não sejam compatíveis com o formato clDNN, converta
seus artefatos de modelo chamando o módulo de otimização de modelo (mo). O processo é conhecido
otimização de modelo. Os artefatos do modelo são produzidos por MXNet, Caffe ou não TensorFlow são
otimizados.
Para otimizar seus artefatos de modelo, chame o método mo.optimize (p. 147) conforme mostrado no
código a seguir:
error, model_path = mo.optimize(model_name,input_width,input_height)

Para carregar um artefato de modelo para inferência na sua função Lamdba de inferência, especifique
o caminho dele no dispositivo. Para um artefato de modelo não otimizado, use o método model_path
retornado pela chamada acima.
Os modelos são implantados no diretório /opt/awscam/artifacts no dispositivo. Um artefato de
modelo otimizado é serializdo em um arquivo XML, e você pode atribuir o caminho do arquivo diretamente
à variável model_path. Para ver um exemplo, consulte the section called “Criar e publicar uma função
Lambda de inferência do ” (p. 86).
Para artefatos de modelo do MXNet, o otimizador pode converter os arquivos .params e .json. Para
artefatos de modelo do Caffe, o otimizador pode obter os arquivos .caffemodel ou .prototxt. Para
artefatos de TensorFlow modelo, o otimizador de modelos espera o arquivo graph (.pb) congelado.
Para obter mais informações sobre o otimizador de modelos, consulte Módulo para otimização de modelos
(mo) (p. 147).

Criar e publicar uma função Lambda de inferência do
AWS DeepLens
Este tópico explica como adicionar uma função de inferência do AWS Lambda ao projeto do AWS
DeepLens personalizado. Inferência é a etapa em que são mostradas ao modelo imagens que ele nunca
viu e ele é solicitado a fazer uma previsão. A função de inferência otimiza o modelo para ser executado
no AWS DeepLens e alimenta cada quadro de câmera no modelo para obter previsões. Para a função de
inferência, use o AWS Lambda para criar uma função que é implantada no AWS DeepLens. A função de
inferência é executada localmente no dispositivo AWS DeepLens sobre cada quadro que sai da câmera.
AWS DeepLenssuporta funções de inferência Lambda escritas em Python 2.7 e Python 3.7. O Python 3.7
requer software de dispositivo v1.4.5. Você escreverá a função Lambda no navegador e a implantará para
ser executadaAWS DeepLens.

Para criar e publicar uma função de inferência do Lambda para seu projeto do AWS DeepLens
1.

Faça download do modelo de função de inferência do AWS DeepLens para o computador. Não
descompacte o arquivo obtido por download.
O arquivo zip contém o seguinte:
• lambda_function.py— este arquivo contém a função do Lambda. AWS DeepLensexecutará
esse arquivo depois que seuAWS DeepLens projeto for implantado.
• local_display.py— este arquivo contém uma classe auxiliar para gravar os quadros
modificados da câmera no fluxo de vídeo do projeto.
• greengrasssdk— esta pasta contém oAWS IoT Greengrass SDK. Ele é usado para enviar
resultados de previsão de volta para a nuvem ou para outro dispositivo de IoT.
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Você estará modificando lambda_function.py para extrair quadros da câmera, realizar inferência e
enviar previsões de volta ao AWS IoT Greengrass.
2.

Faça login no AWS Management Console e abra o console AWS Lambda em https://
console.aws.amazon.com/lambda/.

3.

Selecione Create function (Criar função) e Author from Scratch (Criar do zero).

4.

Na seção Basic information (Informações básicas):
a.

Em Nome da função, digite um nome para sua função do Lambda, por exemplo,deeplensobject-detection.
O nome da função deve iniciar com deeplens.

b.

Em Runtime (Tempo de execução), selecione Python 2.7 ou Python 3.7.

c.

Em Permissions (Permissões), expanda Choose or create an execution role (Selecionar ou criar
uma função de execução), se essa opção ainda não estiver expandida.

d.

Em Execution role (Função de execução), selecione Use an existing role (Usar uma função
existente).

e.

Na lista suspensa Função existente, escolha service-role/AWSDeepLensLambdaRole, que foi
criada quando você registrou seu dispositivo.

5.

Role até a parte inferior da página e selecione Create function (Criar função).

6.

Na seção Function code (Código da função), faça o seguinte:
a.

Em Ações, escolha Carregar um arquivo .zip.

b.

Em Function package (Pacote de funções), selecione Upload (Fazer upload) e
deeplens_inference_function_template.zip.

7.

Escolha Salvar (no canto superior direito do console do Lambda) para carregar a função básica do
Lambda no editor de código.

8.

No editor de código do Lambda, abralambda_function.py:

Preservar a dependência de importação
Acv2 biblioteca depende doawscam módulo. Se você modificar olambda_function.py
modelo, certifique-se de que ele continue importando oawscam módulo antes dacv2
biblioteca.
import json
import awscam
import mo
import cv2
import greengrasssdk
import os
from local_display import LocalDisplay
def lambda_handler(event, context):
"""Empty entry point to the Lambda function invoked from the edge."""
return
def infinite_infer_run():
""" Run the DeepLens inference loop frame by frame"""
# Load the model here
while True:
# Get a frame from the video stream
ret, frame = awscam.getLastFrame()
# Do inference with the model here
# Send results back to IoT or output to video stream
infinite_infer_run()
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Vamos examinar esse código linha por linha.
• O módulo json permite que a função do Lambda trabalhe com dados JSON e envie resultados de
volta ao AWS IoT.
• O módulo awscam permite que a função do Lambda use a biblioteca de dispositivos AWS
DeepLens (p. 141) para capturar quadros de câmera, realizar inferência com um modelo
otimizado e analisar resultados de inferência. Para obter mais informações, consulteObjeto do
modelo (p. 142)
• O módulo mo permite que a função do Lambda acesse o otimizador de modelos do AWS DeepLens.
Ele otimiza o modelo treinado na nuvem para ser executado com eficiência na DeepLens GPU. Para
obter mais informações, consulteMódulo para otimização de modelos (mo) (p. 147)
• O módulo cv2 permite que a função do Lambda acesse a biblioteca Open CV usada para o préprocessamento de imagens.
• O módulo greengrasssdk expõe a API do AWS IoT Greengrass à função do Lambda para enviar
mensagens para a Nuvem AWS, incluindo o envio de resultados de status operacional e inferência
para a AWS IoT.
• O arquivo local_display contém uma classe auxiliar para gravar no streaming de vídeo do
projeto. Isso ajuda você a desenhar caixas delimitadoras ou texto diretamente no fluxo DeepLens de
vídeo.
• O lambda_handler é normalmente onde você coloca o código para funções do Lambda que são
invocadas uma vez e, depois, interrompidas. Queremos que a função Lambda esteja ativadaAWS
DeepLens para executar e processar quadros continuamente. Vamos deixar lambda_handler
vazio e definir outra função infinite_infer_run que pode ser executada infinitamente.
• A função infinite_infer_run contém um loop while que é executado infinitamente. Ela usa
awscam.getLastFrame para extrair quadros da câmera em cada iteração.
9.

Nesta etapa, adicione o código para carregar o modelo de inferência e transmitir o quadro da câmera
para ele a fim de obter previsões. Neste exemplo, vamos supor que você treinou um modelo para
diferenciar um cão de um gato.
No editor de código do Lambda, abaixo do comentário# Load the model here, adicione o
seguinte:
# Model details
input_width = 224
input_height = 224
model_name = 'image-classification'
model_type = 'classification'
output_map = {0: 'dog', 1: 'cat'}
# Optimize the model
error, model_path = mo.optimize(model_name,input_width,input_height)
# Load the model onto the GPU.
model = awscam.Model(model_path, {'GPU': 1})

AWS DeepLensusa o otimizador de OpenVino modelos Intel para otimizar o modelo treinado na
nuvem. model_nameé o nome do arquivo de modelo que você deseja carregar. Para modelos
treinados com a Amazon SageMaker, o modelo normalmente tem dois arquivos: um<model_name>symbol.json arquivo e um<model_name>-###.params arquivo.
input_width e input_height referem-se ao tamanho das imagens usadas para treinar a rede.
Durante a inferência, a imagem do mesmo tamanho é transmitida.
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model_type informará ao pacote awscam como analisar os resultados. Outros tipos de modelo
incluem ssd (detector único) e segmentation.
output_map ajuda a transformar os resultados inteiros do modelo de volta para rótulos legíveis por
humanos.
10. Nesta etapa, adicione o código para transmitir quadros da câmera pelo modelo para obter previsões.
No editor de código do Lambda, abaixo do comentário# Do inference with the model here,
adicione o seguinte:
frame_resize = cv2.resize(frame, (input_height, input_width))
predictions = model.doInference(frame_resize)
parsed_inference_results = model.parseResult(model_type, predictions)

Nesse código, redimensionamos o quadro da câmera para ter o mesmo tamanho que as entradas
de imagem usadas para treinar o modelo. Depois, realizamos inferência com o modelo nesse
quadro redimensionado. Por fim, use o awscam parseResult para transformar as previsões em
um dicionário que pode ser facilmente analisado. Para obter mais informações sobre a saída de
parseResult, consulte model.parseResult.
11. Nesta etapa, adicione o código para enviar os resultados de volta ao AWS IoT. Isso facilita registrar os
resultados em um banco de dados ou acionar uma ação com base nas previsões.
No editor de código do Lambda, na funçãoinfinite_infer_run, em""" Run the DeepLens
inference loop frame by frame""", adicione o seguinte:
# Create an IoT client for sending to messages to the cloud.
client = greengrasssdk.client('iot-data')
iot_topic = '$aws/things/{}/infer'.format(os.environ['AWS_IOT_THING_NAME'])
# Create a local display instance that will dump the image bytes to a FIFO
# file that the image can be rendered locally.
local_display = LocalDisplay('480p')
local_display.start()

Esse código executa duas tarefas:
• Instancia um AWS IoT Greengrass SDK (greengrasssdk) para disponibilizar a saída de inferência
para a Nuvem AWS. Isso inclui o envio de informações do processo e de resultados processados
para um tópico do AWS IoT (iot_topic). O tópico permite visualizar a saída do AWS DeepLens
como dados JSON em vez de um streaming de vídeo.
• Inicia um thread (local_display.start) para alimentar quadros de vídeo analisados para
exibição local (LocalDisplay). A exibição pode ser feita no dispositivo (p. 58) ou em um
navegador da web (p. 56).
Adicione o código a seguir depois# Send results back to IoT or output to video
stream para enviar os resultados de volta frame-by-frame:
# Add the label of the top result to the frame used by local display.
cv2.putText(frame, output_map[top_k[0]['label']], (10, 70),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 3, (255, 165, 20), 8)
# Set the next frame in the local display stream.
local_display.set_frame_data(frame)
# Send the top k results to the IoT console via MQTT
cloud_output = {}
for obj in top_k:
cloud_output[output_map[obj['label']]] = obj['prob']

89

AWS DeepLens Guia do desenvolvedor
Criar e publicar uma função Lambda de inferência do
client.publish(topic=iot_topic, payload=json.dumps(cloud_output))

12. Selecione Save (Salvar) para salvar a função do Lambda atualizada. A função deve ser semelhante à
seguinte:
import json
import awscam
import mo
import cv2
import greengrasssdk
import os
from local_display import LocalDisplay
def lambda_handler(event, context):
"""Empty entry point to the Lambda function invoked from the edge."""
return
def infinite_infer_run():
""" Run the DeepLens inference loop frame by frame"""
# Create an IoT client for sending to messages to the cloud.
client = greengrasssdk.client('iot-data')
iot_topic = '$aws/things/{}/infer'.format(os.environ['AWS_IOT_THING_NAME'])
# Create a local display instance that will dump the image bytes to a FIFO
# file that the image can be rendered locally.
local_display = LocalDisplay('480p')
local_display.start()
# Load the model here
# Model details
input_width = 224
input_height = 224
model_name = 'image-classification'
model_type = 'classification'
output_map = {0: 'dog', 1: 'cat'}
# Optimize the model
error, model_path = mo.optimize(model_name,input_width,input_height)
# Load the model onto the GPU.
model = awscam.Model(model_path, {'GPU': 1})
while True:
# Get a frame from the video stream
ret, frame = awscam.getLastFrame()
# Do inference with the model here
# Resize frame to the same size as the training set.
frame_resize = cv2.resize(frame, (input_height, input_width))
predictions = model.doInference(frame_resize)
parsed_inference_results = model.parseResult(model_type, predictions)
k = 2
# Get top k results with highest probabilities
top_k = parsed_inference_results[model_type][0:k]
print(top_k)
# Send results back to IoT or output to video stream
# Add the label of the top result to the frame used by local display.
cv2.putText(frame, output_map[top_k[0]['label']], (10, 70),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 3, (255, 165, 20), 8)
# Set the next frame in the local display stream.
local_display.set_frame_data(frame)
# Send the top k results to the IoT console via MQTT
cloud_output = {}
for obj in top_k:
cloud_output[output_map[obj['label']]] = obj['prob']
client.publish(topic=iot_topic, payload=json.dumps(cloud_output))
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infinite_infer_run()

13. No menu suspenso Actions (Ações), escolha Publish new version (Publicar nova versão). Quando
você publica uma função, ela fica disponível no console do AWS DeepLens e para ser adicionada ao
projeto personalizado.

Criar e implantar um projeto do AWS DeepLens
personalizado
Tópicos
• Criar seu projeto personalizado usando o console do AWS DeepLens (p. 91)

Criar seu projeto personalizado usando o console do AWS
DeepLens
O procedimento a seguir cria um projeto do AWS DeepLens personalizado que contém um modelo
treinado e uma função de inferência personalizados com base no modelo. Antes de prosseguir, importe
seu modelo, crie e publique uma função &LAM; de inferência personalizada.

Para criar um projeto do AWS DeepLens personalizado usando o console do AWS DeepLens
As etapas para criar um projeto incluem duas telas. Na primeira tela você seleciona o projeto. Na segunda
tela, você especifica os detalhes do projeto.
1.

Abra oAWS DeepLens console em https://console.aws.amazon.com/deeplens/.

2.

Selecione Projects (Projetos) e Create new project (Criar novo projeto).

3.

Na página Choose project type (Selecionar tipo de projeto), selecione Create a new blank project
(Criar um novo projeto em branco).

4.

Na página Specify project details (Especificar detalhes do projeto), em Project information
(Informações do projeto), faça o seguinte:

5.

a.

Em Project name (Nome do projeto), digite um nome (por exemplo, my-cat-and-dogdetection) para identificar o projeto personalizado.

b.

Se for necessário, em Description - Optional (Descrição - Opcional) forneça uma descrição para
seu projeto personalizado.

Ainda na página Specify project details (Especificar detalhes do projeto), em Project content
(Conteúdo do projeto), faça o seguinte:
a.

Escolha Add model (Adicionar modelo), marque o botão ao lado do nome do modelo
personalizado importado para o AWS DeepLens, e selecione Add model (Adicionar modelo).

b.

Escolha Add function (Adicionar função), marque o botão ao lado do nome da função de
inferência personalizada criada e publicada e selecione Add function (Adicionar função).
Se a função não for exibida, verifique se ela foi publicada.

c.

Selecione Create (Criar) para começar a criar seu projeto personalizado.

6.

Na página Projects (Projetos), escolha o projeto recém-criado.

7.

Selecione Deply to device (Implantar no dispositivo) e siga as instruções na tela para implantar o
projeto no dispositivo.
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Use SageMaker o Neo para otimizar a inferência
emAWS DeepLens
Um modelo treinado pode não estar otimizado para executar a inferência em seu dispositivo. Antes de
implantar um modelo treinado no AWS DeepLens, você poderá usar o SageMaker Neo para otimizá-lo
para executar inferências no hardware do AWS DeepLens. O processo envolve estas etapas:
1. Compile o modelo.
2. Importe o modelo compilado para o console do AWS DeepLens.
3. Implante o modelo compilado para o dispositivo AWS DeepLens.
4. Carregue o modelo compilado no tempo de execução do Neo do mecanismo de inferência.
Recomendamos que você use modelos compilados pelo Neo para melhorar o desempenho da inferência
com o mínimo de esforço de sua parte.
Tópicos
• Compilar um modelo de AWS DeepLens (p. 92)
• Importar um modelo compilado no console do AWS DeepLens (p. 93)
• Carregar o modelo compilado no mecanismo de inferência do AWS DeepLens (p. 93)

Compilar um modelo de AWS DeepLens
Para usar o Neo para compilar um modelo, você pode usar a AWS CLI para criar e executar um trabalho
de compilação. Primeiro, crie um arquivo de configuração de trabalho em JSON para especificar o
seguinte: o bucket do Amazon S3 do qual carregar os artefatos brutos do modelo, o formato dos dados de
treinamento e a estrutura de aprendizado de máquina, que indica como o trabalho deve ser executado.
O exemplo de JSON a seguir mostra como especificar a configuração do trabalho. Como um exemplo, o
arquivo é chamado neo_deeplens.json.
{

"CompilationJobName": "deeplens_inference",
"RoleArn": "arn:aws:iam::your-account-id:role/service-role/AmazonSageMakerExecutionRole-20190429T140091",
"InputConfig": {
"S3Uri": "s3://your-bucket-name/headpose/model/deeplens-tf/train/model.tar.gz",
"DataInputConfig": "{\"data\": [1,84,84,3]}",
"Framework": "TENSORFLOW"
},
"OutputConfig": {
"S3OutputLocation": "s3://your-bucket-name/headpose/model/deeplens-tf/compile",
"TargetDevice": "deeplens"
},
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 300
}
}

O valor da propriedade InputConfig.S3Uri especifica o caminho do S3 para os artefatos do modelo
treinado. O valor da propriedade S3OutputLocation especifica a pasta do S3 para conter os artefatos
do modelo compilados pelo Neo. O formato de dados de entrada especificado no valor da propriedade
DataInputConfig deve ser consistente com o formato de dados de treinamento original. Para obter
mais informações sobre os valores das propriedades de configuração da tarefa de compilação, consulte
CreateCompilationJob.
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Para criar e executar o trabalho do Neo, digite o comando da AWS CLI a seguir em uma janela de terminal.
aws sagemaker create-compilation-job \
--cli-input-json file://neo_deeplens.json \
--region us-west-2

Além dissoAWS CLI, você também pode usar o SageMaker console ou o SageMaker SDK para criar e
executar o trabalho de compilação. Para saber mais, consulte Usar o SageMaker console e o SageMaker
SDK para compilar um modelo treinado.

Importar um modelo compilado no console do AWS DeepLens
Esta seção explica como importar um modelo compilado. Quando essas etapas estiverem concluídas,
você poderá implantar o modelo em seu DeepLens dispositivo da AWS e, em seguida, executar a
inferência.

Para importar um modelo compilado pelo Neo para o console do AWS DeepLens
1.

Faça download do modelo compilado na pasta do S3 conforme especificado pelo caminho
S3OutputLocation.

2.

No seu computador, crie uma pasta (compiled-model-folder) para descompactar o modelo
compilado. Tome nota do nome da pasta, pois você precisará dele mais tarde para identificar o
modelo compilado.
mkdir compiled-model-folder

3.

Se você usar um computador macOS, defina o sinalizador a seguir.
COPYFILE_DISABLE=1

4.

Descompacte o modelo baixado na pasta (compiled-model-folder).
tar xzvf model-deeplens.tar.gz -C compiled-model-folder

5.

Compacte a pasta do modelo compilado.
tar czvf compiled-model-foler.tar.gz compiled-model-folder

6.
7.

Carregue a pasta do modelo compilado compactado no S3. Anote o caminho do S3 de destino. Você o
usará para importar o modelo na próxima etapa.
Acesse o console do AWS DeepLens e importe o modelo especificando o caminho do S3 escolhido na
etapa anterior. Nas configurações do modelo, defina a estrutura do modelo como Other.

O modelo compilado agora está pronto para implantação em seu dispositivo AWS DeepLens. As etapas
para implantar um modelo compilado são as mesmas que as de um modelo não compilado.

Carregar o modelo compilado no mecanismo de inferência do
AWS DeepLens
Para carregar um modelo compilado no seu mecanismo de inferência doAWS DeepLens, especifique o
nome da pasta que contém os artefatos compilados do modelo e o tempo de execução do Neo. Faça isso
ao instanciar aawscam.Model classe na função Lambda. O exemplo de código a seguir demonstra isso.
import awscam
model = awscam.Model('compiled-model-folder', {'GPU': 1}, runtime=1)
ret, image = awscam.getlastFrame()
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infer_results = model.doInference(image)

A função agora executa a inferência com um modelo compilado no tempo de execução do Neo. Para usar
o modelo compilado para inferência, você deverá definir runtime=1 e selecionar GPU ({'GPU' : 1}) ao
criar o objeto model.
A saída infer_results retorna os resultados brutos da inferência como um objeto de dicionário,
th
em que infer_results[i] contém o resultado da camada de saída i . Por exemplo, se uma
imagem de rede de classificação (por exemplo, resnet-50) tiver somente uma camada de saída Softmax,
infer_results[0] será uma matriz Numpy com tamanho N x 1 que oferece a probabilidade para cada
uma das imagens rotuladas N.

Criação de tutoriais de projetos do AWS DeepLens
Esta seção apresenta end-to-end tutoriais para guiá-lo na criação, implantação e teste deAWS DeepLens
projetos com modelos de aprendizado profundo treinados em estruturas de aprendizado de máquina
compatíveis.
Tópicos
• Crie e execute o projeto de detecção de pose de cabeça com um modelo TensorFlow
treinado (p. 94)

Crie e execute o projeto de detecção de pose de
cabeça com um modelo TensorFlow treinado
Neste tutorial, mostraremos um end-to-end processo para criar e executar umAWS DeepLens projeto
para detectar poses na cabeça. Ele se baseia no projeto de amostra de detecção de pose de cabeça.
Especificamente, você aprenderá:
1. Como treinar um modelo de visão computacional usando a TensorFlow estrutura em SageMaker,
incluindo a conversão do artefato do modelo no formato protobuff para uso peloAWS DeepLens.
2. Como criar uma função Lambda de inferência para inferir poses de cabeça com base em quadros
capturados no feed de vídeo da câmera do AWS DeepLens.
3. Como criar umAWS DeepLens projeto para incluir o modelo SageMaker de aprendizado profundo
treinado e a função Lambda de inferência.
4. Como implantar o projeto no dispositivo AWS DeepLens para executá-lo e verificar os resultados.
Tópicos
• Obtenha o projeto de amostra da AWS em GitHub (p. 94)
•
•
•
•

Configurar o armazenamento de dados do projeto no Amazon S3 (p. 96)
Preparar dados de entrada para treinamento em SageMaker (p. 97)
Treine um modelo de detecção de pose de cabeça em SageMaker (p. 98)
Crie uma função Lambda de inferência para detectar poses de cabeça (p. 104)

• Criar e implantar o projeto de detecção de pose de cabeça (p. 110)

Obtenha o projeto de amostra da AWS em GitHub
Este tutorial se baseia no projeto de amostra de detecção de pose de cabeça (p. 65). O código-fonte do
projeto de amostra, incluindo o script de pré-processamento usado para preparar os dados de entrada do
banco de dados de imagens Head Pose original, está disponível em GitHub.
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O arquivo HeadPose _ResNet 50_Tutorial.ipynb fornece um modelo de caderno como ponto de partida
para aprender e explorar o treinamento de nosso modelo. O arquivo preprocessingDataset_py2.py pode
ser usado no estado em que se encontra para preparar dados de entrada para treinamento.
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Você pode baixar e descompactar o arquivo de GitHub projeto compactado em uma unidade local. Ou
você pode clonar o GitHub projeto. Para clonar o projeto, abra uma janela de terminal e digite o seguinte
comando do Git em um determinado diretório de trabalho:
git clone https://github.com/aws-samples/headpose-estimator-apache-mxnet

Por padrão, a pasta do projeto clonado ou obtido por download é headpose-estimator-apachemxnet-master. Vamos usar esse nome padrão para a pasta do projeto em todo o tutorial.
Com o GitHub projeto como modelo, agora estamos prontos para começar a criar nosso projeto
configurando o armazenamento de dados do projeto no S3 (p. 96).

Configurar o armazenamento de dados do projeto no Amazon S3
Para este projeto, usaremos SageMaker para treinar o modelo. Para tal, é necessário preparar um bucket
do S3 e quatro subpastas para armazenar a entrada necessária para o trabalho de treinamento e a saída
produzida por ele.
Criaremos um bucket do Amazon S3 e o nomearemosdeeplens-sagemaker-models-<my-name>.
Insira seu nome ou alguma ID no <my-name>, espaço reservado para tornar o nome do bucket exclusivo.
Neste bucket, criamos uma pasta chamada headpose para armazenar dados para treinar o modelo
específico para detecção de poses da cabeça.
Em seguida, criaremos estas quatro subpastas na pasta headpose:
• deeplens-sagemaker-models-<my-name>/headpose/TFartifacts: para armazenar o resultado
do treinamento, ou seja, os artefatos de modelo treinados.
• deeplens-sagemaker-models-<my-name>/headpose/customTFcodes
• deeplens-sagemaker-models-<my-name>/headpose/datasets: para armazenar entrada de
treinamento, as imagens pré-processadas com poses de cabeça conhecidas.
• deeplens-sagemaker-models-<my-name>/headpose/testIMs
Siga as etapas abaixo para criar o bucket e as pastas usando o console do Amazon S3:
1.

Abra o console do Amazon S3 em https://console.aws.amazon.com/s3/home?region=us-east-1.

2.

Se o bucket do Amazon S3 ainda não existir, escolha + Criar bucket e,deeplens-sagemakermodels-<my-name> em seguida, digite o nome do bucket, use os valores padrão para outras opções
e escolha Criar. Caso contrário, clique duas vezes no nome do bucket existente para selecioná-lo.

3.

Selecione + Create folder (+Criar pasta), digite headpose para ser o nome da pasta e selecioneSave
(Salvar).

4.

Selecione a pasta headpose recém-criada e selecione + Create folder (+ Criar pasta) para criar
as quatro subpastas (denominadas TFartifacts, customTFcodes, datasets, testIMs) em
headpose. Repita essa ação para cada uma das subpastas.
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Em seguida, precisamos preparar os dados de entrada para treinamento em SageMaker (p. 97).

Preparar dados de entrada para treinamento em SageMaker
O banco de dados original de imagens de pose de cabeça (HeadPoseImageDatabasearquivo.tar.gz)
consiste em um conjunto de imagens (arquivos.jpeg) e rótulos (arquivos.txt) de poses de cabeça de 15
pessoas em uma série de posições de inclinação e inclinação. Eles devem ser transformados em um único
arquivo .pkl como entrada para um trabalho SageMaker de treinamento.
Para preparar os dados de treinamento, você pode usar o script de pré-processamento
(preprocessingDataset_py2.py) fornecido no projeto de amostra de detecção de pose de cabeça no
Github (p. 94). Você pode executar esse script no seu computador local ou na Nuvem AWS por meio
de uma instância de bloco de notas do Python. Nesta seção, você aprenderá como preparar dados de
treinamento localmente. Você aprenderá como fazer isso em um bloco de notas na instância no the section
called “Treine um modelo de detecção de pose de cabeça em SageMaker” (p. 98).
1.

Abra um terminal e mude para o diretório onde você fez download do projeto de amostra (p. 94).

2.

Execute o seguinte comando do Python (versão 2.7)
python preprocessingDataset_py2.py --num-data-aug 15 --aspect-ratio 1
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Se você receber uma mensagem de erro informando que o módulo cv2 não foi encontrado, execute o
seguinte comando para instalar o módulo ausente:
python -m pip install opencv-python

Em seguida, execute novamente o script de pré-processamento.
O processo leva de 15 a 20 horas para ser concluído. O script de pré-processamento gera os
resultados como o arquivo HeadPoseData _trn_test_x15_py2.pkl no diretório de trabalho atual.
3.

Faça o upload do arquivo de dados de treinamento pré-processados
(HeadPoseData_trn_test_x15_py2.pkl) nadeeplens-sagemaker-models-<my-name>/headpose/
datasets pasta do Amazon S3. Você pode fazer isso usando o console do Amazon S3 ou, conforme
mostrado a seguir, usando o seguinte comando da AWS CLI:
aws s3 cp HeadPoseData_trn_test_x15_py2.pkl s3://deeplens-sagemaker-models-<my-name>/
headpose/datasets

Note
Em vez de executar localmente, você pode preparar os dados de entrada na Nuvem AWS
por meio de uma célula de código em uma instância de SageMaker notebook, ondecv2 o
Python 2.7 (python2) está prontamente disponível, e executar os comandos nas etapas 2 e 3,
respectivamente, da seguinte forma:
!python2 preprocessingDataset_py2.py --num-data-aug 15 --aspect-ratio 1

e
!aws s3 cp HeadPoseData_trn_test_x15_py2.pkl s3://deeplens-sagemaker-models-<myname>/headpose/datasets

Sua instância de bloco de anotações precisa ser executada em uma instância do EC2 potente o
bastante, por exemplo, o tipo ml.p2.xlarge.
Agora que temos os dados de entrada preparados e armazenados no S3, estamos prontos para treinar o
modelo (p. 98).

Treine um modelo de detecção de pose de cabeça em
SageMaker
Para treinar nosso modelo SageMaker, siga as etapas abaixo para criar um notebook usando o
SageMaker console:

Crie um SageMaker caderno
1.

Faça login no SageMaker console em https://console.aws.amazon.com/sagemaker/home?region=useast-1.

2.
3.

No painel de navegação principal, escolha Notebook instances (Instâncias de blocos de anotações).
Em Notebook instance settings (Configurações da instância de bloco de notas) na página Create
notebook instance (Criar instância de bloco de notas), siga estas etapas:
a.
b.

Em Notebook instance name (Nome da instância do bloco de anotações), digite TFHeadpose.
Não altere os valores padrão das demais opções.
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c.

Escolha Create notebook instance (Criar instância de caderno).

4.

Ao lado da instância de bloco de anotações TFHeadpose, selecione Open (Abrir), após o status da
instância de bloco de anotações se tornar inService.

5.

No canto superior direito, escolha Upload para começar a importar uma instância de bloco de
anotações e outros arquivos necessários.

6.

No seletor de arquivos, navegue até a pasta HeadPost_SageMaker _PythonSDK na pasta do projeto
headpose-estimator-apache-mxnet-master clonada ou baixada anteriormente. Em seguida, selecione
os seguintes arquivos:
• resnet_headpose.py: trata-se de um script que define o fluxo de trabalho para treinamento com uma
arquitetura de rede de deep learning prescrita no arquivo resnet_model_headpose.py complementar
aplicado a dado de entrada específicos.
• resnet_model_headpose.py: trata-se de um script de Python que prescreve a arquitetura de rede de
deep learning usada para treinar nosso modelo para detecção de pose de cabeça.
• tensorflow_resnet_headpost_for_deeplens.ipynb: Esta é uma instância do Notebook para executar
um SageMaker trabalho para gerenciar o treinamento seguindo o script do resnet_headpose.py,
incluindo preparação e transformação de dados.
Em seguida, selecione Open (Abrir).
Se você pretende executar o script de pré-processamento na Nuvem AWS, navegue até a pasta
headpose-estimator-apache-mxnet-master, selecione o preprocessingDataset_py2.py e escolha Abrir.

7.

Na guia Files (Arquivos) no bloco de anotações TFHeadpose, selecione Upload para cada um dos
arquivos recém-selecionados para concluir a importação de arquivos no bloco de anotações. Agora,
você está pronto para executar um SageMaker trabalho para treinar seu modelo.

8.

Selecione tensorflow_resnet_headpose_for_deeplens.ipynb para abrir a instância do bloco de
anotações em outra aba do navegador. A instância do notebook permite que você execute as tarefas
necessárias para executar um SageMaker trabalho, treinar seu modelo e transformar os artefatos do
modelo em um formato suportado peloAWS DeepLens.

9.

Execute um SageMaker trabalho para treinar seu modelo na instância do notebook. A implementação
é apresentada em células de código separadas que podem ser executadas sequencialmente.
a.

Em Configurar o ambiente, a célula de código contém o código Python para configurar o
armazenamento de dados para a entrada e saída do trabalho de treinamento do SageMaker
modelo.
import os
import sagemaker
from sagemaker import get_execution_role
s3_bucket = 'deeplens-sagemaker-models-<my-name>'
headpose_folder = 'headpose'
#Bucket location to save your custom code in tar.gz format.
custom_code_folder = 'customTFcodes'
custom_code_upload_location = 's3://{}/{}/{}'.format(s3_bucket, headpose_folder,
custom_code_folder)
#Bucket location where results of model training are saved.
model_artifacts_folder = 'TFartifacts'
model_artifacts_location = 's3://{}/{}/{}'.format(s3_bucket, headpose_folder,
model_artifacts_folder)
#IAM execution role that gives SageMaker access to resources in your AWS account.
#We can use the SageMaker Python SDK to get the role from our notebook
environment.
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role = get_execution_role()

Para usar o bucket e pastas do S3 (p. 96) como armazenamento de dados, atribua o nome
do bucket do S3 (por exemplo, deeplens-sagemaker-models-<my-name>) à variável
s3_bucket. Certifique-se de que todos os nomes de pasta especificados correspondam ao que
você tem no bucket do Amazon S3.
Para executar esse bloco de código, selecione Run (Executar) na barra de menus da instância de
blocos de anotações.

b.

Em Criar um trabalho de treinamento usando o sagemaker.tensorflow. TensorFlow estimador, a
célula de código contém o trecho de código que executa as seguintes tarefas:
1. Instancie um sagemaker.tensorflow. TensorFlowclasse estimadora (estimator), com um
script de treinamento e configuração de processo especificados.
2. Inicie o treinamento do modelo (estimator.fit(…)) com o estimador, com os dados de
treinamento em um armazenamento de dados especificado.
O snippet do código é mostrado da seguinte forma:
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
source_dir = os.path.join(os.getcwd())
# AWS DeepLens currently supports TensorFlow version 1.4 (as of August 24th 2018).
estimator = TensorFlow(entry_point='resnet_headpose.py',
framework_version = 1.4,
source_dir=source_dir,
role=role,
training_steps=25000, evaluation_steps=700,
train_instance_count=1,
base_job_name='deeplens-TF-headpose',
output_path=model_artifacts_location,
code_location=custom_code_upload_location,
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train_instance_type='ml.p2.xlarge',
train_max_run = 432000,
train_volume_size=100)
# Head-pose dataset "HeadPoseData_trn_test_x15_py2.pkl" is in the following S3
folder.
dataset_location = 's3://{}/{}/datasets'.format(s3_bucket, headpose_folder)
estimator.fit(dataset_location)

Para criar oestimator objeto, você atribui ao nomeentry_point do arquivo Python que
contém o script de treinamento do TensorFlow modelo personalizado. Para este tutorial, o arquivo
de código personalizado é resnet_headpose.py, que foi carregado no mesmo diretório em que
a instância de bloco de anotações está localizada. Paraframework_version, especifique uma
TensorFlow versão compatível comAWS DeepLens.
Com o train_instance_type de ml.p2.xlarge, leva cerca de 6 a 7 horas de computação
faturáveis para concluir o job de treinamento (estimator.fit(…)). Você pode experimentar
com outras train_instance_type opções para acelerar o processo ou para otimizar o custo.
O artefato de modelo treinado (model.tar.gz) é gerado para o bucket do S3:
s3://deeplens-sagemaker-models-<my-name>/headpose/TFartifacts/<training-job-name>/
output/model.tar.gz

em que <training-job-name> é <base_job_name>-<timestamp>. Usando o código
de treinamento acima, um exemplo do <training-job-name> seria deeplens-TFheadpose-2018-08-16-20-10-09-991. Você deve transformar esse artefato de modelo em
um formato protobuff fixo compatível com AWS DeepLens.
c.

Para transformar o artefato de modelo treinado (model.tar.gz) em um arquivo protobuff fixo
(frozen.model.pb), siga estas etapas:
i.

Execute o código a seguir para usar o SDK do AWS para Python (boto3) em uma célula de
código no bloco de anotações para fazer download do artefato de modelo treinado do bucket
do S3 para o seu bloco de anotações:
import boto3
s3 = boto3.resource('s3')
#key = '{}/{}/{}/output/model.tar.gz'.format(headpose_folder,
model_artifacts_folder,estimator.latest_training_job.name)
key = '{}/{}/{}/output/model.tar.gz'.format(headpose_folder,
model_artifacts_folder, 'deeplens-TF-headpose-2018-08-16-20-10-09-991')
print(key)
s3.Bucket(s3_bucket).download_file(key,'model.tar.gz')

Você pode verificar os arquivos obtidos por download executando o seguinte comando shell
em uma célula de código do bloco de anotações e examinar o resultado.
!ls

ii.

Para descompactar o artefato de modelo treinado (model.tar.gz), execute o seguinte
comando do shell em uma célula de código:
!tar -xvf model.tar.gz
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Esse comando produzirá o seguinte resultado:
export/
export/Servo/
export/Servo/1534474516/
export/Servo/1534474516/variables/
export/Servo/1534474516/variables/variables.data-00000-of-00001
export/Servo/1534474516/variables/variables.index
export/Servo/1534474516/saved_model.pb

O caminho para um diretório de modelo é o padrão export/*/*. Você deve especificar o
caminho do diretório de modelo para criar um arquivo protobuff fixo a partir do artefato de
modelo. Você verá como encontrar esse caminho de diretório na próxima etapa.
iii.

Para obter o modelo de diretório e armazená-lo em cache na memória, execute o seguinte
código Python em uma instância de célula de código do bloco de anotações:
import glob
model_dir = glob.glob('export/*/*')
# The model directory looks like 'export/Servo/{Assigned by Amazon SageMaker}'
print(model_dir)

O resultado é ['export/Servo/1534474516'].
Você pode fixar o gráfico e salvá-lo no formato protobuff fixo.
iv.

Para congelar o TensorFlow gráfico e salvá-lo no formato protobuff congelado, execute o
seguinte trecho de código Python em uma célula de código da instância do notebook. O
snippet de código faz o seguinte:
1. Chamadas convert_variables_to_constants do módulo tf.graph_util para
fixar o gráfico,
2. Chamadas remove_training_nodes do módulo tf.graph_util para remover todos
os nós desnecessários.
3. Chamadas optimize_for_inference do módulo optimize_for_inference_lib
para gerar o graph_def da inferência.
4. Serializa e salva o arquivo como um protobuff.

import tensorflow as tf
from tensorflow.python.tools import optimize_for_inference_lib
def freeze_graph(model_dir, input_node_names, output_node_names):
"""Extract the sub graph defined by the output nodes and convert
all its variables into constant
Args:
model_dir: the root folder containing the checkpoint state file,
input_node_names: a comma-separated string, containing the names of all
input nodes
output_node_names: a comma-separated string, containing the names of
all output nodes,
"""
# We start a session using a temporary fresh Graph
with tf.Session(graph=tf.Graph()) as sess:
# We import the meta graph in the current default Graph
tf.saved_model.loader.load(sess,
[tf.saved_model.tag_constants.SERVING], model_dir)
# We use a built-in TF helper to export variables to constants
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input_graph_def = tf.graph_util.convert_variables_to_constants(
sess, # The session is used to retrieve the weights
tf.get_default_graph().as_graph_def(), # The graph_def is used to
retrieve the nodes
output_node_names.split(",") # The output node names are used to
select the usefull nodes
)

# We generate the inference graph_def
input_node_names=['Const_1']
# an array of the input node(s)
output_graph_def =
optimize_for_inference_lib.optimize_for_inference(tf.graph_util.remove_training_nodes(input
input_node_names.split(","),

# an array of input nodes

output_node_names.split(","), # an array of output nodes
tf.float32.as_datatype_enum)
# Finally we serialize and dump the output graph_def to the filesystem
with tf.gfile.GFile('frozen_model.pb', "wb") as f:
f.write(output_graph_def.SerializeToString())
freeze_graph(model_dir[0], 'Const_1', 'softmax_tensor')

Como resultado, o artefato do modelo é transformado no formato protobuff fixado
(frozen_model.pb) e salvo no diretório inicial da instância de bloco de anotações
(model_dir[0]).
No código acima, você deve especificar os nós de entrada e saída, ou seja, 'Const_1' e
'softmax_tensor'. Para obter mais detalhes, consulte resnet_model_headpose.py.
Ao criar um projeto do AWS DeepLens posteriormente, você precisará adicionar esse
gráfico fixado ao projeto. Para isso, você deve carregar o arquivo protobuff em uma pasta do
Amazon S3. Neste tutorial, você pode usar a pasta SageMaker de saída (s3://deeplenssagemaker-models-<my-name>/headpose/TFartifacts/<sagemaker-job-name>/
output) do seu trabalho de negociação no S3. No entanto, o modelo é considerado um
modelo treinado externamente AWS DeepLens.
d.

Para carregar o gráfico congelado na pasta de saída do seu trabalho de SageMaker treinamento,
execute o seguinte trecho de código Python em uma célula de código da instância do notebook
em execução:
data = open('frozen_model.pb', "rb")
#key = '{}/{}/{}/output/frozen_model.pb'.format(headpose_folder,
model_artifacts_folder,estimator.latest_training_job.name)
key = '{}/{}/{}/output/frozen_model.pb'.format(headpose_folder,
model_artifacts_folder, 'deeplens-TF-headpose-2018-08-16-20-10-09-991')
s3.Bucket(s3_bucket).put_object(Key=key, Body=data)

Uma vez carregado, o modelo está pronto para ser importado ao seu projeto do AWS DeepLens.
Antes de criar o projeto, precisamos criar uma função Lambda que realize inferência com base
nesse modelo treinado (p. 104).
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Crie uma função Lambda de inferência para detectar poses de
cabeça
Antes de criar umAWS DeepLens projeto para implantação em seuAWS DeepLens dispositivo para
detecção de pose de cabeça, você deve criar e publicar uma função Lambda para fazer inferências com
base no modelo treinado.
Para criar e publicar a função Lambda de inferência, siga as instruções fornecidas emthe section called
“Criar e publicar uma função Lambda de inferência do ” (p. 86), mas substitua o código no arquivo
greengrassHelloWorld .py por um semelhante ao seguinte que é usado no projeto Head Pose Detection
Sample (p. 65).
""" This is a lambda function that demonstrates how one can use a deep learning network
(ResNet) to detect the person's head pose. We use a shaded rectangle to indicate
the region that the persons head is pointed towards. We also display a red ball
that moves with the person's head.
"""
from threading import Thread, Event
import os
import json
import numpy as np
import cv2
import greengrasssdk
import awscam
import mo
class LocalDisplay(Thread):
""" Class for facilitating the local display of inference results
(as images). The class is designed to run on its own thread. In
particular the class dumps the inference results into a FIFO
located in the tmp directory (which lambda has access to). The
results can be rendered using mplayer by typing:
mplayer -demuxer lavf -lavfdopts format=mjpeg:probesize=32 /tmp/results.mjpeg
"""
def __init__(self, resolution):
""" resolution - Desired resolution of the project stream"""
# Initialize the base class, so that the object can run on its own
# thread.
super(LocalDisplay, self).__init__()
# List of valid resolutions
RESOLUTION = {'1080p' : (1920, 1080), '720p' : (1280, 720), '480p' : (858, 480)}
if resolution not in RESOLUTION:
raise Exception("Invalid resolution")
self.resolution = RESOLUTION[resolution]
# Initialize the default image to be a white canvas. Clients
# will update the image when ready.
self.frame = cv2.imencode('.jpg', 255*np.ones([640, 480, 3]))[1]
self.stop_request = Event()
def run(self):
""" Overridden method that continually dumps images to the desired
FIFO file.
"""
# Path to the FIFO file. The lambda only has permissions to the tmp
# directory. Pointing to a FIFO file in another directory
# will cause the lambda to crash.
result_path = '/tmp/results.mjpeg'
# Create the FIFO file if it doesn't exist.
if not os.path.exists(result_path):
os.mkfifo(result_path)
# This call will block until a consumer is available
with open(result_path, 'w') as fifo_file:
while not self.stop_request.isSet():
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try:

# Write the data to the FIFO file. This call will block
# meaning the code will come to a halt here until a consumer
# is available.
fifo_file.write(self.frame.tobytes())
except IOError:
continue
def set_frame_data(self, frame):
""" Method updates the image data. This currently encodes the
numpy array to jpg but can be modified to support other encodings.
frame - Numpy array containing the image data of the next frame
in the project stream.
"""
ret, jpeg = cv2.imencode('.jpg', cv2.resize(frame, self.resolution))
if not ret:
raise Exception('Failed to set frame data')
self.frame = jpeg
def join(self):
self.stop_request.set()
class HeadDetection():
""" Custom class that helps us post process the data. In
a ball that moves across the screen depending on the
It also draws a rectangle indicating the region that
to. We divide the frame into 9 distinct regions.
"""
def __init__(self, circ_cent_x, circ_cent_y):
""" circ_cent_x - The x coordinate for the center of
circ_cent_y - The y coordinate for the center of
"""
self.result_thread = LocalDisplay('480p')
self.result_thread.start()
self.circ_cent_x = circ_cent_x
self.circ_cent_y = circ_cent_y
# Compute the maximum x and y coordinates.
self.x_max = 2 * circ_cent_x
self.y_max = 2 * circ_cent_y
# Number of quadrants to split the image into.
# This is model dependent.
self.quadrants = 9

particular it draws
head pose.
the person's head is pointing

the frame
the frame

def update_coords(self, frame, change_x, change_y, label):
""" Helper method that draws a rectangle in the region the person is looking at.
It also draws a red ball that changes its speed based on how long a person
has been looking at a particular direction.
frame - The frame where the ball and rectangle should be drawn
change_x - The amount to increment the x axis after drawing the red ball.
change_y - The amount to increment the y axis after drawing the red ball.
label - Label corresponding to the region that the person's head is looking at.
"""
# Set coordinates of the rectangle that will be drawn in the region that the
# person is looking at.
rect_margin = 10
rect_width = frame.shape[1] // 3 - rect_margin * 2
rect_height = frame.shape[0] // 3 - rect_margin * 2
# Set the draw options.
overlay = frame.copy()
font_color = (20, 165, 255)
line_type = 8
font_type = cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX
# Draw the rectangle with some text to indicate the region.
if label == 0:
cv2.putText(frame, "Down Right", (1024, 440 - 15), font_type, 3, font_color,
line_type)
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cv2.rectangle(overlay,
(frame.shape[1] // 3 * 2 + rect_margin,
frame.shape[0] // 3 * 2 + rect_margin),
(frame.shape[1] // 3 * 2 + rect_width,
frame.shape[0] // 3 * 2 + rect_height),
(0, 255, 0), -1)
elif label == 1:
cv2.putText(frame, "Right", (1024, 440 - 15), font_type, 3, font_color,
line_type)
cv2.rectangle(overlay,
(frame.shape[1] // 3 * 2 + rect_margin,
frame.shape[0] // 3 * 1 + rect_margin),
(frame.shape[1] // 3 * 2 + rect_width,
frame.shape[0] // 3 * 1 + rect_height),
(0, 255, 0), -1)
elif label == 2:
cv2.putText(frame, "Up Right", (1024, 440 - 15), font_type, 3, font_color,
line_type)
cv2.rectangle(overlay,
(frame.shape[1] // 3 * 2 + rect_margin, rect_margin),
(frame.shape[1] // 3 * 2 + rect_width, rect_height),
(0, 255, 0), -1)
elif label == 3:
cv2.putText(frame, "Down", (1024, 440 - 15), font_type, 3, font_color,
line_type)
cv2.rectangle(overlay,
(frame.shape[1] // 3 * 1 + rect_margin,
frame.shape[0] // 3 * 2 + rect_margin),
(frame.shape[1] // 3 * 1 + rect_width,
frame.shape[0] // 3 * 2 + rect_height),
(0, 255, 0), -1)
elif label == 4:
cv2.putText(frame, "Middle", (1024, 440 - 15), font_type, 3, font_color,
line_type)
cv2.rectangle(overlay,
(frame.shape[1] // 3 * 1 + rect_margin,
frame.shape[0] // 3 * 1 + rect_margin),
(frame.shape[1] // 3 * 1 + rect_width,
frame.shape[0] // 3 * 1 + rect_height),
(0, 255, 0), -1)
elif label == 5:
cv2.putText(frame, "Up", (1024, 440 - 15), font_type, 3, font_color, line_type)
cv2.rectangle(overlay,
(frame.shape[1] // 3 * 1 + rect_margin, rect_margin),
(frame.shape[1] // 3 * 1 + rect_width, rect_height),
(0, 255, 0), -1)
elif label == 6:
cv2.putText(frame, "Down Left", (1024, 440 - 15), font_type, 3, font_color,
line_type)
cv2.rectangle(overlay,
(rect_margin, frame.shape[0] // 3 * 2 + rect_margin),
(rect_width, frame.shape[0] // 3 * 2 + rect_height),
(0, 255, 0), -1)
elif label == 7:
cv2.putText(frame, "Left", (1024, 440 - 15), font_type, 3, font_color,
line_type)
cv2.rectangle(overlay,
(rect_margin, frame.shape[0] // 3 * 1 + rect_margin),
(rect_width, frame.shape[0] // 3 * 1 + rect_height),
(0, 255, 0), -1)
else:
cv2.putText(frame, "Up Left", (1024, 440 - 15), font_type, 3, font_color,
line_type)
cv2.rectangle(overlay, (rect_margin, rect_margin),
(rect_width, rect_height), (0, 255, 0), -1)
# Set the opacity
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alpha = 0.2
cv2.addWeighted(overlay, alpha, frame, 1 - alpha, 0, frame)
# Draw the red ball at the previous x-y position.
cv2.circle(frame, (self.circ_cent_x, self.circ_cent_y), 50, (0, 0, 255), -1)
# Update the balls x-y coordinates.
self.circ_cent_x += int(change_x)
self.circ_cent_y += int(change_y)
# Make sure the ball stays inside the image.
if self.circ_cent_x > self.x_max:
self.circ_cent_x = self.x_max
if self.circ_cent_x < 0:
self.circ_cent_x = 0
if self.circ_cent_y > self.y_max:
self.circ_cent_y = self.y_max
if self.circ_cent_y < 0:
self.circ_cent_y = 0
# Send the post processed frame to the FIFO file for display
self.result_thread.set_frame_data(frame)
def adjust_x_vel(self, velocity, pct_of_center):
""" Helper for computing the next x coordinate.
velocity - x direction velocity.
pct_of_center - The percantage around the center of the image that
we should consider a dead zone.
"""
x_vel = 0
if self.circ_cent_x < (1.0 - pct_of_center) * self.x_max/2:
x_vel = velocity
if self.circ_cent_x > (1.0 - pct_of_center) * self.x_max/2:
x_vel = -1 *velocity
return x_vel
def adjust_y_vel(self, velocity, pct_of_center):
""" Helper for computing the next y coordinate.
velocity - y direction velocity.
pct_of_center - The percantage around the center of the image that
we should consider a dead zone.
"""
y_vel = 0
if self.circ_cent_y < (1.0 - pct_of_center) * self.y_max/2:
y_vel = velocity
if self.circ_cent_y > (1.0 - pct_of_center) * self.y_max/2:
y_vel = -1 * velocity
return y_vel
def send_data(self, frame, parsed_results):
""" Method that handles all post processing and sending the results to a FIFO file.
frame - The frame that will be post processed.
parsed_results - A dictionary containing the inference results.
"""
label = parsed_results[0]["label"]
# Use the probability to determine the velocity, scale it by 100 so that the ball
# moves across the screen at reasonable rate.
velocity = parsed_results[0]["prob"] * 100
pct_of_center = 0.05
if label == 0:
self.update_coords(frame, velocity, velocity, label)
elif label == 1:
self.update_coords(frame, velocity,
self.adjust_y_vel(velocity, pct_of_center), label)
elif label == 2:
self.update_coords(frame, velocity, -1*velocity, label)
elif label == 3:
self.update_coords(frame, self.adjust_x_vel(velocity, pct_of_center),
velocity, label)
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elif label == 4:
self.update_coords(frame, self.adjust_x_vel(velocity, pct_of_center),
self.adjust_y_vel(velocity, pct_of_center),
label)
elif label == 5:
self.update_coords(frame, self.adjust_x_vel(velocity, pct_of_center),
-1*velocity, label)
elif label == 6:
self.update_coords(frame, -1*velocity, velocity, label)
elif label == 7:
self.update_coords(frame, -1*velocity, self.adjust_y_vel(velocity,
pct_of_center),
label)
elif label == 8:
self.update_coords(frame, -1*velocity, -1*velocity, label)
def get_results(self, parsed_results, output_map):
""" Method converts the user entered number of top inference
labels and associated probabilities to json format.
parsed_results - A dictionary containing the inference results.
output_map - A dictionary that maps the numerical labels returned
the inference engine to human readable labels.
"""
if self.quadrants <= 0 or self.quadrants > len(parsed_results):
return json.dumps({"Error" : "Invalid"})
top_result = parsed_results[0:self.quadrants]
cloud_output = {}
for obj in top_result:
cloud_output[output_map[obj['label']]] = obj['prob']
return json.dumps(cloud_output)
def head_detection():
""" This method serves as the main entry point of our lambda.
"""
# Creating a client to send messages via IoT MQTT to the cloud
client = greengrasssdk.client('iot-data')
# This is the topic where we will publish our messages too
iot_topic = '$aws/things/{}/infer'.format(os.environ['AWS_IOT_THING_NAME'])
try:
# define model prefix and the amount to down sample the image by.
input_height = 84
input_width = 84
model_name="frozen_model"
# Send message to IoT via MQTT
client.publish(topic=iot_topic, payload="Optimizing model")
ret, model_path = mo.optimize(model_name, input_width, input_height, platform='tf')
# Send message to IoT via MQTT
client.publish(topic=iot_topic, payload="Model optimization complete")
if ret is not 0:
raise Exception("Model optimization failed, error code: {}".format(ret))
# Send message to IoT via MQTT
client.publish(topic=iot_topic, payload="Loading model")
# Load the model into cl-dnn
model = awscam.Model(model_path, {"GPU": 1})
# Send message to IoT via MQTT
client.publish(topic=iot_topic, payload="Model loaded")
# We need to sample a frame so that we can determine where the center of
# the image is located. We assume that
# resolution is constant during the lifetime of the Lambda.
ret, sample_frame = awscam.getLastFrame()
if not ret:
raise Exception("Failed to get frame from the stream")
# Construct the custom helper object. This object just lets us handle
postprocessing
# in a managable way.
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head_pose_detection = HeadDetection(sample_frame.shape[1]/2,
sample_frame.shape[0]/2)
# Dictionary that will allow us to convert the inference labels
# into a human a readable format.
output_map = ({0:'Bottom Right', 1:'Middle Right', 2:'Top Right', 3:'Bottom
Middle',
4:'Middle Middle', 5:'Top Middle', 6:'Bottom Left', 7:'Middle Left',
8:'Top Left'})
# This model is a ResNet classifier, so our output will be classification.
model_type = "classification"
# Define a rectangular region where we expect the persons head to be.
crop_upper_left_y = 440
crop_height = 640
crop_upper_left_x = 1024
crop_width = 640
while True:
# Grab the latest frame off the mjpeg stream.
ret, frame = awscam.getLastFrame()
if not ret:
raise Exception("Failed to get frame from the stream")
# Mirror Image
frame = cv2.flip(frame, 1)
# Draw the rectangle around the area that we expect the persons head to be.
cv2.rectangle(frame, (crop_upper_left_x, crop_upper_left_y),
(crop_upper_left_x + crop_width, crop_upper_left_y +
crop_height),
(255, 40, 0), 4)
# Crop the the frame so that we can do inference on the area of the frame where
# expect the persons head to be.
frame_crop = frame[crop_upper_left_y:crop_upper_left_y + crop_height,
crop_upper_left_x:crop_upper_left_x + crop_width]
# Down sample the image.
frame_resize = cv2.resize(frame_crop, (input_width, input_height))
# Renormalize the image so that the color magnitudes are between 0 and 1
frame_resize = frame_resize.astype(np.float32)/255.0
# Run the down sampled image through the inference engine.
infer_output = model.doInference(frame_resize)
# Parse the results so that we get back a more manageble data structure.
parsed_results = model.parseResult(model_type, infer_output)[model_type]
# Post process the image and send it to the FIFO file
head_pose_detection.send_data(frame, parsed_results)
# Send the results to MQTT in JSON format.
client.publish(topic=iot_topic,
payload=head_pose_detection.get_results(parsed_results,
output_map))
except Exception as ex:
msg = "Lambda has failure, error msg {}: ".format(ex)
client.publish(topic=iot_topic, payload=msg)
# Entry point of the lambda function.
head_detection()

ALocalDisplay classe definida na função Lambda acima serializa imagens processadas, em um thread
dedicado, em um arquivo FIFO especificado que serve como fonte para reproduzir os resultados da
inferência como o fluxo do projeto.
A classe HeadDetection lida com pós-processo de dados analisados, incluindo chamar uma posição e
pose de cabeça detectadas na exibição local do fluxo do projeto.
A função heade_detection coordena todo o processo para inferir poses de cabeça em quadros
capturados de feeds de vídeo do AWS DeepLens, incluindo carregar o artefato de modelo implantado
no seu dispositivo AWS DeepLens. Para carregar o modelo, você deve especificar o caminho para o
artefato de modelo. Para obter esse caminho, você pode chamar o método mo.optimize e especificar
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"frozen_model" como o valor de entrada model_name. Esse nome de modelo corresponde ao nome
do arquivo sem a.pb extensão do artefato do modelo carregado para o Amazon S3.
Depois de treinar seu modelo, enviá-lo para o S3 e criar a função Lambda em sua conta, agora você está
pronto para criar e implantar o projeto de detecção de pose de cabeça (p. 110).

Criar e implantar o projeto de detecção de pose de cabeça
Antes de criar o projeto do AWS DeepLens, você deve importar o modelo ao AWS DeepLens. Como o
artefato do modelo original SageMaker treinado é convertido em um arquivo protobuff, você deve tratar o
artefato do modelo transformado como treinado externamente.

Para importar o modelo personalizado SageMaker treinado para detecção de pose de cabeça
1.

Acesse o console do AWS DeepLens.

2.

No painel de navegação principal, escolha Models (Modelos).

3.

Escolha Import model (Importar modelo).

4.

Na DeepLens página Importar modelo para a AWS, faça o seguinte:
a.

Em Import source (Importar origem), selecione Externally trained model (Modelo treinado
externamente).

b.

Em Model settings (Configurações do modelo), faça o seguinte:
i.

ii.
iii.
iv.

Em Model artifact path (Caminho do artefato de modelo), digite o URL do S3 do modelo,
por exemplo, s3://deeplens-sagemaker-models-<my-name>/headpose/
TFartifacts/<sagemaker-job-name>/output/frozen_model.pb.
Em Nome do modelo, digite um nome para seu modelo, por exemplo, my-headposedetection-model.
Em Model framework (Estrutura do modelo), selecione TensorFlow.
Em Description - Optional (Descrição - Opcional), escreva uma descrição para o modelo, se
necessário.

Depois de importar o modelo, agora você pode criar umAWS DeepLens projeto para adicionar o modelo
importado e a função Lambda de inferência publicada.

Para criar um projeto do AWS DeepLens personalizado para detecção de pose de cabeça
1.
2.
3.

No console do AWS DeepLens, escolha Projects (Projetos) no painel de navegação principal.
Na página (Projects) Projetos, escolha Create new project (Criar novo projeto).
Na página Choose project type (Selecionar tipo de projeto), selecione Create a new blank project
(Criar um novo projeto em branco). Em seguida, escolha Next (Próximo).

4.

Na página Specify project details (Especificar detalhes do projeto), faça o seguinte:
•

5.

Em Project information (Informações do projeto), digite um nome para seu projeto no campo
Project name (Nome do projeto) e atribua uma descrição a ele, se necessário, no campo
Description - Optional (Descrição - Opcional).
Em Project content (Conteúdo do projeto), faça o seguinte:
a.

Escolha Add model (Adicionar modelo). Em seguida, selecione o botão ao lado do modelo de
detecção de pose de cabeça importado anteriormente e escolha Add model (Adicionar modelo).

b.

Selecione Add function (Adicionar função). Em seguida, selecione o botão ao lado da função do
Lambda publicada para a detecção da pose da cabeça e escolha Adicionar função.
A função deve ser publicada no AWS Lambda nomeada com o prefixo deeplens- para ficar visível
aqui. Se você publicou várias versões da função, escolha a função da versão de correção.
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6.

Escolha Create (Criar).

Com o projeto criado, você está pronto para implantá-lo no seu dispositivo AWS DeepLens registrado.
Certifique-se de remover qualquer projeto ativo do dispositivo antes de prosseguir.
1.
2.

Na página Projects (Projetos) do console DAWS DeepLensL, selecione o projeto mais recente par
detecção de pose de cabeça.
Na página de detalhes do projeto selecionado, selecione Deploy to device (Implantar no dispositivo).

3.

Na página Target device (Dispositivo de destino), marque o botão próximo ao seu dispositivo
registrado e selecione Review (Revisar).

4.

Na página Review and deploy (Revisar e implantar), selecione Deploy (Implantar) após verificar os
detalhes do projeto.

5.

Na página de detalhes do dispositivo, examine o status da implantação inspecionando Device status
(Status do dispositivo) e Registration status (Status de registro). Se estiverem Online e Registered
(Registrado), respectivamente, significa que a implantação ocorreu corretamente. Caso contrário,
verifique se o modelo importado e a função Lambda publicada são válidos.

6.

Depois que o projeto for implantado, você pode visualizar o resultado dele de uma das seguintes
formas:
a.
b.

Visualizar o resultado em formato JSON publicado pela função Lambda de inferência no console
do AWS IoT Core.
Visualizar streaming de vídeo em um navegador Web compatível. Para obter instruções,
consulte the section called “Visualize streaming de vídeo do dispositivo AWS DeepLens no
navegador.” (p. 56).

Com isso, concluímos este tutorial para criar e implantar o projeto de detecção de pose de cabeça.
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Gerenciamento do dispositivo AWS
DeepLens
Os tópicos a seguir explicam como gerenciar oAWS DeepLensdispositivo e recurso de dispositivo de
acesso a partir de umAWS IoT Greengrassfunção Lambda:
Tópicos
• Inicie seu dispositivo AWS DeepLens com segurança (p. 112)
• Atualizar o dispositivo AWS DeepLens (p. 112)
• Cancelamento do registro do dispositivo AWS DeepLens (p. 113)
• Exclusão de recursos da AWS DeepLens (p. 114)
• Restaurar oAWS DeepLensDispositivo para as configurações de fábrica (p. 115)

Inicie seu dispositivo AWS DeepLens com
segurança
Para proteger o dispositivo AWS DeepLens contra ataques maliciosos, ele está configurado para realizar
uma inicialização segura. A configuração de inicialização segura impede que o dispositivo carregue
sistemas operacionais não autorizados, incluindo versões com suporte popular. Se um ataque ultrapassar
essa configuração de inicialização segura e carregar outros sistemas operacionais ou outras versões, o
dispositivo poderá ficar instável e a garantia será anulada.

Atualizar o dispositivo AWS DeepLens
Quando configurou o dispositivo, você tinha a opção de habilitar as atualizações automáticas (consulte
Configurar o dispositivo AWS DeepLens (p. 29)). Se você ativou atualizações automáticas, poderá
reinicializar o dispositivo para obter o software atualizado no seu dispositivo. Se não habilitou as
atualizações automáticas, você precisará atualizar o dispositivo manualmente periodicamente.

Note
Se as atualizações ficarem presas em um loop infinito, tente verificar e ativar a opção
Unsupported updates (Atualizações não compatíveis), em Install updates from: (Instalar
atualizações de:), na guia Updates (Atualizações), em Software & Updates (Software e
atualizações), um utilitário do sistema Ubuntu no dispositivo.

Para atualizar manualmente seu AWS DeepLens no dispositivo
1.

Conecte a AWS DeepLens e ligue-a.

2.

Use um cabo micro HDMI para conectar a AWS DeepLens a um monitor.
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3.

Conecte um mouse e teclado USB à AWS DeepLens.

4.

Quando a tela de login for exibida, faça login no dispositivo usando a senha SSH que você definiu
quando o registrou.

5.

Inicie o terminal e execute cada um dos seguintes comandos:
sudo apt-get update
sudo apt-get install awscam
sudo reboot

Para atualizar manualmente o AWS DeepLens usando um terminal SSH
1.

2.

Vá ao console do AWS DeepLens e faça o seguinte:
a.

No painel de navegação principal, escolha Devices (Dispositivos).

b.

Na lista de dispositivos, selecione o dispositivo AWS DeepLens para abrir a página de
informações do dispositivo.

c.

Na seção Device details (Detalhes de dispositivo), copie um endereço IP local do dispositivo AWS
DeepLens selecionado.

Inicie um terminal e digite o seguinte comando SSH, usando o endereço IP do exemplo acima
(192.168.1.36):
ssh aws_cam@192.168.1.36

3.

Execute cada um dos seguintes comandos:
sudo apt-get update
sudo apt-get install awscam
sudo reboot

Cancelamento do registro do dispositivo AWS
DeepLens
Cancelar o registro do seu AWS DeepLens desassocia sua conta da AWS e suas credenciais do
dispositivo. Antes de cancelar o registro do dispositivo, exclua as fotos ou vídeos que estão armazenados
nele.

Para cancelar o registro da AWS DeepLens
1.

Abrir oAWS DeepLensConsole dohttps://console.aws.amazon.com/deeplens/home?region=useast-1#firstrun/.
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2.

No painel de navegação primário, selecione Devices (Dispositivos) e selecione aquele cujo registro
você quer cancelar.

3.

Ao lado de Current project (Projeto atual), na página do dispositivo selecionado, escolha Remove
current project from device (Remover projeto atual do dispositivo).

Important
Exclua as fotos ou vídeos armazenados no dispositivo usando o SSH e a senha do SSH que
você definiu ao registrar o dispositivo para fazer login nele. Navegue até a pasta onde as
fotos ou vídeos estão armazenados e exclua-os.
4.

Quando solicitado, selecione Yes (Sim) para confirmar.

5.

Ao lado de Device Settings (Configurações do dispositivo), selecione Deregister (Cancelar registro).

6.

Quando solicitado, selecione Deregister (Cancelar registro) para confirmar.

O registro da AWS DeepLens agora está cancelado. Para usá-lo novamente, repita cada uma destas
etapas:
• Registrar seu dispositivo AWS DeepLens (p. 9)
• Conectar-se à rede Wi-Fi do seu dispositivo AWS DeepLens (p. 25)
• Configurar o dispositivo AWS DeepLens (p. 29)
• Verificar o status de registro do dispositivo AWS DeepLens (p. 34)

Exclusão de recursos da AWS DeepLens
Quando você cria seu aplicativo de visão computacional e o implanta em seuAWS DeepLensdispositivo,
você armazenaAWS DeepLensRecursos do — como um perfil de dispositivo, um projeto implantado e um
modelo — naAWSNuvem. Quando terminar oAWS DeepLens, você pode usar o console da AWS para
excluir o modelo, projeto eAWS DeepLenslogs do CloudWatch Logs. Para excluir um perfil de dispositivo
registrado, consulte Cancelamento do registro do dispositivo AWS DeepLens (p. 113).
Tópicos
• Excluir recursos do AWS DeepLens usando o console do AWS (p. 114)

Excluir recursos do AWS DeepLens usando o console
do AWS
Tópicos
• Excluir um projeto do AWS DeepLens (p. 114)
• Excluir um modelo do AWS DeepLens (p. 115)
• Excluir um perfil do dispositivo AWS DeepLens (p. 115)
• ExcluirAWS DeepLensLogs do CloudWatch Logs (p. 115)

Excluir um projeto do AWS DeepLens
1.

Abrir oAWS DeepLensConsole dohttps://console.aws.amazon.com/deeplens/home?region=useast-1#firstrun/.

2.

No painel de navegação, selecione Projects (Projetos).
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3.

Na página Projects (Projetos), selecione o botão ao lado do projeto que deseja excluir.

4.

Na lista Actions (Ações), escolha Delete (Excluir).

5.

Na caixa de diálogo Delete project-name (Excluir nome-do-projeto), escolha Delete (Excluir) para
confirmar que você deseja excluir o projeto.

Excluir um modelo do AWS DeepLens
1.

Abrir oAWS DeepLensConsole dohttps://console.aws.amazon.com/deeplens/home?region=useast-1#firstrun/.

2.

No painel de navegação, selecione Models (Modelos).

3.

Na página Models (Modelos), selecione o botão ao lado do modelo que deseja excluir.

4.

Na lista Action (Ação), escolha Delete (Excluir).

5.

Na caixa de diálogo Delete model-name (Excluir nome-do-modelo), escolha Delete (Excluir) para
confirmar que você deseja excluir o modelo.

Excluir um perfil do dispositivo AWS DeepLens
Para excluir um perfil de dispositivo não utilizado, você cancela o registro do dispositivo. Para obter mais
informações, consulte Cancelamento do registro do dispositivo AWS DeepLens (p. 113).

ExcluirAWS DeepLensLogs do CloudWatch Logs
Se você expôs informações pessoalmente identificáveis naAWS IoT Greengrasslogs de usuários que
foram criados no Amazon CloudWatch Logs quando você executou oAWS DeepLens, use o console do
CloudWatch Logs para excluí-los.
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do CloudWatch em https://
console.aws.amazon.com/cloudwatch/.

2.

No painel de navegação, selecione Logs.

3.

Na página Log Groups (Grupos de logs), selecione o botão ao lado do log de usuário do AWS IoT
Greengrass que deseja excluir. O log começa com /aws/greengrass/Lambda/....

4.

Na lista Actions (Ações), escolha Delete log group (Excluir grupo de logs).

5.

Na caixa de diálogo Delete log group (Excluir grupo de logs), escolha Yes, Delete (Sim, excluir) para
confirmar que você deseja excluir os logs.

Note
Quando a função do Lambda do do projeto for executada novamente, o grupo de logs
excluído será recriado.

Restaurar oAWS DeepLensDispositivo para as
configurações de fábrica
Depois de usar o seuAWS DeepLens, talvez seja necessário redefinir o dispositivo para as configurações
de fábrica. Redefinir oAWS DeepLensrequer várias etapas. Primeiro, você deve particionar uma unidade
USB em duas partes e tornar a primeira partição inicializável. Em seguida, você também precisa baixar os
arquivos necessários para a restauração de fábrica. Esses arquivos são superiores a 10 GB combinados.
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Por fim, O segundo procedimento explica como usar a unidade flash particionada e seu conteúdo para
restaurar oAWS DeepLensPara as configurações de fábrica.
• Particionar uma unidade USB em duas partes. (p. 116)
• Usando uma unidade USB particionada para restaurar suaAWS DeepLensdispositivo (p. 121)

Preparando-se para executar a redefinição de fábrica
em seuAWS DeepLensdispositivo
Redefinir oAWS DeepLensRemova completamente todos os dados do dispositivo e o devolve para as
configurações de fábrica. Esse processo requer hardware adicional. Este tópico explica o que é necessário
para começar e orienta você durante o processo.

Pré-requisitos
Antes de começar, verifique se você tem os seguintes itens prontos:
• 1 unidade USB de 16 GB ou maior
• Um DeepLens (v1.0) ou umAWS DeepLensDispositivo da edição 2019 (v1.1).
Para saber mais a respeitoAWS DeepLensversões, consultethe section called “Versões do
dispositivo” (p. 1).
• Um computador para facilitar a preparação:
• Você pode configurar aAWS DeepLensComo um computador Linux usando um ponteiro, teclado,
monitor, cabo HDMI para micro HDMI e um hub USB.
• Você também pode conectar seuAWS DeepLensPara um computador pessoal via SSH. Para obter
mais informações, consulte Como conectar o dispositivo à rede Wi-Fi Wi-Fi doméstica ou do escritório
quando o SSID ou a senha do Wi-Fi contém caracteres especiais? (p. 133).

Note
É possível usar um micro SD com um leitor de cartão baseado em USB, mas isso éNão
recomendado. Uma redefinição de fábrica não pode ser iniciada se o slot para cartão da parte de
trás doAWS DeepLensdispositivo está em uso.

Preparação
É necessário concluir o procedimento nesta seção antes de executar uma redefinição de fábrica. Em alto
nível, o processo de preparação inclui o seguinte.
• Formatar uma unidade flash USB nas duas partições a seguir:
• 1ª partição: FAT32 de 2 GB
• 2ª partição: NTFS de pelo menos 9 GB
• Torne a unidade flash USB inicializável:
• Faça download do necessárioImagem ISO do Ubuntu personalizadaObrigatório para 1.0 e 1.1, deAWS
DeepLens.
• Use a imagem obtida por download para transformar a primeira partição da unidade flash em um
dispositivo inicializável.
• Copie os arquivos de restauração para as configurações de fábrica em uma unidade USB:
• Faça download do pacote de restauração de fábrica compactado para sua versão doAWS DeepLens:
• AWS DeepLens v1.0
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• AWS DeepLensv1.1.
• Descompacte o pacote e coloque os arquivos descompactados na 2ª partição (formatada como NTFS)
da unidade USB.
Faça isso apenas uma vez para configurar a unidade flash USB. Depois disso, você pode usar a mesma
unidade flash para redefinir aAWS DeepLensconforme necessário.
Existem várias maneiras de particionar e formatar uma unidade USB. Dependendo do computador usado,
tarefas específicas podem diferir de um sistema operacional para o outro.
O procedimento a seguir requer que você configure oAWS DeepLensdispositivo como um computador
Ubuntu e usa dois aplicativos de terceiros, GParted e UNetbootin. GParted é um aplicativo de edição de
partição e o UNetbootin cria unidades USB inicializáveis.
As mesmas instruções se aplicam se você estiver usando um computador pessoal que executa o sistema
operacional Ubuntu.

Como particionar uma unidade USB e torná-la inicializável usando um computador Ubuntu
1.

Abra uma janela do terminal do Ubuntu e execute os comandos a seguir para instalar e iniciar o
GParted.
sudo apt-get update; sudo apt-get install gparted
sudo gparted

2.

Abra o console do GParted.

3.

No console do GParted, escolha/dev/sdaNo menu suspenso localizado no canto superior direito e
exclua as partições existentes.

4.

Em seguida, exclua todas as partições existentes.

5.

Para criar a partição FAT32, selecione o ícone de arquivo e defina os parâmetros conforme indicado a
seguir.
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Espaço livre antes:1
Novo tamanho:2048
Free space following (Espaço livre após): 28551
Alinhar para: MiB
Criar como: Primary Partition
Nome da partição:
Sistema de arquivos: fat32
Rótulo: BOOT

6.

Em seguida, escolhaAdicionar.

7.

Para criar a partição NTFS, escolha o ícone de arquivo e defina os parâmetros conforme indicado a
seguir.
Espaço livre antes: 0
New size (Novo tamanho): 28551
Free space following (Espaço livre após): 0
Alinhar para: MiB
Criar como: Primary Partition
Nome da partição:
Sistema de arquivos: nfts
Rótulo: Flash
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8.

Em seguida, escolhaAdicionar.

Depois de particionar com êxito a unidade USB nas partições FATS32 e NTFS, as partições da unidade
USB aparecerão no console do GParted.

Agora você está pronto para tornar a unidade USB particionada inicializável usando o UNetbootin.

Para tornar uma unidade USB inicializável usando UNetbootin
1.

Fazer download doImagem ISO do Ubuntu personalizada.

2.

Abra uma janela de terminal do Ubuntu.

3.

Execute os seguintes comandos para instalar e iniciar o Unetbootin.
sudo apt-get update; sudo apt-get install unetbootin
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sudo unetbootin

4.

Na janela UNetbootin, escolhaImagem de disco.

5.
6.
7.

Em seguida, escolhaISO.
Em seguida, escolha o. . . para abrir o explorador de arquivos.
Em seguida, escolha o arquivo ISO Ubuntu personalizado que você baixou anteriormente.

8.
9.

Em Tipo, escolha Unidade USB.
Em Unidade, escolha /dev/sda1.

10. Em seguida, escolhaOK.

Note
A imagem do Ubuntu personalizada pode ser mais recente do que o que está indicado aqui.
Se esse for o caso, use a versão mais recente da imagem do Ubuntu.
Agora que você criou com sucesso uma unidade USB inicializável. Use o procedimento abaixo para copiar
os arquivos de restauração de fábrica necessários para a partição NTFS da unidade USB.

Note
Você deve usar o pacote de restauração de fábrica associado à versão correta do seuAWS
DeepLensDispositivo.

Para copiar os arquivos de restauração para as configurações de fábrica para a partição NTFS da
unidade USB
1.

2.

Faça download do pacote compactado de restauração para as configurações de fábrica para sua
versão do AWS DeepLens.
• AWS DeepLens v1.0
• AWS DeepLens v1.1
Descompacte o pacote obtido por download.
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unzip your-file-name.zip

3.

Copie os seguintes arquivos descompactados para a segunda partição (NTFS) da unidade USB:
para oAWS DeepLensv1.0
Arquivos de imagem
• DeepLens_image_1.3.22.bin
• DeepLens_1.3.22.md5
Arquivo de script
• usb_flash
para oAWS DeepLensv1.1
Arquivos de imagem
• image_deepcam_19WW19.5tpm
• image_deepcam_19WW19.5_tpm.md5
• APL_1.0.15_19WW19.5_pcr_fuse.dat
• pubkey.der.aws
Arquivo de script
• usb_flash
• seal_and_luksChangeKey

Depois de concluir esses procedimentos, você deve ter particionado com sucesso sua unidade flash USB
em duas partições e adicionar os arquivos necessários a cada partição.

Usando uma unidade USB particionada para restaurar
suaAWS DeepLensdispositivo
Siga as instruções para fazer a restauração do dispositivo AWS DeepLens para as configurações de
fábrica. Os procedimentos a seguir pressupõem que você tenha concluído com sucesso o esboço
das etapasthe section called “Preparando-se para executar a redefinição de fábrica em seuAWS
DeepLensdispositivo” (p. 116).
Essas instruçõesexigirvocê para conectar seuAWS DeepLensDispositivo para um monitor e teclado.

Warning
Todos os dados armazenados anteriormente noAWS DeepLensdispositivo será apagado.

Como restaurar o dispositivo AWS DeepLens para as configurações de fábrica
1.

Insira a unidade USB preparada no dispositivo AWS DeepLens e ligue-a. Pressione repetidamente a
tecla ESC para entrar no BIOS.

2.

Na janela do BIOS em seu monitor, escolhaInicializar a partir do arquivo.

3.

Em seguida, escolhaVOLUME USB.
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4.

Em seguida, escolhaEFI.

5.
6.
7.

Em seguida, escolhaINICIALIZAÇÃO.
Em seguida, escolhaBootX64.efi.
Em seguida, seuAWS DeepLensA redefinição do dispositivo iniciará automaticamente.
Isso ocorre quando o indicador LED de alimentação começa a piscar e uma janela do terminal
aparece para exibir o andamento. Nenhuma entrada adicional do usuário é necessária neste
momento.

Note
Se ocorrer algum erro e a recuperação falhar, reinicie o procedimento desde a etapa 1. Para
obter detalhes sobre as mensagens de erro, consulte o arquivo result.log gerado na unidade
flash USB.
8.

Depois de a luz LED de alimentação parar de piscar e o terminal fechar, sinalizando que a
redefinição para as configurações de fábrica foi concluída. Em seguida, o dispositivo é reinicializado
automaticamente.

O dispositivo foi restaurado. Você pode desconectar a unidade flash USB do AWS DeepLens.
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Registro em log e solução de
problemas do projeto da AWS
DeepLens
Tópicos
• Logs do projeto da AWS DeepLens (p. 123)
• Solução de problemas do AWS DeepLens (p. 125)

Logs do projeto da AWS DeepLens
Quando você cria um novo projeto,AWS DeepLensConfigura automaticamenteAWS IoT
GreengrassLogs.AWS IoT Greengrass Logs grava logs emAmazon CloudWatch LogsE para o sistema
de arquivos local do dispositivo. Quando um projeto está em execução,AWS DeepLensenvia mensagens
de diagnóstico para o CloudWatch Logs comoAWS IoT Greengrasslogs de fluxos e para o seuAWS
DeepLensdispositivo como localLogs do sistema de arquivos. As mensagens enviadas ao CloudWatch
Logs e os logs do sistema de arquivos local são idênticos, exceto pelo fato de que o arquivo crash.log está
disponível apenas nos logs do sistema de arquivos.
Tópicos
• Grupos de logs do CloudWatch LogsAWS DeepLens (p. 123)
• Logs do sistema de arquivos da AWS DeepLens (p. 124)

Grupos de logs do CloudWatch LogsAWS DeepLens
Eventos de log do CloudWatch LogsAWS DeepLensSão organizados nos seguintes grupos de logs.
Grupo de logs

Índice

aws/greengrass/
GreengrassSystem/certmanager

Logs de diagnóstico para gerenciamento de certificados

aws/greengrass/
GreengrassSystem/
connection_manager

Logs de diagnóstico para gerenciamento de conexão do dispositivo,
incluindo a configuração da função do Lambda

aws/greengrass/
GreengrassSystem/ip_detector

Logs de diagnóstico de detecção de endereço IP

aws/greengrass/
GreengrassSystem/
python_runtime

Logs de diagnóstico relacionados ao tempo de execução do Python

aws/greengrass/
GreengrassSystem/router

Logs de diagnóstico criados quando os resultados de inferência são
encaminhados para a AWS IoT
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Grupo de logs

Índice

aws/greengrass/
GreengrassSystem/runtime

Logs de diagnóstico relacionados ao tempo de execução do AWS
IoT Greengrass, por exemplo, para assinatura de eventos (Message
Queuing Telemetry Transport (MQTT))

aws/greengrass/
GreengrassSystem/spectre

Logs de diagnóstico relacionados à sombra local da AWS IoT

aws/greengrass/
GreengrassSystem/syncmanager

Logs de diagnóstico da assinatura do tópico da AWS IoT do
dispositivo

aws/greengrass/
GreengrassSystem/tes

Logs de diagnóstico relacionados ao provisionamento de credenciais
do IAM para chamar uma função do Lambda

aws/greengrass/
Lambda/
lambda_function_name

Logs de diagnóstico relatados pela função de inferência do Lambda
especificada doAWS DeepLensprojeto

Para obter mais informações sobre o CloudWatch Logs, incluindo a função de acesso e os requisitos e
limitações de permissões, consulteCloudWatch LogsnoAWS IoT GreengrassGuia do desenvolvedor.

Logs do sistema de arquivos da AWS DeepLens
Os logs do AWS IoT Greengrass para o AWS DeepLens também são armazenados no sistema de
arquivos local no dispositivo AWS DeepLens. Os logs do sistema de arquivos local incluem o log de falhas,
que não está disponível no CloudWatch Logs.
Você pode localizar os logs do sistema de arquivos local nos seguintes diretórios no dispositivo AWS
DeepLens.
Diretório de logs

Descrição

/opt/awscam/greengrass/
ggc/var/log

O diretório de nível superior dos logs do AWS IoT Greengrass para o
AWS DeepLens. Os logs de falha estão no arquivo crash.log nesse
diretório.

/opt/awscam/greengrass/
ggc/var/log/system

O subdiretório que contém os logs do componente do sistema do
AWS IoT Greengrass.

/opt/awscam/greengrass/
ggc/var/log/user

O subdiretório que contém logs para funções de inferência do
Lambda do definidas pelo usuário.

Para obter mais informações sobre os logs do sistema de arquivos do AWS IoT Greengrass para
AWS DeepLens, incluindo requisitos de acesso, consulte Logs do sistema de arquivos no Guia do
desenvolvedor do AWS IoT Greengrass.
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Solução de problemas do AWS DeepLens
Use as seguintes diretrizes para solucionar problemas com a AWS DeepLens.
Tópicos
• Solução de problemas de software da AWS DeepLens (p. 125)
• Solução de problemas de registro do dispositivo (p. 130)
• Solução de problemas com implantações de modelos no dispositivo AWS DeepLens (p. 137)

Solução de problemas de software da AWS DeepLens
As dicas de solução de problemas a seguir explicam como resolver os problemas que você pode encontrar
no software da AWS DeepLens.
Tópicos
• Como lidar com umimport error – undefined symbol? (p. 125)
• Como determinar qual versão do software da AWS DeepLens que tem? (p. 126)
• Como verificar a versão mais recente do pacote de software awscam? (p. 126)
• Como reativar hotspots de Wi-Fi depois de reiniciar o dispositivo? (p. 127)
• Como garantir que uma função de inferência do Lambda implantada com êxito possa ser
chamada? (p. 127)
• Como atualizar o pacote de software awscam para a versão mais recente? (p. 127)
• Como atualizar as dependências do pacote de software awscam? (p. 128)
• Como instalar atualizações de segurança no dispositivo? (p. 129)
• Como tratar uma arquitetura incompatível durante a atualização do dispositivo? (p. 130)

Como lidar com umimport error – undefined symbol?
Ao gravar um personalizadoAWS Lambdafunção de inferência, se você importar oawscammódulo antes
docv2Módulo do que você receberá um erro semelhante ao seguinte:

File "my_lambda_detector.py", line 5, in
import awscam
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/awscam/__init__.py", line 1, in
from .model import *
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/awscam/model.py", line 14, in
from awscamdldt import getLastFrame
ImportError: /opt/awscam/intel/deeplearning_deploymenttoolkit/deployment_tools/
inference_engine/lib/intel64/
libinference_engine.so: undefined symbol:
_ZN3tbb10interface78internal15task_arena_base24internal_max_concurrencyEPKNS0_10task_arenaE

Para resolver o erro, você precisa atualizar a ordem dos módulos importados na instrução de importação.
Certifique-se de estar importando aawscammódulo antes docv2Módulo.
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Como determinar qual versão do software da AWS DeepLens
que tem?
O software no dispositivo AWS DeepLens é um pacote do Debian chamado awscam. Para encontrar a
versão da awscam que você tem, é possível usar o console da AWS DeepLens ou o terminal no dispositivo
AWS DeepLens.

Para usar o console do AWS DeepLens
1.

Faça login no AWS DeepLens console.

2.
3.

No painel de navegação, escolha Devices (Dispositivos).
Na lista Devices (Dispositivos), escolha o dispositivo registrado.

4.

Anote a Device version (Versão do dispositivo).

Para usar o terminal no dispositivo da AWS DeepLens
1.

Conecte o dispositivo a um monitor usando um cabo micro-HDMI, o mouse e o teclado ou conecte-se
ao dispositivo usando um comando ssh.

2.

Em um terminal no dispositivo, execute o seguinte comando:
dpkg -l awscam

3.

Procure o número da versão na coluna versão. Por exemplo, no exemplo a seguir, a versão instalada
da awscam é 1.2.3.
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name
Version
Architecture
Description
+++-==============-===========-===============-===============
ii awscam
1.2.3
amd64
awscam

Como verificar a versão mais recente do pacote de software
awscam?
Você pode usar o terminal no dispositivo AWS DeepLens para ver qual é a versão mais recente da
awscam.

Para ver qual versão mais recente da awscam o dispositivo AWS DeepLens está usando
1.
2.

Conecte-se ao dispositivo AWS DeepLens.
Abra um terminal no dispositivo.

3.

Execute os seguintes comandos:
sudo apt-get update
sudo apt-cache policy awscam

O exemplo a seguir mostra um exemplo de saída, em que 1.2.3 é a versão mais recente da awscam em
seu dispositivo:
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awscam | 1.2.3 | https://awsdeep-update.us-east-1.amazonaws.com awscam/main amd64 Packages

Como reativar hotspots de Wi-Fi depois de reiniciar o dispositivo?
Se o dispositivo perder conexão de Wi-Fi e reiniciar o dispositivo não reativar os hotspots de Wi-Fi, você
pode estar afetado pelo atualização do kernel do Linux do Ubuntu. Para resolver isso, reverta o kernel.

Para reverter o kernel do Linux no dispositivo
1.

Abra um terminal no dispositivo.

2.

Execute o seguinte comando :
ifconfig

3.

Inspecione a saída do comando. Se a saída listar apenas a interface de rede localhost, desligue o
dispositivo e, em seguida, ligue-o novamente para reiniciar o sistema.

4.

Se você ainda não tiver acesso ao Wi-Fi, execute o comando a seguir para verificar qual versão do
kernel do Linux está instalada.
uname -r

5.

Se você tiver a versão 4.13.x-xx do kernel, você estará afetado pela atualização do kernel do Ubuntu.
Para resolver isso, reverta o kernel usando os seguintes comandos. Substitua x-xx pelo número da
sua versão:
sudo apt remove linux-image-4.13.x-xx-generic linux-headers-4.13.x-xx-generic
sudo reboot

Após a reinicialização do dispositivo, a versão do kernel deve ser 4.10.17+ ou 4.13.x-xxdeeplens.
Se a versão do software awscam for 1.2.0 ou posterior, você não deverá ter esse problema.

Como garantir que uma função de inferência do Lambda
implantada com êxito possa ser chamada?
Se você implantou uma função de inferência com êxito no Lambda antes de 10 de janeiro de 2018, mas a
função do Lambda não aparecer para ser chamada para executar inferência, e a versão do kernel do Linux
for 4.13.0-26, você estará afetado pela atualização do kernel do Linux do Ubuntu. Para resolver isso, siga
o procedimento em Como determinar qual versão do software da AWS DeepLens que tem? (p. 126) para
reverter o kernel do Linux para o Ubuntu 4.10.17 +.

Como atualizar o pacote de software awscam para a versão mais
recente?
Se você ativou atualizações automáticas quando configurou o dispositivo, a AWS DeepLens atualizará
automaticamente a awscam sempre que você ligar o dispositivo. Se descobrir que o software está
desatualizado, reinicie o dispositivo AWS DeepLens e espere alguns minutos depois que o sistema estiver
em execução.
A atualização pode atrasar ou falhar nas seguintes condições:
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• Cenário 1: O sistema Ubuntu é atualizado toda vez que você reinicia o dispositivo. Isso impede
atualizações automáticas simultâneas da awscam. Para verificar se uma atualização do Ubuntu está em
execução, execute o seguinte comando em um terminal:
sudo lsof /var/lib/dpkg/lock

Se a saída for semelhante à seguinte, uma atualização simultânea do Ubuntu estará em execução:
COMMAND
PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
unattende 2638 root 4uW REG 179,2 0
21
/var/lib/dpkg/lock

Nesse caso, aguarde até que a atualização do Ubuntu seja concluída. Se a versão instalada da awscam
for anterior à 1.1.11, reinicie o sistema depois que a atualização do Ubuntu for concluída. Caso contrário,
aguarde até que a atualização awscam inicie automaticamente.
• Cenário 2: A instalação da awscam pode ser interrompida por uma reinicialização do sistema ou por
outros eventos. Se isso acontecer, a awscam poderá ser configurada apenas parcialmente. Execute o
seguinte comando para verificar a versão do pacote:
dpkg -l awscam

Se a atualização não foi concluída com êxito, você deverá ver uma saída semelhante à seguinte:
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name
Version
Architecture
Description
+++-==============-===========-==============-===============
iF awscam
1.1.10
amd64
awscam

Um status de iF impede uma atualização da awscam. Para resolver esse problema, execute o seguinte
comando:
sudo dpkg --configure -a

Verifique o status novamente e reinicie o dispositivo para permitir que a atualização automática da
awscam continue.
• Cenário 3: Se você já tentou as sugestões para o Cenário 1 e 2, eawscamAinda não foi atualizado, inicie
manualmente a atualização executando os seguintes comandos:
sudo apt-get update
sudo apt-get install awscam

Espere por vários minutos para que a atualização seja concluída. Se a AWS DeepLens relatar um erro
durante o processo de atualização, consulte Como atualizar as dependências do pacote de software
awscam? (p. 128).

Como atualizar as dependências do pacote de software awscam?
Ao atualizar a awscam no dispositivo, você pode receber uma mensagem de erro sobre dependências não
atendidas. Um exemplo dessa mensagem de erro é mostrado na saída a seguir:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
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Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
pulseaudio : Depends: libpulse0 (= 1:8.0-0ubuntu3.3) but 1:8.0-0ubuntu3.4 is
installed
pulseaudio-module-bluetooth : Depends: pulseaudio (= 1:8.0-0ubuntu3.4)
pulseaudio-module-x11 : Depends: pulseaudio (= 1:8.0-0ubuntu3.4)
E: Unmet dependencies. Try using -f.

Para resolver esse erro, execute o seguinte comando em um terminal no dispositivo:
sudo apt-get -f install

Se o erro persistir ou se você receber uma mensagem de erro semelhante à seguinte, talvez você precise
forçar a instalação:
Errors were encountered while processing:
/var/cache/apt/archives/pulseaudio_1%3a8.0-0ubuntu3.4_amd64.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Para forçar a instalação, execute os comandos a seguir:
sudo dpkg --configure -a
sudo dpkg -i --force-overwrite /var/cache/apt/archives/
pulseaudio_1%3a8.0-0ubuntu3.4_amd64.deb

Se você tiver a versão do kernel do Linux 4.13 a 32, poderá ser necessário alterar o caminho do pacote
de áudio para /var/cache/apt/archives/pulseaudio_1%3a8.0-0ubuntu3.7_amd64.deb no
comando anterior.
Verifique se o pacote está instalado inspecionando a saída do seguinte comando:
sudo apt-get -f install

Se vários pacotes mostrarem a mensagem de erro Errors were encountered while processing,
execute o seguinte comando em cada um deles:
dpkg -i --force-overwrite

Depois que a instalação forçada tiver sido concluída, execute o comando a seguir para concluir a
atualização:
sudo apt-get upgrade

Como instalar atualizações de segurança no dispositivo?
Ao usar ssh para conectar-se ao dispositivo, você pode ver mensagens, como 245 packages can be
updated e 145 updates are security updates.
Em geral, as atualizações de segurança não afetam a operação do dispositivo. No entanto, se tiver
preocupações de segurança, você poderá aplicar atualizações de segurança manualmente com o seguinte
comando:
sudo apt-get update
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sudo apt-get upgrade

Para atualizar todos os pacotes de uma vez, execute o seguinte comando:
sudo apt-get dist-upgrade

Se você receber mensagens de erro unmet dependencies, siga as instruções em Como atualizar as
dependências do pacote de software awscam? (p. 128) para resolver os erros.

Como tratar uma arquitetura incompatível durante a atualização
do dispositivo?
Se você executar o comando sudo apt-get update e receber a mensagem de erro The https://
awsdeepupdate.us-east-1.amazonaws.com packages repository is not set to public
(access denied) causing error: "doesn't support architecture i386", poderá ignorála. O pacote da awscam é compatível apenas com a arquitetura x86_64.

Solução de problemas de registro do dispositivo
Use as seguintes diretrizes para solucionar problemas do registro do dispositivo da AWS DeepLens.
Tópicos
• Por que minha tentativa de usar o console do AWS DeepLens para registrar um dispositivo entra em
um loop aparentemente infinito e falha ao concluir? (p. 131)
• Minhas minhasAWS DeepLensO dispositivo do 2019 Edition (v1.1) está on'tDetectaredDurante o
registro (p. 131)
• Como executar uma atualização em um dispositivo v1.1 do AWS DeepLens pela primeira vez
(p. 131)
• Como recolocar seu dispositivo no modo de configuração para concluir o registro do dispositivo ou
atualizar as configurações do dispositivo? (p. 132)
• Como conectar o dispositivo à rede Wi-Fi Wi-Fi doméstica ou do escritório quando o SSID ou a senha
do Wi-Fi contém caracteres especiais? (p. 133)
• Quais funções do IAM escolher quando nenhuma estiver disponível? (p. 134)
• Como visualizar a saída do projeto no navegador Chrome com a versão Mac El Capitan ou
anterior? (p. 134)
• Como corrigir um arquivo (.zip) de certificado incompleto? (p. 135)
• Como corrigir um arquivo de certificado obtido por upload incorretamente? (p. 135)
• Como resolver a restrição de limites máximos de usuário excedidos para dispositivos, projetos ou
modelos? (p. 135)
• Como corrigir a falha de cancelamento de registro do dispositivo AWS DeepLens? (p. 135)
• Como resolver registro com falha do dispositivo AWS DeepLens? (p. 136)
• Como abrir a página de configuração do dispositivo quando o endereço IP local do dispositivo
(192.168.0.1) não está acessível? (p. 136)
• Como tornar a rede Wi-Fi do dispositivo visível no computador quando o indicador de Wi-Fi está
piscando ou depois que o computador tiver se conectado ao dispositivo? (p. 137)
• Como corrigir a redefinição de Wi-Fi malsucedida de um dispositivo? (p. 137)
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Por que minha tentativa de usar o console do AWS DeepLens
para registrar um dispositivo entra em um loop aparentemente
infinito e falha ao concluir?
Ao usar o console do AWS DeepLens para registrar um dispositivo, se o registro não for concluído após
selecionar Register device (Registrar dispositivo), você poderá ter usado um navegador não compatível.
Não utilize o seguinte navegador:

Navegador incompatível com o console do AWS DeepLens
• Internet Explorer 11 no Windows 7

Minhas minhasAWS DeepLensO dispositivo do 2019 Edition
(v1.1) está on'tDetectaredDurante o registro
Ao registrar seuAWS DeepLensDispositivo do 2019 Edition (v1.1), o seu computadortalveznão detectar
o dispositivo depois de se conectarissoPara o seu computador com um cabo USB. Esseevitars
completandoRegistro do.
Para garantir que o dispositivo possa ser detectado, verifique seque:
• Seu dispositivo está ligado.
• Seu computador está conectado ao dispositivo por meio doREGISTROPorta USB nofundo.
• Seu computador están'tconectado à rede Ethernet e a uma VPN.
• Seu firewall én'tBloqueando oAWS DeepLensconexão de rede.
• Você está usando o Chrome, o Firefox,ou Safari e terinstaladaO mais recenteSistema
operacionalatualização.
Seseuo computador ainda não detecta seudispositivo, desconectaro cabo USBdesdeA porta USB
REGISTRATION no dispositivo,reconecte-o eEspere umpar deminutos.
Se isso não funcionar, verifique a ordem de serviço da interface de rede no seu computador. A ordem de
serviço da interface de redelataevite que seu dispositivo seja detectado durante o registro. Por exemplo, se
a interface USB-C tiver uma preferência mais alta do que a interface USB padrão do no seu computador, o
computadorpoderiapadrão paraaUSB-Cportopara digitalizar dispositivos USB conectados. Como resultado,
ynossaAWS DeepLensO dispositivo seriainvisívelPara o seu computador. Nesse caso, oReordene a
preferência de tipos de rede. Para fazer isso,enxergar Como priorizar qual conexão com a Internet o Mac
usaouComo alterar a ordem de prioridade dos adaptadores de rede emWindows 10.

Como executar uma atualização em um dispositivo v1.1 do AWS
DeepLens pela primeira vez
Se você tiver um dispositivo do AWS DeepLens 2019 (v1.1) enviado antes de 28/3/2020 e ele não estiver
executando a versão de software v1.4.5, talvez seja necessário executar uma atualização de software
única.
Para executar a atualização, você precisará de:
• Um pequeno clipe de papel ou alfinete para redefinir o dispositivo
• Dispositivo do AWS DeepLens 2019 (v1.1) e fonte de alimentação
Para executar uma atualização pela primeira vez:
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1.

Conecte seu dispositivo do AWS DeepLens.

2.

Na parte de trás do dispositivo do AWS DeepLens, insira um clipe de papel ou alfinete no orifício de
reinicialização. Quando ouvir um clique, aguarde cerca de 20 segundos até o indicador Wi-Fi (luz
central) começar a piscar.

3.

Quando o indicador Wi-Fi piscar, o dispositivo estará no modo de configuração.
Faça login noAWS Management ConsolepeloAWS DeepLensemhttps://console.aws.amazon.com/
deeplens/.

4.
5.

No console do AWS DeepLens, selecione Register device (Registrar dispositivo).
Selecione HW v1.

Warning
É necessário selecionar HW v1 mesmo que o dispositivo seja v1.1.
6.

Forneça um nome para o dispositivo do AWS DeepLens e selecione Download the certificates (Fazer
download dos certificados) para fazer download dos certificados no seu computador.

7.

Selecione Download the certificates (Fazer download dos certificados) para fazer download dos
certificados no seu computador.

8.

Siga as instruções na tela para se conectar à rede Wi-Fi do AWS DeepLens e continuar o processo de
registro.
Depois de concluir o processo de registro, você receberá um aviso dentro da página de detalhes do
dispositivo informando que há uma atualização disponível. Role para baixo até o final e clique em
Update (Atualizar).

9.

Note
A atualização do dispositivo pode levar 10 minutos.
10. Quando a atualização for concluída, o dispositivo será reiniciado. Quando o dispositivo voltar a ficar
online, ele será atualizado para v1.4.5.
Assim que o dispositivo do AWS DeepLens for atualizado para v1.4.5, você poderá usar o cabo USB para
atualizações futuras.

Como recolocar seu dispositivo no modo de configuração para
concluir o registro do dispositivo ou atualizar as configurações do
dispositivo?
Se você não vir o SSID da rede Wi-Fi do seu dispositivo entre as redes Wi-Fi disponíveis em seu
computador e o indicador de Wi-Fi do dispositivo (o LED do meio) não piscar, não será possível se
conectar ao dispositivo para configurar o dispositivo e concluir o registro.
Seu dispositivo está no modo de configuração quando o indicador de Wi-Fi (o LED do meio) na parte
frontal do dispositivo pisca. Quando você inicia o registro do dispositivo, este é inicializado no modo
de configuração depois de ser ligado. Somente no modo de configuração a rede Wi-Fi (AMDC-NNNN)
do dispositivo fica visível na lista de redes Wi-Fi disponíveis no seu computador. Após 30 minutos, o
dispositivo sai do modo de configuração e o indicador de Wi-Fi continua aceso e para de piscar.
Seu dispositivo deve estar no modo de configuração para você conectar seu computador ao dispositivo,
para configurar o dispositivo para concluir o registro ou para atualizar as configurações de dispositivo, ou
para visualizar a saída de um projeto implantado. Se você não concluir a configuração no tempo alocado,
deverá redefinir o dispositivo de volta no modo de configuração e, em seguida, reconectar o computador à
rede Wi-Fi do dispositivo.
Depois de conectar seu computador à rede Wi-Fi do dispositivo, navegue até http://
deeplens.config em um navegador da Web para abrir a página de configuração de dispositivo e

132

AWS DeepLens Guia do desenvolvedor
Solução de problemas de registro do dispositivo

para concluir a configuração de seu dispositivo. Para um registro inicial, você pode digitar http://
deeplens.amazon.net na barra de endereço do navegador para abrir a página de configuração.
Para obter instruções detalhadas para se conectar à rede Wi-Fi do dispositivo, consulte the section called
“Conectar-se ao dispositivo” (p. 25).

Como conectar o dispositivo à rede Wi-Fi Wi-Fi doméstica ou do
escritório quando o SSID ou a senha do Wi-Fi contém caracteres
especiais?
Se o nome (SSID) ou a senha da rede Wi-Fi doméstica ou de escritório contiver caracteres especiais
(incluindo aspas simples, barras invertidas ou espaços em branco), você talvez não consiga conectar
oAWS DeepLensDispositivo da rede Wi-Fi doméstica ou de escritório ao configurar o dispositivo na página
de configuração do dispositivo (http://deeplens.amazon.netouhttp://deeplens.config).
Para resolver esse problema, siga as etapas a seguir para usar os comandos SSH para fazer login no
dispositivo e conectá-lo à rede Wi-Fi doméstica ou de escritório.

Para conectar o dispositivo DeepLens à rede Wi-Fi Wi-Fi doméstica ou do escritório quando o
SSID e a senha do Wi-Fi contêm caracteres especiais
1.

Conecte-se à rede Wi-Fi do dispositivo.
a.

Ligue seu DeepLens e pressione o botão liga/desliga na parte frontal para ativar o dispositivo.
Ignore esta etapa se o dispositivo já estiver ativado.

b.

Aguarde até que o dispositivo entre no modo de configuração quando o indicador de Wi-Fi na
parte frontal do dispositivo começa a piscar. Se você ignorou a etapa anterior, pode ativar o
dispositivo no modo de configuração pressionando um clipe no orifício de reativação na parte de
trás do dispositivo e, depois de sentir um clique, aguarde cerca de 20 segundos para o indicador
de Wi-Fi piscar.

c.

Conecte seu computador à rede Wi-Fi do dispositivo selecionando o SSID da rede Wi-Fi do
dispositivo (no formato AMDC-NNNN) na lista de redes disponíveis e digite a senha de rede.
As informações de SSID e senha estão impressas na parte inferior do dispositivo. Em um
computador com Windows, escolha Connecting using a security key instead (Conectar usando
uma chave de segurança) quando solicitado a Enter the PIN from the router label (usually 8 digits)
(Inserir o PIN do rótulo do roteador (geralmente 8 dígitos)).

2.

Após a conexão Wi-Fi ser estabelecida, abra um navegador da Web em seu computador e digite
http://deeplens.amazon.net/#deviceAccess na barra de endereços.

3.

Na página Configure device access (Configurar acesso do dispositivo), selecione Enable (Permitir) em
SSH server (Servidor SSH). Crie uma senha de dispositivo, se ainda não tiver feito isso. Escolha Save
(Salvar).

Important
Depois de escolher Save (Salvar), não escolha Finish (Concluir). Caso contrário, você será
desconectado do dispositivo e não poderá continuar na etapa seguinte.
Se você tiver escolhido Finish (Concluir), siga a Etapa 1-3 acima para voltar à rede Wi-Fi do
dispositivo antes de continuar para a próxima etapa.
4.

Embora o computador esteja conectado à rede Wi-Fi do dispositivo (AMDC-NNNN), abra um terminal
em seu computador e execute o seguinte comando SSH para fazer login em seu dispositivo:
ssh aws_cam@deeplens.amazon.net

Digite a senha do dispositivo.
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Note

5.

Em um computador com Windows, você pode usar PuTTY ou um cliente SSH semelhante
para executar o comando SSH.
Depois de conectado, execute o seguinte comando do shell no terminal:
sudo nmcli device wifi con '<wifi_ssid>' password '<wifi_password>' ifname mlan0

Substitua <wifi_ssid> e <wifi_password> pelo SSID e pela senha da conexão Wi-Fi,
respectivamente.
Você deve colocar o SSID e a senha entre aspas simples. Se o SSID ou a senha tiver aspas simples,
coloque cada instância entre elas, usando uma barra invertida (\) como prefixo e colocando-as entre
um par de aspas simples. Por exemplo, se uma aspa simples aparecer no <wifi_ssid> original
como Jane's Home Network, a versão entre aspas será Jane'\''s Home Network.
Após a execução do comando, verifique se o dispositivo está conectado à Internet executando ping
em qualquer site público.
6.

Acesse http://deeplens.amazon.net ou http://deeplens.config no seu navegador
para continuar a configuração do dispositivo, como prescrito pela Etapa 3.b em Configurar seu
dispositivo (p. 29).
Quando solicitado, atualize o software do dispositivo para a versão 1.3.10 ou superior. A atualização
garante que o dispositivo AWS DeepLens possa se conectar à rede Wi-Fi doméstica ou de escritório
do console do AWS DeepLens para que você não precise repetir essa solução.

Quais funções do IAM escolher quando nenhuma estiver
disponível?
Se as funções do IAM necessárias não estiverem disponíveis na sua conta quando você registrar o
dispositivo usando aAWS DeepLensPara o primeiro, será necessário criar as funções com um único clique
do botão.

Como visualizar a saída do projeto no navegador Chrome com a
versão Mac El Capitan ou anterior?
Em um computador Mac (El Capitan e anterior), você deve fornecer uma senha para fazer upload do
certificado de streaming na cadeia de chaves ao usar o Chrome. Para usar o Chrome para visualizar a
saída do projeto transmitida por meio do seu dispositivo, você deve atualizar o software do dispositivo
para associar a senha do DeepLens ao certificado primeiro e, em seguida, usar a senha para adicionar o
certificado de streaming à cadeia de chaves. As etapas são detalhadas no seguinte procedimento.

Para configurar a senha do DeepLens no dispositivo para habilitar a visualização da saída do
projeto no Chrome no Mac El Capitan ou anterior
1.

Atualize o software do dispositivo para configurar a senha do DeepLens do certificado de streaming:
a.
b.

Conecte-se ao seu dispositivo AWS DeepLens usando uma conexão SSH ou uHDMI.

c.

Digite $unzip cert_fix.zip para descompactar o arquivo.

d.

Digite $cd cert_fix para entrar no diretório descompactado.

e.

Digite $sudo bash install.s para instalar as atualizações.

No dispositivo terminal, digite $wget https://s3.amazonaws.com/cert-fix/
cert_fix.zip.
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f.
2.

Reinicie o dispositivo.

Depois que o dispositivo for iniciado, faça upload do certificado de streaming ao Mac (El Capitan ou
anterior) para visualizar a saída do projeto:
a.

Conecte (p. 25) o computador à rede Wi-Fi (AMDC-NNNN) dos dispositivos

b.

Abra a página de configuração do dispositivo no navegador usando o URL deeplens.config
Selecione Enable streaming certificates (Habilitar certificados de streaming). Ignore as instruções
do navegador.

c.
d.
e.

Selecione o botão Download streaming certificates (Fazer download de certificados de streaming).

f.

Clique duas vezes no certificado para fazer upload dele na cadeia de chaves.

g.

A cadeia de chaves solicitará a senha do certificado. Insira DeepLens.

h.

Para visualizar a saída do projeto transmitida por meio do seu dispositivo, abra o Chrome
no computador Mac e navegue até a página da web do servidor de vídeo do dispositivo em
https://your_device_ip:4000 ou use o console do AWS DeepLens para abrir a página.

Após fazer download dos certificados, renomeie-os de download para my_device.p12 ou
some_other_unique_string.p12.

Você precisará selecionar um certificado de streaming na cadeia de chaves. No entanto, a cadeia
de chaves refere-se a qualquer certificado de streaming carregado na Etapa 2.f acima como
client cert. Para diferenciar entradas de cadeia de chaves com o mesmo nome, use a data
de expiração e a data de validação ao escolher o certificado de streaming.
i.

Adicione a exceção de segurança. Quando solicitado, insira o nome de usuário e senha do
sistema do computador e opte pelo navegador lembrar desses dados para que você não precise
inseri-los sempre.

Como corrigir um arquivo (.zip) de certificado incompleto?
Se você fizer download de um arquivo .zip de certificado e esquecer de escolher o botão Finish (Concluir),
obterá um arquivo de certificado incompleto e, portanto, inutilizável. Para corrigir isso, exclua o arquivo zip
obtido por download e registre o dispositivo novamente.

Como corrigir um arquivo de certificado obtido por upload
incorretamente?
Se você fez upload acidentalmente de um arquivo de certificado incorreto (.zip), faça upload do arquivo de
certificado correto (.zip) para substituir o incorreto.

Como resolver a restrição de limites máximos de usuário
excedidos para dispositivos, projetos ou modelos?
Cancele o registro do dispositivo, exclua um projeto ou exclua um modelo antes de adicionar um novo.

Como corrigir a falha de cancelamento de registro do dispositivo
AWS DeepLens?
Pare o cancelamento do registro e registre o dispositivo novamente.

Para interromper o cancelamento do registro e registrar novamente um dispositivo AWS
DeepLens
1.

Recoloque o dispositivo no modo de configuração inserindo um pequeno clipe de papel no pequeno
orifício na parte posterior do dispositivo.
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2.

Registre novamente o dispositivo com um novo nome.

3.

Faça upload do novo certificado para substituir o antigo.

Como resolver registro com falha do dispositivo AWS DeepLens?
As falhas no registro do dispositivo sempre ocorrem devido a permissões incorretas ou insuficientes.
Certifique-se de que as funções e as permissões do IAM estão definidas para aAWSserviços que você
usa.
Por exemplo, ao definir as permissões naAWS DeepLensconsole, você já deve ter criado uma função
IAM com as permissões necessárias para oAWS IoT Greengrasse associou essa função com oFunção do
IAM para o AWS Greengrassopção. Se o registro falhar, verifique se você criou e especificou as funções
corretas e registre novamente o dispositivo.
Especificando uma função do Lambda existente para oFunção do IAM para oAWSLambdaTambém pode
fazer com que o registro falhe se o nome da função não começar comAWSDeepLens. Especificar uma
função cujo nome não começa comAWSDeepLensNão afeta a implantação de funções do Lambda.
Para configurar as funções corretamente, siga as instruções em Registrar seu dispositivo AWS
DeepLens (p. 9) e verifique as dicas do console do AWS DeepLens para cada função.

Como abrir a página de configuração do dispositivo quando
o endereço IP local do dispositivo (192.168.0.1) não está
acessível?
Se o dispositivo AWS DeepLens estiver executando o software (awscam) versão 1.3.6 ou posterior, você
poderá abrir a página de configuração do dispositivo navegando até http://deeplens.amazon.net
(na primeira vez que você registrar o dispositivo) ou http://deeplens.config em uma janela
do navegador no computador. O computador deve estar conectado à rede Wi-Fi (AMDC-nnnn) do
dispositivo (p. 25).
Se o dispositivo estiver executando uma versão anterior do pacote awscam, atualize para a versão mais
recente executando os seguintes comandos em um terminal no dispositivo:
sudo apt update
sudo apt install awscam

Se você ainda não quiser atualizar o pacote awscam para a versão mais recente, poderá navegar até
http://192.168.0.1 para acessar a página de configuração do dispositivo se o pacote de software do
dispositivo AWS DeepLens tiver uma versão anterior a 1.2.4 ou poderá navegar até http://10.105.168.217
se o pacote de software do dispositivo tiver a versão 1.2.4 ou mais recente
Se o software do dispositivo tiver uma versão anterior a 1.2.4 e o roteador da rede Wi-Fi doméstico ou
de escritório também usar 192.168.0.1 como endereço IP padrão, redefina o endereço IP do roteador
para 192.168.1.0, por exemplo. Para obter instruções sobre como redefinir o endereço IP do roteador,
consulte a documentação do roteador. Por exemplo, para alterar um endereço IP do roteador D-Link,
consulte Como faço para alterar o endereço IP de meu roteador?.
Se a rede Wi-Fi do dispositivo não estiver respondendo, redefina o dispositivo e conecte-se a ela
novamente. Para redefinir o dispositivo, pressione um alfinete no botão RESET na parte posterior do
dispositivo, e aguarde até que o indicador de Wi-Fi (na parte frontal do dispositivo) pisque.
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Como tornar a rede Wi-Fi do dispositivo visível no computador
quando o indicador de Wi-Fi está piscando ou depois que o
computador tiver se conectado ao dispositivo?
Quando você não puder ver a rede Wi-Fi do dispositivo no laptop, embora a luz LED central no dispositivo
esteja piscando ou se o computador ainda estiver conectado à rede Wi-Fi do dispositivo após a luz LED
central parar de piscar, atualize as redes Wi-Fi disponíveis em seu computador. Normalmente, isso
envolve desligar o Wi-Fi no laptop e ligá-lo novamente.
Leva até 2 minutos para reinicializar um dispositivo e para a rede Wi-Fi do dispositivo estar pronta para
aceitar solicitações de conexão.

Como corrigir a redefinição de Wi-Fi malsucedida de um
dispositivo?
Se o indicador de Wi-Fi do dispositivo (luz LED central) não estiver piscando depois da redefinição do
dispositivo inserindo um alfinete no orifício de redefinição na parte posterior do dispositivo, conecte-o à
Internet com um cabo Ethernet, conecte o dispositivo a um monitor, um teclado e um mouse, faça login
no dispositivo, abra uma janela de terminal e execute os seguintes comandos para redefinir o pacote da
awscam:
sudo systemctl status softap.service

Se o comando retornar o código de erro 203, reinstale o awscam-webserver executando os seguintes
comandos no dispositivo AWS DeepLens:
sudo apt-get install --reinstall awscam-webserver
sudo reboot

A reinicialização bem-sucedida configura a rede Wi-Fi do dispositivo e a luz LED central no dispositivo
começará a piscar.

Solução de problemas com implantações de modelos
no dispositivo AWS DeepLens
Use as seguintes informações para solucionar problemas que ocorrem ao implantar modelos em um
dispositivo AWS DeepLens.
Tópicos
• Como resolver um erro de acesso negado encontrado ao fazer download de um modelo após o
registro do dispositivo ter ocorrido sem erros? (p. 138)
• Como resolver o erro ModelDownloadFailed? (p. 138)
• Resolver a falha na otimização do modelo relatada como std::bad_alloc() (p. 138)
• Como resolver a falha na otimização do modelo provocada por um atributo stride ausente? (p. 138)
• Como resolver falha na otimização do modelo quando o objeto List está ausente no atributo
shape? (p. 139)
• Como garantir inferência razoável para um modelo? (p. 140)
• Como determinar por que a AWS DeepLens classifica dados incorretamente quando o modelo executa
corretamente no conjunto de validação? (p. 140)
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Como resolver um erro de acesso negado encontrado ao fazer
download de um modelo após o registro do dispositivo ter
ocorrido sem erros?
Ao definir permissões durante o registro do dispositivo, verifique se você tem a função IAM para oAWS
IoT Greengrasscriado e a função está associada àFunção de grupo do IAM paraAWSGreengrassopção
no console ao definir permissões durante o registro do dispositivo. Caso contrário, registre o dispositivo
novamente com as funções corretas.

Como resolver o erro ModelDownloadFailed?
Ao usar oAWS DeepLensconsole, você deve fornecer duas funções do IAM paraAWS IoT
Greengrass: IAM Role para oAWSGreengrasseFunção de grupo do IAM paraAWSGreengrass.
Se você especificar a mesma função do IAM para as duas, você receberá esse erro.
Para corrigi-lo, especifiqueAWSDeepLensGreengrassRolepara aIAM Role para
oAWSGreengrasseAWSDeepLensGreengrassGroupRolepara aFunção de grupo do IAM
paraAWSGreengrass.

Resolver a falha na otimização do modelo relatada como
std::bad_alloc()
Isso ocorre porque a versão do MXNet no dispositivo não corresponde à versão usada para treinar o
modelo. Atualize a versão do MXNet no dispositivo executando o comando a seguir em um terminal no
dispositivo:
sudo pip3 install mxnet==1.0.0

Presumimos que a versão do MXNet usada para o treinamento é 1.0.0. Se você usar uma versão
diferente para treinamento, altere o número da versão de acordo.

Como resolver a falha na otimização do modelo provocada por
um atributo stride ausente?
Se você não tiver especificado o argumento stride na lista de parâmetros hyper para camadas pooling, o
otimizador falhará e relatará a seguinte mensagem de erro:
AttributeError: 'MxNetPoolingLayer' object has no attribute 'stride_x'

Isso ocorre porque o argumento stride é removido da lista de parâmetros hyper das camadas de pooling
MXNet mais recente.
Para corrigir o problema, adicione "stride": "(1, 1)" ao arquivo de símbolos. Em um editor de texto,
edite o arquivo de símbolos para que a camada de pooling seja semelhante à seguinte:
{

"op": "Pooling",
"name": "pool1",
"attr": {
"global_pool": "True",
"kernel": "(7, 7)",
"pool_type": "avg",
"stride": "(1, 1)"
},
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"inputs": <your input shape>

Depois dostrideA propriedade é adicionada a todas as camadas de pooling, você não deve mais receber
o erro e tudo deve funcionar como esperado. Para obter mais informações, visite esta postagem do fórum.

Como resolver falha na otimização do modelo quando o objeto
List está ausente no atributo shape?
Você receberá a seguinte mensagem de erro durante a otimização do modelo quando os nomes das
camadas para operadores não nulos tiverem sufixos:
File "/opt/intel/deeplearning_deploymenttoolkit_2017.1.0.5852/
deployment_tools/model_optimizer/model_optimizer_mxnet/mxnet_convertor/
mxnet_layer_utils.py", line 75, in transform_convolution_layer
res = np.ndarray(l.weights.shape)
AttributeError: 'list' object has no attribute 'shape'

Em um editor de texto, abra o arquivo de símbolos do modelo (<model_name>-symbol.json). Remova
sufixos de todos os nomes de camadas para operadores não nulos. O seguinte é um exemplo de como um
operador não nulo é definido:
{

}

"op": "Convolution",
"name": "deep_dog_conv0_fwd",
"attr": {
"dilate": "(1, 1)",
"kernel": "(3, 3)",
"layout": "NCHW",
"no_bias": "False",
"num_filter": "64",
"num_group": "1",
"pad": "(0, 0)",
"stride": "(2, 2)"
}

Altere "name": "deep_dog_conv0_fwd" para "name": "deep_dog_conv0"x.
Por outro lado, o seguinte é um exemplo de um operador nulo:
{

},

"op": "null",
"name": "deep_dog_conv0_weight",
"attr": {
"__dtype__": "0",
"__lr_mult__": "1.0",
"__shape__": "(64, 0, 3, 3)",
"__wd_mult__": "1.0"
}

Para uma camada softmax, se a propriedade "attr": "{}" estiver ausente, adicione-a ao arquivo
JSON. Por exemplo:
{

"op": "SoftmaxOutput",
"name": "softmax",
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}

"attr": {},
"inputs": [[192,0,0]]

Por fim, certifique-se de usar apenas as camadas compatíveis em seu modelo. Para obter uma lista de
camadas do MXNet com suporte, visite Modelos do MXNet (p. 48).

Como garantir inferência razoável para um modelo?
Para garantir inferência razoável com base em um determinado modelo, a altura e a largura do otimizador
de modelo deve corresponder à altura e à largura de imagens no conjunto de treinamento. Por exemplo, se
você tiver treinado o modelo usando imagens de 512 pixels X 512 pixels, deverá definir a altura e a largura
do otimizador de modelo como 512 x 512. Caso contrário, a inferência não fará sentido.

Como determinar por que a AWS DeepLens classifica dados
incorretamente quando o modelo executa corretamente no
conjunto de validação?
A AWS DeepLens classifica os dados incorretamente, mesmo que o modelo seja executado corretamente
em um conjunto de validação quando os dados de treinamento não tiverem sido normalizados. Treine o
modelo novamente com dados de treinamento normalizados.
Se os dados de treinamento tiverem sido normalizados, normalize também os dados de entrada antes de
passá-los para o mecanismo de inferência.
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Biblioteca de dispositivos AWS
DeepLens
A biblioteca do dispositivo AWS DeepLens consiste em um conjunto de módulos Python que fornecem
objetos e métodos para várias operações do dispositivo:
• O módulo awscam para executar código de inferência com base em um modelo do projeto.
• O módulo mo para converter os artefatos de modelo de deep learning de Caffe, Apache MXNet ou
TensorFlow em artefatos de modelo do AWS DeepLens e executar a otimização necessária.
• ODeepLens_Kinesis_Videomódulo para integrar com o Kinesis Video Streams para gerenciar o
streaming a partir doAWS DeepLensdispositivo para um stream do Kinesis Video Streams.
Tópicos
• awscamMódulo para inferência da (p. 141)
• Módulo para otimização de modelos (mo) (p. 147)
• Integração do Módulo DeepLens_Kinesis_Video para integração do Amazon Kinesis Video
Streams (p. 158)

awscamMódulo para inferência da
Usar aawscammódulo para capturar quadros de vídeo do seuAWS DeepLense carregue um modelo de
aprendizagem profunda no mecanismo de inferência do dispositivo. Use o modelo para executar inferência
em quadros de imagens capturados.
Quando você cria uma função de inferência do AWS Lambda para usar em seuAWS DeepLensprojeto,
você usa oawscamMódulo da. OawscamO módulo requercv2Módulo da. Ocv2O módulo tem uma
dependência daawscammódulo, então você deve importar oawscammódulo antes de importar ocv2Módulo
da.
Tópicos
• Funções do awscam.getLastFrame (p. 141)
• Objeto do modelo (p. 142)

Funções do awscam.getLastFrame
Recupera o último quadro no streaming de vídeo. O streaming de vídeo é executado constantemente
quando a AWS DeepLens está em execução.
Sintaxe da solicitação
import awscam
ret, video_frame = awscam.getLastFrame()

Parâmetros
• Nenhum
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Tipo de retorno
• ret – um valor booliano (verdadeiro ou falso) que indica se a chamada foi bem-sucedida.
• video_frame – um numpy.ndarray que representa um quadro de vídeo.

Objeto do modelo
class awscam.Model
Representa um modelo de machine learning do AWS DeepLens.
import awscam
model = awscam.Model(model_topology_file, loading_config, runtime)

Métodos
• Construtor de classes do modelo (p. 143)
• Método model.doInference (p. 144)
• Método model.parseResult (p. 146)
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Construtor de classes do modelo
Cria um objeto awscam.Model para executar a inferência em um tipo específico de processador e um
determinado tempo de execução da inferência. Para modelos que não são compilados pelo Neo, o objeto
Model expõe a análise da saída da inferência bruta para retornar resultados de inferência específicos de
modelos.
Sintaxe da solicitação
import awscam
model = awscam.Model(model_topology_file, loading_config, runtime=0)

Parâmetros
• model_topology_file: obrigatório. Quando runtime=0, esse valor de parâmetro é o caminho
para a saída de um arquivo (.xml) do modelo otimizado pelo método mo.optimize (p. 143). Quando
runtime=1, o valor do parâmetro é o nome da pasta que contém os artefatos compilados do modelo, que
incluem um arquivo .json, um arquivo .params e um arquivo .so.
Os modelos compilados pelo Neo oferecem suporte somente ao tipo de modelo de Classificação. Outros
modelos oferecem suporte a Classificação, Segmentação e Single Shot MultiBox Detector (SSD).

Note
Ao implantar um modelo SSD treinado pela SageMaker, você deve primeiro
executardeploy.py(disponível emhttps://github.com/apache/incubator-mxnet/
tree/v1.x/example/ssd/) para converter o artefato do modelo em um modelo
implantável. Depois de clonar ou baixar o repositório MXNet, execute ogit reset
--hard 73d88974f8bca1e68441606fb0787a2cd17eb364comando antes de
chamardeploy.pypara converter o modelo, se a versão mais recente não funcionar.
• loading_config(dict) — obrigatório. Especifica se o modelo deve ser carregado na GPU ou na CPU.
O formato desse parâmetro é um dicionário.

Valores válidos:
• {"GPU":1}— carrega o modelo na GPU. Para executar inferência no tempo de execução do Neo
(runtime=1), é necessário escolher a GPU ({'GPU':1}).
• {"GPU":0}— carrega o modelo na CPU.
• runtimeINT—opcional. Especifica o tempo de execução no qual executar a inferência.

Valores válidos:
• 0— Intel DLDT como o tempo de execução padrão da inferência.
• 1— o tempo de execução do Neo para executar a inferência em um modelo compilado.
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Método model.doInference
Executa inferência em um quadro de vídeo (arquivo de imagem) aplicando o modelo carregado. O método
retorna o resultado da inferência.
Sintaxe da solicitação
import awscam
model = awscam.Model(model_topology_file, loading_config)
raw_inference_results = model.doInference(video_frame)

Parâmetros
• video_frame: obrigatório. Quadro de um video do feed do AWS DeepLens.

Tipo de retorno
• dict— o resultado da inferência, como um dicionário de camadas de saída com base no modelo
carregado.
Retornos
Retorna um objeto dict com entradas de pares de chave/valor. A chave de uma entrada é o identificador
de uma camada de saída do modelo. Para a saída de inferência em execução no tempo de execução
padrão Intel DLDT, o identificador da camada de saída é o nome de camada de saída conforme
especificado no modelo. Por exemplo, com o MXNet, os nomes da camada de saída são definidos no
arquivo .json do modelo. Para a saída da inferência em execução no tempo de execução do Neo, o
identificador da camada de saída é o número ordinal da camada de saída conforme definido no modelo.
O valor de uma entrada é um objeto list que contém as probabilidades da entrada video_frame pelas
imagens rotuladas usadas para treinar o modelo.

Example
Exemplo de saída:
Executando a inferência no tempo de execução Intel DLDT em um modelo com uma camada de saída
chamada SoftMax_67 de seis rótulos, o resultado de inferência terá o formato a seguir.
{

}

‘SoftMax_67’: array(
[
2.41881448e-08,
3.57339691e-09,
1.00263861e-07,
5.40415579e-09,
4.37702547e-04,
6.16787545e-08
],
dtype=float32)

Se o tempo de execução do Neo (runtime=1) for usado para executar a inferência, o resultado bruto
th
da inferência será um objeto dict, em que results[i] mantém a camada de saída i . Por exemplo,
para uma rede de classificação de imagens, como Resnet-50 com somente uma camada de saída
Softmax,results[0]é umNumpyMatriz com tamanhoN x 1que dá a probabilidade para cada um
dosNtipos de imagem rotulados.
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O exemplo a seguir mostra o resultado bruto da inferência do mesmo modelo (acima) em execução no
tempo de execução do Neo.
{

}

0 : array(
[
2.41881448e-08,
3.57339691e-09,
1.00263861e-07,
5.40415579e-09,
4.37702547e-04,
6.16787545e-08
],
dtype=float32)
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Método model.parseResult
Analisa os resultados brutos da inferência de alguns modelos comumente usados, como classificação,
SSD e modelos de segmentação, os quais não são compilados com o Neo. Para modelos personalizados,
você cria suas próprias funções de análise.
Sintaxe da solicitação
import awscam
model = awscam.Model(model_topology_file, loading_config)
raw_infer_result = model.doInference(video_frame)
result = model.parseResult(model_type, raw_infer_result)

Parâmetros
• model_type— string que identifica o tipo de modelo a ser usado para gerar a inferência. Obrigatório.
Valores válidos: classification, ssd e segmentation

Note
Ao implantar um modelo SSD treinado pela SageMaker, você deve primeiro
executardeploy.py(disponível emhttps://github.com/apache/incubator-mxnet/
tree/v1.x/example/ssd/) para converter o artefato do modelo em um modelo
implantável. Depois de clonar ou baixar o repositório MXNet, execute ogit reset
--hard 73d88974f8bca1e68441606fb0787a2cd17eb364comando antes de
chamardeploy.pypara converter o modelo, se a versão mais recente não funcionar.
• raw_infer_result— a saída da funçãomodel.doInference(video_frame). Obrigatório.

Tipo de retorno
• dict
Retornos
Retorna um dict com uma única entrada de par de chave/valor. A chave é o valor de model_type.
O valor é uma lista de objetos dict. Cada um dos objetos dict retornados contém a probabilidade
calculada pelo modelo para um rótulo especificado. Para alguns tipos de modelo, como ssd, o objeto
retornado dict também contém outras informações, como a localização e o tamanho da caixa
delimitadora na qual o objeto da imagem inferida está localizado.

Example
Exemplo de saída:
Para a inferência bruta executada no tempo de execução Intel DLDT, a inferência analisada resulta em um
tipo de modelo classification com o seguinte formato:
{

}

"classification":[
{"label":"318", "prob":0.5},
{"label":"277", "prob":0.3},
...,
{"label":"433", "prob":0.001}
]
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A inferência analisada correspondente resulta em um tipo de modelo ssd que contém as informações da
caixa delimitadora e tem o seguinte formato:
{

}

"ssd": [
{"label": "318", "xmin": 124, "xmax": 245, "ymin": 10, "ymax": 142, "prob": 0.5},
{"label": "277", "xmin": 89, "xmax": 166, "ymin": 233, "ymax": 376, "prob": 0.3},
...,
{"label": "433", "xmin": 355, "xmax": 468, "ymin": 210, "ymax": 266, "prob": 0.001}
]

Para inferências executadas no tempo de execução do Neo, o resultado da inferência analisada será o
mesmo que o resultado da inferência bruta.

Módulo para otimização de modelos (mo)
O módulo Python mo é uma biblioteca de otimização de modelos AWS DeepLens que você pode usar para
converter os artefatos de modelo Caffe, Apache MXNet ou TensorFlow (p. 48) em artefatos de modelo
AWS DeepLens e executar a otimização necessária.
Para otimizar um modelo, chame a função mo.optimize e especifique os parâmetros de entrada
apropriados.
Tópicos
• Método mo.optimize (p. 147)
• Solução de problemas do otimizador de modelos (p. 151)

Método mo.optimize
Converte os artefatos de modelo do AWS DeepLens de uma representação Caffe (.prototxt ou
.caffemodel), MXNet (.json e .params) ou TensorFlow (.pb) em uma representação do AWS
DeepLens e realiza a otimização necessária.
Sintaxe
import mo
res = mo.optimize(model_name, input_width, input_height, platform, aux_inputs)

Parâmetros de solicitação
• model_name: o nome do modelo a ser otimizado.
Tipo:string
: obrigatório Sim
• input_width: A largura da imagem de entrada em pixels. O valor deve ser um inteiro não negativo
menor ou igual a 1024.
Tipo:integer.
: obrigatório Sim
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• input_height: A altura da imagem de entrada em pixels. O valor deve ser um inteiro não negativo
menor ou igual a 1024.
Tipo:integer.
: obrigatório Sim
• platform: A plataforma de origem da otimização. Para valores válidos, consulte a tabela a seguir.
Tipo:string
: obrigatório Não

Valores platform válidos:
Valor

Descrição

Caffe ou caffe

A otimização converte artefatos do modelo Caffe
(dos arquivos .prototxt ou .caffemodel) em
artefatos de modelo AWS DeepLens.

MXNet, mxNet ou mx

A otimização converte artefatos do modelo
Apache MXNet (dos arquivos .json e .params)
em artefatos de modelo AWS DeepLens. Esta é a
opção padrão.

TensorFlow ou tensorflow ou tf

A otimização converte o artefato do modelo
TensorFlow (dos arquivos .pb de gráfico
congelado) em artefatos de modelo AWS
DeepLens.

• aux_inputs: um objeto de dicionário Python que contém entradas auxiliares, incluindo entradas
comuns a todas as plataformas e entradas específicas para plataformas individuais.
Digite: Dict
: obrigatório Não

Entradas de dicionário aux_inputs válidas
Nome do item

Plataformas aplicáveis

Descrição

--img-format

Tudo

Formato da imagem. O valor
padrão é BGR.

--img-channels

Tudo

Número de canais de imagem.
O valor padrão é 3.

--precision

Tudo

Tipo de dados de imagem. O
valor padrão é FP16.

--fuse

Tudo

Um interruptor para ativar (ON)
ou desativar (OFF) a fusão
de operações lineares para
convolução. O valor padrão é
ON.

--models-dir

Tudo

Diretório do modelo. O diretório
padrão é /opt/awscam/
artifacts.
148

AWS DeepLens Guia do desenvolvedor
Método optimize

Nome do item

Plataformas aplicáveis

Descrição

--output-dir

Tudo

Diretório de saída. O diretório
padrão é /opt/awscam/
artifacts.

--input_proto

Caffe

O caminho do arquivo prototxt.
O valor padrão é uma string
vazia ("").

--epoch

MXNet

Número epoch. O valor padrão é
0.

--input_model_is_text

TensorFlow

Um sinalizador booleano que
indica se o arquivo de modelo
de entrada está no formato
de texto protobuf (True) ou
não (False). O valor padrão é
False.

Devoluções
A função optimize retorna um resultado que contém o seguinte:
• model_path: Caminho dos artefatos de modelo otimizados quando são retornados com êxito.
Tipo: string
• status: Status operacional da função. Por ver a causa possível de falhas e ações corretivas quando a
chamada de método falha, consulte a tabela de status abaixo.
Tipo: inteiro
Causa

Ação

0

Otimização de modelo bemsucedida.

Nenhuma ação é necessária.

1

A otimização de modelo falhou
porque a plataforma solicitada
não é suportada.

• Escolha uma plataforma
compatível.

A otimização de modelo
falhou porque você está
usando versões de plataforma
inconsistentes.

• Verifique se você está
executando a versão mais
recente da plataforma. Para
verificar sua versão, em um
prompt de comando, execute
pip install mxnet.
• Verifique se não há camadas
incompatíveis no modelo para
a plataforma de destino.

status

2

• Verifique se o nome da
plataforma está digitado
corretamente.

• Verifique se o software da
awscam está atualizado.
• ConsulteSolução de
problemas do otimizador
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status

Causa

Ação
de modelos (p. 151)para
ações recomendadas
para mensagens de
erro relatadas no
CloudWatch Logs paraAWS
DeepLensE no seuAWS
DeepLensDispositivo.

Para carregar o modelo otimizado para inferência, chame a API awscam.Model (p. 143) e especifique o
model_path retornado por essa função.
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Solução de problemas do otimizador de modelos
Nesta seção, você encontrará uma lista de perguntas frequentes e respostas sobre erros reportados
pelo otimizador de modelos. O otimizador de modelos do AWS DeepLens depende do SDK de visão
computacional da Intel instalado com o software do AWS DeepLens. Para erros não abordados aqui,
consulte o Suporte da Intel para o SDK de visão computacional e faça uma pergunta no fórum.
Tópicos
• Como lidar com o erro”O caffe.proto atual não contém campos." ? ERROR (p. 152)
• Como criar um modelo Caffe vazio com apenas prototxt? (p. 152)
• Como lidar com o erro”Não foi possível criar portas para o nó com id." ? ERROR (p. 152)
• Como lidar”Arquivo proto inválido: não há mensagens de nível superior para “camada” ou
“camadas”." ? ERROR (p. 152)
• Como lidar com o erro”Entradas de estilo antigo (via 'input_dims') não são compatíveis. Especifique
entradas via 'input_shape'." ? ERROR (p. 153)
• Como lidar com o erro”Arquivo prototxt inválido: erro de valor." ? ERROR (p. 154)
• Como lidar com o erro”Ocorreu um erro ao criar o Caffe.Net na função de fallback Caffe." ? ERROR
(p. 154)
• Como lidar com o erro”Não é possível inferir formas devido à exceção do Caffe." ? ERROR (p. 154)
• Como lidar com o erro”Não foi possível inferir formas para o nó {} porque não há Caffe disponível.
Registre a função de inferência do python para operação ou use o Caffe para inferência de formas." ?
ERROR (p. 154)
• Como lidar com o erro”A forma de entrada é necessária para converter o modelo MXNet. Forneça uma
forma com —input_width e —input_height." ? ERROR (p. 155)
• Como lidar com o erro”Não foi possível encontrar o arquivo prototxt: para Caffe, especifique —
input_proto, um arquivo protobuf que armazena topologia, e —input_model, que armazena alturas prétreinadas." ? ERROR (p. 155)
• Como lidar com o erro”O modelo de entrada especificado não existe." ? ERROR (p. 155)
• Como lidar com o erro”Falha ao criar diretório... Permissão negada!" ? ERROR (p. 155)
• Como lidar com o erro”Nó de dados descoberto sem entradas e valor." ? ERROR (p. 155)
• Como lidar com o erro”O nó de espaço reservado não tem porta de entrada, mas a porta foi
fornecida." ? ERROR (p. 155)
• Como lidar com o erro”Não há ou há vários espaços reservados no modelo, mas somente uma forma é
fornecida. Não foi possível configurá-la." ? ERROR (p. 155)
• Como lidar com o erro”Não foi possível gravar um arquivo de evento para o tensorboard no diretório." ?
ERROR (p. 156)
• Como lidar com o erro”Propagação de forma/valor interrompida no nó." ? ERROR (p. 156)
• Como lidar com o erro”Módulo tensorflow não foi encontrado. Instale tensorflow 1.2 ou superior." ?
ERROR (p. 156)
• Como lidar com o erro”Não foi possível ler o arquivo de modelo: o arquivo de modelo do TensorFlow
está incorreto ou ausente." ? ERROR (p. 156)
• Como lidar com o erro”Não foi possível pré-processar o gráfico do TensorFlow após a leitura do
arquivo de modelo. O arquivo está corrompido ou tem formato incompatível." ? ERROR (p. 156)
• Como lidar com o erro”O nome do modelo de entrada não está em um formato esperado. Não foi
possível extrair o número de iteração." ? ERROR (p. 156)
• Como lidar com o erro”Não foi possível converter tipo de espaço reservado porque nem todas as
saídas são 'Cast' para flutuar operações." ? ERROR (p. 156)
• Como lidar com o erro”O tipo de dados não é suportado." ? ERROR (p. 157)
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• Como lidar com o erro”Nenhum nó com nome...“? ERROR (p. 157)
• Como lidar com o erro”Módulo mxnet não encontrado. Instale mxnet 1.0.0“? ERROR (p. 157)
• Como lidar com o erro”O erro a seguir ocorreu ao carregar o modelo mxnet...“? ERROR (p. 157)
• Como lidar com o erro”... elementos de... foram direcionados para o infinito ao converter um blob para
o nó [...] para...“? ERROR (p. 157)
• Como lidar com o erro”... elementos de... foram direcionados para zero ao converter um blob para o nó
[...] para...“? ERROR (p. 157)
• Como lidar com o erro”A topologia não contém camadas de “entrada'." ? ERROR (p. 157)

Como lidar com o erro”O caffe.proto atual não contém campos." ?
ERROR
Seu modelo tem camadas personalizadas que não são compatíveis com o otimizador de modelos.

Como criar um modelo Caffe vazio com apenas prototxt?
Para criar um modelo Caffe vazio com apenas .prototxt, importe o módulo Caffe e execute o seguinte:
python3
import caffe
net = caffe.Net('PATH_TO_PROTOTXT/my_net.prototxt', caffe.TEST)
net.save('PATH_TO_PROTOTXT/my_net.caffemodel')

Como lidar com o erro”Não foi possível criar portas para o nó
com id." ? ERROR
Seu modelo tem camadas personalizadas que não são compatíveis com o modelo otimizador. Remova as
camadas personalizadas.

Como lidar”Arquivo proto inválido: não há mensagens de nível
superior para “camada” ou “camadas”." ? ERROR
A estrutura de uma topologia Caffe é descrita nocaffe.protofile. Por exemplo, no otimizador
de modelos, você pode encontrar o seguinte padrãoprotofile: /opt/awscam/intel/
deeplearning_deploymenttoolkit/deployment_tools/model_optimizer/mo/front/caffe/
proto/my_caffe.proto. Esse arquivo contém a estrutura, por exemplo:
message NetParameter {
// ... some other parameters
// The layers that make up the net. Each of their configurations, including
// connectivity and behavior, is specified as a LayerParameter.
repeated LayerParameter layer = 100; // Use ID 100 so layers are printed last.

}

// DEPRECATED: use 'layer' instead.
repeated V1LayerParameter layers = 2;

Isso significa que qualquer topologia deve conter camadas como estruturas de nível superior no prototxt.
Para obter mais informações, consulte topologia LeNet.
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Como lidar com o erro”Entradas de estilo antigo (via 'input_dims')
não são compatíveis. Especifique entradas via 'input_shape'." ?
ERROR
A estrutura de uma topologia Caffe é descrita nocaffe.protofile. Por exemplo, no otimizador
de modelos, você pode encontrar o seguinte arquivo proto padrão:: /opt/awscam/intel/
deeplearning_deploymenttoolkit/deployment_tools/model_optimizer/mo/front/caffe/
proto/my_caffe.proto. Esse arquivo contém a estrutura, por exemplo:
message NetParameter {
optional string name = 1; // Consider giving the network a name.
// DEPRECATED. See InputParameter. The input blobs to the network.
repeated string input = 3;
// DEPRECATED. See InputParameter. The shape of the input blobs.
repeated BlobShape input_shape = 8;

}

// 4D input dimensions are deprecated. Use
// If specified, for each input blob, there
// values specifying the num, channels, and
// Therefore, there should be a total of (4
repeated int32 input_dim = 4;
// ... other parameters

"input_shape" instead.
should be four
height and width of the input blob.
* #input) numbers.

Especifique a camada de entrada do modelo fornecido usando um dos seguintes formatos:
1. Formato de camada de entrada 1:
input: "data"
input_shape
{
dim: 1
dim: 3
dim: 227
dim: 227
}

2. Formato de camada de entrada 2:
input: "data"
input_shape
{
dim: 1
dim: 3
dim: 600
dim: 1000
}
input: "im_info"
input_shape
{
dim: 1
dim: 3
}

3. Formato de camada de entrada 3:
layer
{
name: "data"
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}

type: "Input"
top: "data"
input_param {shape: {dim: 1 dim: 3 dim: 600 dim: 1000}}

layer
{
name: "im_info"
type: "Input"
top: "im_info"
input_param {shape: {dim: 1 dim: 3}}
}

4. Formato de camada de entrada 4:
input: "data"
input_dim: 1
input_dim: 3
input_dim: 500

No entanto, se o seu modelo contiver mais de uma camada de entrada, o otimizador de modelos poderá
converter o modelo em uma camada de entrada de formato 1, 2 e 3. Não é possível usar o formato 4 em
topologias de várias entradas.

Como lidar com o erro”Arquivo prototxt inválido: erro de valor." ?
ERROR
Consulte the section called “Como lidar”Arquivo proto inválido: não há mensagens de nível superior
para “camada” ou “camadas”." ? ERROR ” (p. 152) e the section called “Como lidar com o erro”Não
foi possível encontrar o arquivo prototxt: para Caffe, especifique —input_proto, um arquivo protobuf que
armazena topologia, e —input_model, que armazena alturas pré-treinadas." ? ERROR ” (p. 155).

Como lidar com o erro”Ocorreu um erro ao criar o Caffe.Net na
função de fallback Caffe." ? ERROR
O otimizador de modelos não pode usar o módulo Caffe para criar uma rede enquanto está tentando
inferir uma camada específica na estrutura do Caffe. Certifique-se de que os arquivos .caffemodel
e .prototxt estejam corretos. Para se certificar de que o problema não está no arquivo .prototxt,
consulte the section called “Como criar um modelo Caffe vazio com apenas prototxt?” (p. 152).

Como lidar com o erro”Não é possível inferir formas devido à
exceção do Caffe." ? ERROR
Seu modelo tem camadas personalizadas que não são compatíveis com o otimizador de modelos. Remova
as camadas personalizadas.

Como lidar com o erro”Não foi possível inferir formas para o nó {}
porque não há Caffe disponível. Registre a função de inferência
do python para operação ou use o Caffe para inferência de
formas." ? ERROR
Seu modelo tem camadas personalizadas que não são compatíveis com o otimizador de modelos. Remova
as camadas personalizadas.

154

AWS DeepLens Guia do desenvolvedor
Solução de problemas do otimizador de modelos

Como lidar com o erro”A forma de entrada é necessária
para converter o modelo MXNet. Forneça uma forma com —
input_width e —input_height." ? ERROR
Para converter um modelo MXNet para um IR, você deve especificar a forma de entrada, porque
os modelos MXNet não contêm informações sobre formas de entrada. Usar a–input_shapeComo
especificar o erroinput_widtheinput_height.

Como lidar com o erro”Não foi possível encontrar o arquivo
prototxt: para Caffe, especifique —input_proto, um arquivo
protobuf que armazena topologia, e —input_model, que
armazena alturas pré-treinadas." ? ERROR
O otimizador e modelos não pode encontrar um arquivo prototxt para um modelo especificado. Por
padrão, o arquivo .prototxt deve estar localizado no mesmo diretório que o modelo de entrada com
o mesmo nome (exceto para a extensão). Se qualquer uma dessas condições não for atendida, use -input_proto para especificar o caminho para o arquivo prototxt.

Como lidar com o erro”O modelo de entrada especificado não
existe." ? ERROR
É provável que você tenha especificado um caminho incorreto para o modelo. Certifique-se de que o
caminho esteja correto e que o arquivo existe.

Como lidar com o erro”Falha ao criar diretório... Permissão
negada!" ? ERROR
O otimizador de modelos não pode criar um diretório especificado como o parâmetro –output_dir.
Certifique-se de que você tem permissões para criar o diretório especificado.

Como lidar com o erro”Nó de dados descoberto sem entradas e
valor." ? ERROR
Uma das camadas na topologia especificada pode não ter entradas ou valores. Certifique-se de que os
arquivos .caffemodel e .protobuf fornecidos contenham todas as entradas e os valores necessários.

Como lidar com o erro”O nó de espaço reservado não tem porta
de entrada, mas a porta foi fornecida." ? ERROR
Você pode ter especificado um nó de entrada para um nó de espaço reservado, mas o modelo não contém
o nó de entrada. Certifique-se de que o modelo tenha a entrada ou use um modelo compatível com o nó de
entrada.

Como lidar com o erro”Não há ou há vários espaços reservados
no modelo, mas somente uma forma é fornecida. Não foi possível
configurá-la." ? ERROR
Você pode ter fornecido apenas uma forma para o nó de espaço reservado para um modelo que não
contém entradas ou várias entradas. Certifique-se de que você tenha fornecido os dados corretos para nós
de espaço reservado.
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Como lidar com o erro”Não foi possível gravar um arquivo de
evento para o tensorboard no diretório." ? ERROR
O otimizador de modelos falhou ao gravar um arquivo de evento no diretório especificado, pois esse
diretório não existe ou você não tem permissões para gravar nele. Certifique-se de que o diretório exista e
que você tem a permissão de gravação necessária.

Como lidar com o erro”Propagação de forma/valor interrompida
no nó." ? ERROR
O otimizador de modelos não pode inferir formas ou valores para o nó especificado porque: a função de
inferência tem um bug, os nós de entrada têm valores ou formas incorretos ou as formas de entrada são
inválidas. Verifique se a função de inferência, os valores ou as formas de entrada estão corretos.

Como lidar com o erro”Módulo tensorflow não foi encontrado.
Instale tensorflow 1.2 ou superior." ? ERROR
Para usar o otimizador de modelos para converter modelos do TensorFlow, instale o TensorFlow 1.2 ou
superior.

Como lidar com o erro”Não foi possível ler o arquivo de modelo:
o arquivo de modelo do TensorFlow está incorreto ou ausente." ?
ERROR
O arquivo de modelo deve conter um snapshot do gráfico do TensorFlow em formato binário. Certifiquese de que —input_model_is_text seja fornecido para o modelo no formato de texto, especificando o-input_model_is_textComo parâmetrofalse. Por padrão, um modelo é interpretado como um arquivo
binário.

Como lidar com o erro”Não foi possível pré-processar o gráfico
do TensorFlow após a leitura do arquivo de modelo. O arquivo
está corrompido ou tem formato incompatível." ? ERROR
Certifique-se de que você especificou os arquivos de modelo corretos, o arquivo tem o formato correto e o
conteúdo do arquivo não está corrompido.

Como lidar com o erro”O nome do modelo de entrada não está
em um formato esperado. Não foi possível extrair o número de
iteração." ? ERROR
Os arquivos de modelo do MXNet devem estar no formato .json ou .para. Use o formato correto a seguir.

Como lidar com o erro”Não foi possível converter tipo de espaço
reservado porque nem todas as saídas são 'Cast' para flutuar
operações." ? ERROR
Use o tipo de dados FP32 para o nó de espaço reservado do modelo. Não use o UINT8 como tipo de
dados de entrada para o nó de espaço reservado.
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Como lidar com o erro”O tipo de dados não é suportado." ?
ERROR
O otimizador de modelos não pode converter o modelo para o tipo de dados especificado. Defina o tipo de
dados com o parâmetro –precision com valores FP16, FP32, half ou float.

Como lidar com o erro”Nenhum nó com nome...“? ERROR
O otimizador de modelos não pode acessar um nó que não existe. Certifique-se de especificar o espaço
reservado correto, o nome do nó de entrada ou de saída.

Como lidar com o erro”Módulo mxnet não encontrado. Instale
mxnet 1.0.0“? ERROR
Para garantir que o otimizador de modelos possa converter modelos MXNet, instale o MXNet 1.0.0 ou
posterior.

Como lidar com o erro”O erro a seguir ocorreu ao carregar o
modelo mxnet...“? ERROR
Certifique-se de que o caminho especificado esteja correto, que o modelo exista e que não esteja
corrompido, e se você tem permissões suficientes para trabalhar com o modelo.

Como lidar com o erro”... elementos de... foram direcionados
para o infinito ao converter um blob para o nó [...] para...“?
ERROR
Quando você usa a opção de linha de comando --precision=FP16, o otimizador de modelos converte
todos os blobs no nó para o tipo FP16. Se um valor em um blob estiver fora do intervalo de valores FP16
válido, o otimizador de modelos converterá o valor para infinito positivo ou negativo. Dependendo do
modelo, isso pode produzir resultados de inferência incorretos ou pode não causar problemas. Inspecione
a quantidade desses elementos e o número total de elementos no blob usado que é impresso com o nome
do nó.

Como lidar com o erro”... elementos de... foram direcionados
para zero ao converter um blob para o nó [...] para...“? ERROR
Quando você usa a opção de linha de comando --precision=FP16, o otimizador de modelos converte
todos os blobs no nó para o tipo FP16. Se um valor no blob for tão próximo de zero que o impede de ser
representado como um valor FP16 válido, o otimizador de modelos o converterá para zero verdadeiro.
Dependendo do modelo, isso pode produzir resultados de inferência incorretos ou pode não causar
problemas. Inspecione a quantidade desses elementos e o número total de elementos no blob usado que é
impresso com o nome do nó.

Como lidar com o erro”A topologia não contém camadas de
“entrada'." ? ERROR
O arquivo prototxt para sua topologia Caffe pode ser usado para treino quando o otimizador de modelos
espera um arquivo .prototxt pronto para implantação. Para preparar um arquivo .prototxt pronto
para implantação, siga as instruções fornecidas no GitHub. Normalmente, preparar uma topologia pronta
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para implantar envolve a remoção de camadas de dados, adicionando camadas de entrada e removendo
camadas de perda.

Integração do Módulo DeepLens_Kinesis_Video
para integração do Amazon Kinesis Video Streams
O Amazon Kinesis Video Streams paraAWS DeepLensA biblioteca de vídeos é um módulo do Python que
encapsulaSDK do produtor do Kinesis Video StreamspeloAWS DeepLensDispositivos. Use este módulo
para enviar feeds de vídeo de umAWS DeepLensPara o Kinesis Video Streams e para controlar quando
iniciar e interromper a transmissão de vídeo do dispositivo. Isso é útil se você precisa treinar seu próprio
modelo de aprendizado aprofundado. Neste caso, você pode enviar feeds de vídeo de um determinado
intervalo de tempo doAWS DeepLensPara o Kinesis Video Streams e use os dados como entrada para o
treinamento.
O módulo, DeepLens_Kinesis_Video, já está instalado no dispositivo do AWS DeepLens. Você pode
chamar este módulo em uma função do Lambda que é implantada noAWS DeepLensDispositivo como
parte de umAWS DeepLensProjeto.
O exemplo do Python a seguir mostra como usar o módulo DeepLens_Kinesis_Video para fazer streaming
de feeds de vídeo de cinco horas do chamadorAWS DeepLensDispositivo para Kinesis Video Streams.

import time
import os
import DeepLens_Kinesis_Video as dkv
from botocore.session import Session
import greengrasssdk
def greengrass_hello_world_run():
# Create the green grass client so that we can send messages to IoT console
client = greengrasssdk.client('iot-data')
iot_topic = '$aws/things/{}/infer'.format(os.environ['AWS_IOT_THING_NAME'])
# Stream configuration, name and retention
# Note that the name will appear as deeplens-myStream
stream_name = 'myStream'
retention = 2 #hours
# Amount of time to stream
wait_time = 60 * 60 * 5 #seconds
# Use the boto session API to grab credentials
session = Session()
creds = session.get_credentials()
# Create producer and stream.
producer = dkv.createProducer(creds.access_key, creds.secret_key, creds.token, "useast-1")
client.publish(topic=iot_topic, payload="Producer created")
kvs_stream = producer.createStream(stream_name, retention)
client.publish(topic=iot_topic, payload="Stream {} created".format(stream_name))
# Start putting data into the KVS stream
kvs_stream.start()
client.publish(topic=iot_topic, payload="Stream started")
time.sleep(wait_time)
# Stop putting data into the KVS stream
kvs_stream.stop()
client.publish(topic=iot_topic, payload="Stream stopped")
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# Execute the function above
greengrass_hello_world_run()

Neste exemplo, chamamosdkv.createProducerpara instanciar o cliente do Kinesis Video Streams
Producer SDK. Chamamos, então, producer.createStream para configurar o streaming do dispositivo
AWS DeepLens. Controlamos o comprimento dos feeds de vídeo chamando my_stream.start,
time.sleep e my_stream.stop. O vídeo armazenado é mantido no Kinesis Video Streams por duas
horas porque definimos aretentionParâmetro para2.
Tópicos
• Função DeepLens_Kinesis_Video.createProducer (p. 159)
• Objeto do produtor (p. 160)
• Objeto Stream (p. 161)

Função DeepLens_Kinesis_Video.createProducer
Cria uma instância do objeto cliente SDK do produtor do Kinesis Video Streams paraAWS DeepLens. Use
a instância para conectar seuAWS DeepLensDispositivo para oAWSNuvem e para gerenciar streams de
vídeo do dispositivo para o Kinesis Video Streams.
Sintaxe
import DeepLens_Kinesis_Video as dkv
producer = dkv.createProducer(aws_access_key, aws_seccrete_key, session_token, aws_region)

Parâmetros
• aws_access_key
Tipo: "string"
Obrigatório: Sim
A chave de acesso do IAM da sua conta AWS.
• aws_secret_key
Tipo: "string"
Obrigatório: Sim
A chave secreta do IAM da sua conta AWS.
• session_token
Tipo: "string"
Obrigatório: Não
Um token de sessão, se houver. Um valor vazio significa um token não especificado.
• aws_region
Tipo: "string"
Obrigatório: Sim
159

AWS DeepLens Guia do desenvolvedor
Objeto do produtor

A região do AWS à qual transmitir dados. Para aplicativos AWS DeepLens, o único valor válido é useast-1.
Devoluções
• Um objeto Producer. (p. 160)
Exemplo
import DeepLens_Kinesis_Video as dkv
producer = dkv.createProducer("ABCDEF...LMNO23PU", "abcDEFGHi...bc8defGxhiJ", "", "useast-1")

Objeto do produtor
Um objeto que representa o cliente SDK produtor do Kinesis Video Streams usado para criar streams aos
quais enviar feeds de vídeo a partir doAWS DeepLensDispositivo.
Tópicos
• Método Producer.createStream (p. 160)

Método Producer.createStream
Cria um objeto de stream do Kinesis Video Streams para enviar feeds de vídeo a partir doAWS
DeepLensDispositivo para.
Sintaxe
stream = producer (p. 160).createStream(stream_name, retention)

Parâmetros
• stream_name
Tipo: "string"
Obrigatório: Sim
O nome de um stream do Kinesis que seuAWS DeepLensO dispositivo do envia feeds de vídeo para o.
Se o stream não existir, o Kinesis Video Streams o o cria. Caso contrário, usa o stream existente para
receber feeds de vídeo. Você pode ter vários streams de vídeo, desde que eles tenham ações e nomes
exclusivos.
• retention
Tipo: int
Obrigatório: Sim
O tempo, em horas, para manter os dados transmitidos. Para visualizar os dados noVisualização do
streamNo console do Kinesis Video Streams, configure esse parâmetro para maior ou igual a duas
horas.
Devoluções
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• Um objeto Stream (p. 161).

Objeto Stream
Um objeto que encapsula um fluxo do Kinesis para feeds de vídeo de seuAWS DeepLensDispositivo e
expõe métodos para controlar quando iniciar e interromper a transmissão de dados.
Tópicos
• Propriedade Stream.isActive (p. 161)
• Método Stream.start (p. 161)
• Método Stream.stop (p. 161)

Propriedade Stream.isActive
Retorna um sinalizador booleano para indicar se o produtor está enviando dados a este stream.
Sintaxe
stream (p. 161).isActive

Parâmetros
• Nenhum
Devoluções
• Type: Booliano
Valor: true se o stream estiver ativo. Caso contrário, false.

Método Stream.start
Notifica o produtor para começar a enviar feeds de vídeo a partir doAWS DeepLensDispositivo para o fluxo
do Kinesis.
Sintaxe
stream (p. 161).start()

Parâmetros
• Nenhum
Devoluções
• Nenhum

Método Stream.stop
Notifica o produtor para parar de enviar feeds de vídeo a partir doAWS DeepLensDispositivo para o fluxo
do Kinesis.
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Sintaxe
stream (p. 161).stop()

Parâmetros
• Nenhum
Devoluções
• Nenhum
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Segurança
Esta seção fornece instruções para proteger diferentes aspectos do AWS DeepLens.
Tópicos
• Proteção de dados (p. 163)
• Identity and Access Management para o AWS DeepLens (p. 163)
• Gerenciamento de atualizações (p. 178)
• Conformidade de segurança (p. 178)

Proteção de dados
O AWS DeepLens não coleta dados do dispositivo. Os quadros de vídeo da câmera e os resultados
de inferência estão confinados ao dispositivo localmente. Como usuário, você controla como e onde
publicar resultados de inferência em outros serviços da AWS na função Lambda do projeto. Sua conta
continua a ser proprietária exclusiva dos dados afetados, independentemente do serviço em que eles
forem publicados.
O AWS DeepLens oferece suporte à criptografia de disco completo no nível de hardware para o
armazenamento de dados no dispositivo. É necessário configurar a criptografia de dados no dispositivo.
Para fins de registro e manutenção do dispositivo, as comunicações entre o dispositivo AWS DeepLens
e o computador exigem conexão HTTPS, exceto para se conectar ao endpoint softAP do dispositivo no
modo de configuração do dispositivo que requer autenticação com senha. A senha padrão está impressa
na parte inferior do dispositivo AWS DeepLens.
Para criptografia de disco no dispositivo, as chaves são armazenadas em um componente de hardware
conhecido como Trusted Platform Module (TPM).
Os modelos nunca são excluídos do dispositivo. Para remover os dados do dispositivo, é necessário
conectar-se ao dispositivo do AWS DeepLens usando SSH e remover os dados manualmente. Também é
possível executar uma redefinição de fábrica.

Identity and Access Management para o AWS
DeepLens
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 AWS DeepLens. O
IAM é um AWS service (Serviço da AWS) que pode ser usado sem custo adicional.
Tópicos
• Público (p. 164)
• Autenticação com identidades (p. 164)
• Gerenciamento do acesso usando políticas (p. 166)
• Como o AWS DeepLens funciona com o IAM (p. 168)
• Exemplos de políticas baseadas em identidade do AWS DeepLens (p. 170)
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• Solução de problemas de identidade e acesso AWS DeepLens (p. 176)

Público
O uso do AWS Identity and Access Management (IAM) varia dependendo do trabalho que for realizado no
AWS DeepLens.
Usuário do serviço – Se você usar o serviço AWS DeepLens para fazer o trabalho, o administrador
fornecerá as credenciais e as permissões necessárias. À medida que usar mais recursos do AWS
DeepLens 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 AWS DeepLens, consulte Solução de problemas de identidade e acesso
AWS DeepLens (p. 176).
Administrador do serviço – Se você for o responsável pelos recursos do AWS DeepLens na empresa,
provavelmente terá acesso total ao AWS DeepLens. Cabe a você determinar quais funcionalidades
e recursos do AWS DeepLens 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 AWS DeepLens, consulte Como o AWS DeepLens funciona com o
IAM (p. 168).
Administrador do IAM – Se você for um administrador do IAM, talvez queira saber detalhes sobre como
pode gravar políticas para gerenciar o acesso ao AWS DeepLens. Para visualizar exemplos de políticas
baseadas em identidade do AWS DeepLens que podem ser usadas no IAM, consulte Exemplos de
políticas baseadas em identidade do AWS DeepLens (p. 170).

Autenticação 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 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) na AWS General Reference (Referência geral da ).
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.
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Usuário root 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 Conta da AWSusuário raiz da ,
é acessada por login com o endereço de e-mail 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 useas 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) no Guia deAWS Account Management referência.

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.
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
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 uma
função e definir permissões para ela. Quando uma identidade federada é autenticada, ela é associada à
função e recebe as permissões definidas pela função. Para obter mais informações sobre funções para
federação, consulte Criar uma função 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 Centro de Identidade do IAM 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
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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 DeepLens 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 uma função 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. As funções vinculadas ao serviço aparecem em sua conta do IAM 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
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 principal pode executar ações em quais recursos, e em que condições.
Cada entidade do IAM (usuário ou função) começa sem permissões. Por padrão, os usuários não podem
fazer nada, nem mesmo alterar sua própria senha. Para dar permissão a um usuário para fazer algo, um
administrador deve anexar uma política de permissões ao usuário. Ou o administrador pode adicionar o
usuário a um grupo que tenha as permissões pretendidas. Quando um administrador concede permissões
a um grupo, todos os usuários desse grupo recebem essas permissões.
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
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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 com base em recurso
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.

Listas de controle de acesso (ACLs)
As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais principais (membros, usuários ou funções da
conta) têm permissões para acessar um recurso. As ACLs são semelhantes às políticas baseadas em
recursos, embora não usem o formato de documento de política JSON.
Amazon S3, AWS WAF e Amazon VPC são exemplos de serviços que oferecem suporte a ACLs.
Para saber mais sobre ACLs, consulte Visão geral da lista de controle de acesso (ACL) no Guia do
desenvolvedor do Amazon Simple Storage Service.

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 da entidade e 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
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controle de serviço (SCPs) a qualquer uma ou a todas as contas. Uma SCP limita as permissões para
entidades em contas-membro, inclusive para 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.

Vários tipos de política
Quando vários tipos de política são aplicáveis a uma solicitação, é mais complicado compreender as
permissões resultantes. Para saber como a AWS determina se deve permitir uma solicitação quando há
vários tipos de política envolvidos, consulte Lógica da avaliação de políticas no Guia do usuário do IAM.

Como o AWS DeepLens funciona com o IAM
Antes de usar o IAM para gerenciar o acesso ao AWS DeepLens, você precisa saber quais recursos
do IAM estão disponíveis para uso com o AWS DeepLens. Para ter uma visão geral de como o AWS
DeepLens e outros serviços da AWS funcionam com o IAM, consulte Serviços da AWS compatíveis com o
IAM no Guia do usuário do IAM.
Tópicos
• AWS DeepLens Políticas baseadas em identidade (p. 168)
• Políticas baseadas em recurso do AWS DeepLens (p. 169)
• Listas de controle de acesso (ACLs) (p. 169)
• Autorização baseada em tags do AWS DeepLens (p. 169)
• AWS DeepLensFunções do IAM (p. 169)

AWS DeepLens Políticas baseadas em identidade
Com as políticas baseadas em identidade do API Gateway, é possível especificar ações ou recursos
permitidos ou negados, bem como as condições sob as quais as ações são permitidas ou negadas.
AWS DeepLensoferece suporte a ações, recursos e chaves de condição e chaves de condição, recursos
e chaves de condição. 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.
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 AWS DeepLens usam o seguinte prefixo antes da ação: aws-deeplense:.
Por exemplo, para conceder permissão a alguém para executar uma instância do Amazon EC2 com a
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operação da API RunInstances do Amazon EC2, inclua a ação ec2:RunInstances na política da
pessoa. As declarações de política devem incluir um elemento Action ou NotAction. O AWS DeepLens
define seu próprio conjunto de ações que descrevem as tarefas que podem ser executadas com esse
serviço.
Para especificar várias ações em uma única declaração, separe-as com vírgulas, conforme o seguinte:
"Action": [
"ec2:action1",
"ec2:action2"

Você também pode especificar várias ações usando caracteres curinga (*). Por exemplo, para especificar
todas as ações que começam com a palavra Describe, inclua a seguinte ação:
"Action": "ec2:Describe*"

Para ver uma lista de ações do AWS DeepLens, consulte Ações definidas pelo AWS DeepLens no Manual
do usuário do IAM.

Recursos
O AWS DeepLens não oferece suporte à especificação de ARNs de recursos em uma política.

Chaves de condição
O AWS DeepLens não oferece chaves de condição específicas ao serviço.

Políticas baseadas em recurso do AWS DeepLens
O AWS DeepLens não oferece suporte a políticas baseadas em recurso.

Listas de controle de acesso (ACLs)
O AWS DeepLens não oferece suporte a listas de controle de acesso (ACLs).

Autorização baseada em tags do AWS DeepLens
O AWS DeepLens não é compatível com recursos de marcação ou de controle de acesso com base em
tags.

AWS DeepLensFunções do IAM
Perfil do IAM é uma entidade dentro da sua conta da AWS que tem permissões específicas.

Usar credenciais temporárias com o AWS DeepLens
O AWS DeepLens oferece suporte ao uso de credenciais temporárias.

Funções vinculadas ao serviço
Funções vinculadas ao serviço permitem que os serviços da AWS acessem recursos em outros serviços
para concluir uma ação em seu nome. As funções vinculadas ao serviço aparecem em sua conta do
IAM e são de propriedade do serviço. Um administrador do IAM pode visualizar, mas não pode editar as
permissões para funções vinculadas ao serviço.
O AWS DeepLens não oferece suporte às funções vinculadas ao serviço.
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Funções de serviço
Esse recurso permite que um serviço assuma um perfil 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 AWS DeepLens oferece suporte às funções de serviço.

Escolhendo uma função do IAM emAWS DeepLens
Ao criar um recurso de widget noAWS DeepLens, é necessário escolher uma função para permitirAWS
DeepLens o acesso ao Amazon EC2 em seu nome. Caso já tenha criado uma função de serviço ou função
vinculada ao serviço, o AWS DeepLens fornecerá uma lista das funções para sua escolha. É importante
escolher uma função que permita o acesso para iniciar e interromper instâncias do Amazon EC2. Para
obter mais informações, consulte ADICIONAR XREF AOS DOCS AQUI.

Exemplos de políticas baseadas em identidade do
AWS DeepLens
Por padrão, os usuários e as funções do IAM não têm permissão para criar ou modificar recursos do AWS
DeepLens. 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
• Melhores práticas de políticas (p. 170)
• Usar o console AWS DeepLens (p. 171)
• Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões (p. 175)

Melhores práticas de políticas
As políticas baseadas em identidade determinam se alguém pode criar, acessar ou excluir recursos do
AWS DeepLens 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.
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• 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.
• Exija autenticação multifator (MFA): se você tiver um cenário que exija usuários raiz ou usuários do IAM
em sua conta, 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.

Usar o console AWS DeepLens
Para acessar o console do AWS DeepLens, você deve ter um conjunto mínimo de permissões. Essas
permissões dão autorização para que você liste e visualize detalhes sobre os recursos do AWS DeepLens
na sua conta da AWS. Se você criar uma política baseada em identidade que seja mais restritiva que as
permissões mínimas necessárias, o console não funcionará como pretendido para entidades (usuários ou
funções do IAM) com essa política.
Para garantir que essas entidades ainda possam usar o console do AWS DeepLens, anexe também a
seguinte política gerenciada pela AWS às entidades. Para obter mais informações, consulte Adição de
permissões a um usuário no Manual do usuário do IAM:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DeepLensIoTThingAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:CreateThing",
"iot:DeleteThing",
"iot:DeleteThingShadow",
"iot:DescribeThing",
"iot:GetThingShadow",
"iot:UpdateThing",
"iot:UpdateThingShadow"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:*:*:thing/deeplens_*"
]
},
{
"Sid": "DeepLensIoTCertificateAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:AttachThingPrincipal",
"iot:DetachThingPrincipal"
],
"Resource": [
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]

},
{

"Sid": "DeepLensIoTCreateCertificateAndPolicyAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:CreateKeysAndCertificate",
"iot:CreatePolicy",
"iot:CreatePolicyVersion"
],
"Resource": [
"*"
]

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

"arn:aws:iot:*:*:thing/deeplens_*",
"arn:aws:iot:*:*:cert/*"

"Sid": "DeepLensIoTAttachCertificatePolicyAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:AttachPrincipalPolicy"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:*:*:policy/deeplens*",
"arn:aws:iot:*:*:cert/*"

]

"Sid": "DeepLensIoTDataAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:GetThingShadow",
"iot:UpdateThingShadow"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:*:*:thing/deeplens_*"
]
"Sid": "DeepLensIoTEndpointAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DescribeEndpoint"
],
"Resource": [
"*"
]
"Sid": "DeepLensAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"deeplens:*"
],
"Resource": [
"*"
]
"Sid": "DeepLensS3ObjectAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::deeplens*/*"
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},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

]
"Sid": "DeepLensS3Buckets",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:DeleteBucket",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::deeplens*"
]
"Sid": "DeepLensCreateS3Buckets",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:CreateBucket"
],
"Resource": [
"*"
]
"Sid": "DeepLensIAMPassRoleAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"greengrass.amazonaws.com",
"sagemaker.amazonaws.com"
]
}
}
"Sid": "DeepLensIAMLambdaPassRoleAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/deeplens*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "lambda.amazonaws.com"
}
}
"Sid": "DeepLensGreenGrassAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"greengrass:AssociateRoleToGroup",
"greengrass:AssociateServiceRoleToAccount",
"greengrass:CreateResourceDefinition",
"greengrass:CreateResourceDefinitionVersion",
"greengrass:CreateCoreDefinition",
"greengrass:CreateCoreDefinitionVersion",
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"greengrass:CreateDeployment",
"greengrass:CreateFunctionDefinition",
"greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
"greengrass:CreateGroup",
"greengrass:CreateGroupCertificateAuthority",
"greengrass:CreateGroupVersion",
"greengrass:CreateLoggerDefinition",
"greengrass:CreateLoggerDefinitionVersion",
"greengrass:CreateSubscriptionDefinition",
"greengrass:CreateSubscriptionDefinitionVersion",
"greengrass:DeleteCoreDefinition",
"greengrass:DeleteFunctionDefinition",
"greengrass:DeleteGroup",
"greengrass:DeleteLoggerDefinition",
"greengrass:DeleteSubscriptionDefinition",
"greengrass:DisassociateRoleFromGroup",
"greengrass:DisassociateServiceRoleFromAccount",
"greengrass:GetAssociatedRole",
"greengrass:GetConnectivityInfo",
"greengrass:GetCoreDefinition",
"greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
"greengrass:GetDeploymentStatus",
"greengrass:GetDeviceDefinition",
"greengrass:GetDeviceDefinitionVersion",
"greengrass:GetFunctionDefinition",
"greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
"greengrass:GetGroup",
"greengrass:GetGroupCertificateAuthority",
"greengrass:GetGroupCertificateConfiguration",
"greengrass:GetGroupVersion",
"greengrass:GetLoggerDefinition",
"greengrass:GetLoggerDefinitionVersion",
"greengrass:GetServiceRoleForAccount",
"greengrass:GetSubscriptionDefinition",
"greengrass:GetSubscriptionDefinitionVersion",
"greengrass:ListCoreDefinitionVersions",
"greengrass:ListCoreDefinitions",
"greengrass:ListDeployments",
"greengrass:ListDeviceDefinitionVersions",
"greengrass:ListDeviceDefinitions",
"greengrass:ListFunctionDefinitionVersions",
"greengrass:ListFunctionDefinitions",
"greengrass:ListGroupCertificateAuthorities",
"greengrass:ListGroupVersions",
"greengrass:ListGroups",
"greengrass:ListLoggerDefinitionVersions",
"greengrass:ListLoggerDefinitions",
"greengrass:ListSubscriptionDefinitionVersions",
"greengrass:ListSubscriptionDefinitions",
"greengrass:ResetDeployments",
"greengrass:UpdateConnectivityInfo",
"greengrass:UpdateCoreDefinition",
"greengrass:UpdateDeviceDefinition",
"greengrass:UpdateFunctionDefinition",
"greengrass:UpdateGroup",
"greengrass:UpdateGroupCertificateConfiguration",
"greengrass:UpdateLoggerDefinition",
"greengrass:UpdateSubscriptionDefinition"

},
{

],
"Resource": [
"*"
]

"Sid": "DeepLensLambdaAdminFunctionAccess",
"Effect": "Allow",
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},
{

},
{

},
{

}

]

}

"Action": [
"lambda:CreateFunction",
"lambda:DeleteFunction",
"lambda:GetFunction",
"lambda:GetFunctionConfiguration",
"lambda:ListFunctions",
"lambda:ListVersionsByFunction",
"lambda:PublishVersion",
"lambda:UpdateFunctionCode",
"lambda:UpdateFunctionConfiguration"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:*:*:function:deeplens*"
]
"Sid": "DeepLensSageMakerAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:DescribeTrainingJob",
"sagemaker:StopTrainingJob"
],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/deeplens_*"
]
"Sid": "DeepLensAcuityStreamAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"acuity:CreateStream",
"acuity:DescribeStream",
"acuity:DeleteStream"
],
"Resource": [
"arn:aws:acuity:*:*:stream/deeplens*/*"
]
"Sid": "DeepLensAcuityEndpointAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"acuity:GetDataEndpoint"
],
"Resource": [
"*"
]

O acesso mais granular não é recomendado. Normalmente, o dispositivo é acessado por meio do console
e não por meio de chamadas de API. Não há APIs públicas para o AWS DeepLens.

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",
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}

"Statement": [
{
"Sid": "ViewOwnUserInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:GetUser"
],
"Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
"Sid": "NavigateInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"
}
]

Solução de problemas de identidade e acesso AWS
DeepLens
Use as seguintes informações para ajudar a diagnosticar e corrigir problemas comuns que podem ser
encontrados ao trabalhar com o AWS DeepLens e o IAM.
Tópicos
• Não tenho autorização para executar uma ação no AWS DeepLens (p. 176)
• Não tenho autorização para executar o IAM:PassRole (p. 177)
• Quero visualizar minhas chaves de acesso (p. 177)
• Sou administrador e desejo conceder acesso ao AWS DeepLens para outros usuários. (p. 177)

Não tenho autorização para executar uma ação no AWS
DeepLens
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 dispositivo, mas não temaws-deeplense:GetDevice as permissões.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: awsdeeplense:GetWidget on resource: my-example-widget
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Neste caso, Mateo pede ao administrador para atualizar suas políticas para permitir a ele o acesso ao
recurso my-example-widget usando a ação aws-deeplense:GetWidget.

Não tenho autorização para executar o IAM:PassRole
Se você receber uma mensagem de erro informando que não tem autorização para executar a ação
iam:PassRole, as suas políticas deverão ser atualizadas para permitir que você passe um perfil para o
AWS DeepLens.
Alguns Serviços da AWS permitem que você transmita um perfil existente para o serviço, em vez de criar
um perfil de serviço ou um perfil vinculado 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 AWS DeepLens. 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

Nesse caso, as políticas de Mary devem ser atualizadas para permitir que ela realize a ação
iam:PassRole.
Se você precisar de ajuda, entre em contato com seu administrador da AWS. Seu administrador é a
pessoa que forneceu a você suas credenciais de login.

Quero visualizar minhas chaves de acesso
Depois de criar suas chaves de acesso de usuário do IAM, é possível visualizar seu ID da chave de acesso
a qualquer momento. No entanto, você não pode visualizar sua chave de acesso secreta novamente. Se
você perder sua chave secreta, crie um novo par de chaves de acesso.
As chaves de acesso consistem em duas partes: um ID de chave de acesso (por exemplo,
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) e uma chave de acesso secreta (por exemplo, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY). Como um nome de usuário e uma senha, você deve usar o ID da chave de
acesso e a chave de acesso secreta em conjunto para autenticar suas solicitações. Gerencie suas chaves
de acesso de forma tão segura quanto você gerencia seu nome de usuário e sua senha.

Important
Não forneça as chaves de acesso a terceiros, mesmo que seja para ajudar a encontrar o ID de
usuário canônico. Ao fazer isso, você pode dar a alguém acesso permanente à sua conta.
Ao criar um par de chaves de acesso, você é solicitado a guardar o ID da chave de acesso e a chave
de acesso secreta em um local seguro. A chave de acesso secreta só está disponível no momento em
que é criada. Se você perder sua chave de acesso secreta, será necessário adicionar novas chaves de
acesso para seu usuário do IAM. Você pode ter no máximo duas chaves de acesso. Se você já tiver duas,
você deverá excluir um par de chaves para poder criar um novo. Para visualizar as instruções, consulte
Gerenciar chaves de acesso no Guia do usuário do IAM.

Sou administrador e desejo conceder acesso ao AWS DeepLens
para outros usuários.
Para permitir que outros usuários acessem o AWS DeepLens, 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 AWS DeepLens.
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Para começar a usar imediatamente, consulte Criar os primeiros usuário e grupo delegados do IAM no
Guia do usuário do IAM.

Gerenciamento de atualizações
O AWS DeepLens disponibiliza atualizações de software de dispositivo. Como usuário, você decide se
deseja ou não instalar as atualizações no dispositivo. É possível fazer isso no console do AWS DeepLens.
Para obter um patch de segurança, você será forçado a instalar o patch.
O AWS DeepLens fornece atualizações de software do dispositivo, periodicamente, como patches de
software ou novos recursos. É possível optar por refazer o flash da imagem.

Conformidade de segurança
Auditores externos avaliam a segurança e a conformidade dos serviços da Serviços da AWS como parte
de vários programas de conformidade da AWS, como SOC, PCI, FedRAMP e HIPAA.
Para saber se um AWS service (Serviço da AWS) está no escopo de determinados programas de
conformidade, 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: esse AWS service (Serviço da AWS) fornece uma visão abrangente do estado
de sua segurança na AWS que ajuda você a conferir sua conformidade com padrões e práticas
recomendadas de segurança do setor.
• 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.
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Histórico de documentos do AWS
DeepLens
• Versão da API: 31/08/2017
A tabela a seguir descreve adições e alterações importantes feitas na documentação do Guia do
desenvolvedor do AWS DeepLens.
Alteração

Descrição

Data

O lançamento doAWS
DeepLensEdição 2019
(v1.1) (p. 179)

Melhora a experiência de
registro do dispositivo e adiciona
suporte ao SageMaker Neo
para otimização automática
de inferência. Para obter mais
informações, consulteInscrevaseAWS DeepLensDispositivo
de edição de 2019 (v1.1)eUsar
o SageMaker Neo otimizará a
inferência emAWS DeepLens.

10 de julho de 2019

O projeto de amostra
de classificação de
pássaros (p. 179)

Adiciona a classificação de aves
aos exemplos de projetos do
AWS DeepLens. Para obter mais
informações, consulte O exemplo
do projeto de classificação de
pássaros.

8 de abril de 2019

Support para modelos
criados com TensorFlow e
Caffe (p. 179)

Adiciona TensorFlow e Caffe
como estruturas de modelagem
suportadas. Para obter mais
informações, consulteCompatível
TensorFlow Modelos e camadas
doeModelos e camadas de Caffe
compatíveis.

14 de junho de 2018

Criação simplificada de
Funções (p. 179)

Permite a criação das funções de
IAM necessárias para executar
seuAWS DeepLensprojeto
de aplicativo com um único
clique de um botão noAWS
DeepLensConsole do. Para
obter mais informações, consulte
Registrar o dispositivo.

14 de junho de 2018

Inicialização segura (p. 179)

Adiciona a inicialização segura.
O dispositivo AWS DeepLens é
inicializado com segurança para
evitar a instalação de sistemas
operacionais não autorizados.
Para obter mais informações,
consulte Inicializar o dispositivo
com segurança.

14 de junho de 2018
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Amazon Kinesis Video
Streams (p. 179)

Usa o Kinesis
Video StreamsAWS
DeepLensBiblioteca de vídeos
para enviar feeds de vídeo de
umAWS DeepLensdispositivo
para o Kinesis Video Streams
por um período especificado.
Os feeds podem ser usados
como entrada para análise
de visão adicional ou como
dados de treinamento para
seu modelo de deep-learning
de visão computadorizada.
Para obter mais informações,
consulte Módulo da biblioteca de
integrações do AWS DeepLens
Kinesis Video.

Capacidade de visualizar fluxos
de saída do dispositivo em um
navegador (p. 179)

Adiciona suporte para usar um
14 de junho de 2018
navegador para visualizar fluxos
de dispositivo não processados
ou fluxos do projeto processados.
Para obter mais informações,
consulte Visualizar a saída do
dispositivo AWS DeepLens em
um navegador.

URL de configuração do
dispositivo nomeado (p. 179)

Torna o aplicativo de
configuração do dispositivo
AWS DeepLens acessível por
meio da URL do http://
deeplens.config. Para
obter mais informações, visite
Configurar o dispositivo.

Guia de solução de
problemas (p. 179)

Fornece uma lista de perguntas
3 de maio de 2018
frequentes e respostas sobre a
solução de problemas comuns da
AWS DeepLens. Para obter mais
informações, consulte o Guia de
solução de problemas.

Suporte a Gluon (p. 179)

Adiciona suporte para modelos
do Gluon. Para obter mais
informações, consulte Modelos
MXNet compatíveis expostos
pela API do Gluon.

13 de março de 2018

Importação do
SageMaker (p. 179)

Simplifica o processo de
importação de um modelo
treinado com SageMaker.
Para obter mais informações,
consulteImportar seu
SageMaker-Modelo treinado.

22 de fevereiro de 2018
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Otimização do modelo (p. 179)

Adiciona suporte para otimizar
seu modelo personalizado
para que ele seja executado
na GPU, em vez de na CPU.
Para obter mais informações,
consulte Otimizar um modelo
personalizado e Módulo de
otimização de modelo (mo).

31 de janeiro de 2018

AWS DeepLens Guia do
desenvolvedor (p. 179)

A primeira versão do guia
do programador para
compilar aplicativos de visão
computadorizada otimizados
para borda usando AWS
DeepLens com modelos
de inferência treinados em
estruturas de deep learning
comuns, incluindo o MXNet.

29 de novembro de 2017
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Glossário da AWS
Para obter a terminologia mais recente da AWS, consulte o glossário da AWS na Referência geral da
AWS.
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As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da
versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.
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