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O que é um Application Load 
Balancer?

O Elastic Load Balancing distribui automaticamente seu tráfego de entrada entre vários destinos, como 
instâncias do EC2, contêineres e endereços IP, em uma ou mais zonas de disponibilidade. Ele monitora 
a integridade dos destinos registrados e roteia o tráfego apenas para os destinos íntegros. O Elastic Load 
Balancing escala seu balanceador de carga conforme seu tráfego de entrada muda com o tempo. Ele pode 
ser dimensionado automaticamente para a vasta maioria das cargas de trabalho.

O Elastic Load Balancing oferece suporte aos seguintes balanceadores de carga: balanceadores de carga 
da aplicação, balanceadores de carga da rede, balanceadores de carga do gateway e balanceadores 
de carga clássicos. Você pode selecionar o tipo de balanceador de carga que melhor se adapte às suas 
necessidades. Este guia discute balanceadores de carga de aplicações. Para obter mais informações 
sobre os outros balanceadores de carga, consulte o Manual do usuário para balanceadores de carga 
da rede, o Manual do usuário para balanceadores de carga do gateway e o Manual do usuário para 
balanceadores de carga clássicos.

Componentes Application Load Balancer
Um load balancer serve como ponto único de contato para os clientes. O load balancer distribui o tráfego 
de entrada do aplicativo por vários destinos, como instâncias EC2, em várias Zonas de disponibilidade. 
Isso aumenta a disponibilidade do seu aplicativo. Você adiciona um ou mais listeners ao seu load balancer.

Um listener verifica a solicitações de conexão de clientes, usando o protocolo e a porta que você 
configurar. As regras que você define para um listener determinam como o load balancer roteia 
solicitações para seus destinos registrados. Cada regra consiste em uma prioridade, uma ou mais ações 
e uma ou mais condições. Quando as condições de uma regra forem atendidas, a ação será executada. 
É necessário definir uma regra padrão para cada listener e, opcionalmente, você poderá definir regras 
adicionais.

Cada grupo de destino roteia solicitações a um ou mais destinos registrados, como instâncias EC2, usando 
o protocolo e o número de porta que você especificar. Você pode registrar um destino com vários grupos 
de destino. Você pode configurar verificações de integridade em cada grupo de destino. As verificações de 
integridade são executadas em todos os destinos registrados a um grupo de destino especificado em uma 
regra de listeners para seu load balancer.

O diagrama a seguir ilustra os componentes básicos. Observe que cada listener contém uma regra padrão 
e um listener contém outra regra que roteia solicitações para um grupo de destino diferente. Um destino é 
registrado com dois grupos de destino.
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Para obter mais informações, consulte a documentação a seguir:

• balanceador de cargas (p. 11)
• Listeners (p. 32)
• Grupos-alvo (p. 75)

Visão geral do Application Load Balancer
Um Application Load Balancer funciona na camada de aplicação, a sétima camada do modelo Open 
Systems Interconnection (OSI). Depois que o load balancer recebe a solicitação, ele avalia as regras do 
listener em ordem de prioridade para determinar qual regra deve ser aplicada e, em seguida, seleciona 
um destino no grupo de destino para a ação da regra. Você pode configurar regras do listener para rotear 
as solicitações para diferentes grupos de destino com base no conteúdo do tráfego do aplicativo. O 
roteamento é realizado de forma independente para cada grupo de destino, até mesmo quando um destino 
é registrado com vários grupos de destino. Você pode configurar o algoritmo de roteamento usado no nível 
do grupo de destino. O algoritmo de roteamento padrão é o de ida e volta. Como alternativa, você pode 
especificar o algoritmo de roteamento de solicitações menos pendentes.

Você pode adicionar e remover alvos do seu balanceador de carga conforme suas necessidades mudam, 
sem interromper o fluxo geral de solicitações para seu aplicativo. O Elastic Load Balancing escala seu 
balanceador de carga à medida que o tráfego para sua aplicação muda com o tempo. O Elastic Load 
Balancing pode ser escalado para a vasta maioria de workloads automaticamente.

Você pode configurar verificações de integridade, que são usadas para monitorar a integridade dos 
destinos registrados para que o load balancer possa enviar solicitações apenas para os destinos íntegros.

Para obter mais informações, consulte Como o Elastic Load Balancing funciona no Manual do usuário do 
Elastic Load Balancing.

Benefícios de migrar de um Classic Load Balancer
O uso de um balanceador de carga de aplicações em vez de um Classic Load Balancer tem os seguintes 
benefícios:

• Suporte a Condições do caminho (p. 41). Você pode configurar regras para seu listener que 
encaminhe as solicitações com base no URL da solicitação. Isso permite que você estruture seu 
aplicativo em serviços menores e roteie-as ao serviço correto com base no conteúdo do URL.

• Suporte a Condições do anfitrião (p. 40). Você pode configurar regras para seu listener que 
encaminhem solicitações baseadas no campo do host no cabeçalho do HTTP. Isso permite que você 
roteie solicitações para vários domínios usando um único load balancer.

• Support para roteamento com base nos campos da solicitação, comoCondições de cabeçalho 
HTTP (p. 39) métodos, parâmetros de consulta e endereços IP de origem.

• Suporte para solicitações de roteamento para vários aplicativos em uma única instância do EC2. Você 
pode registrar uma instância ou endereço IP com vários grupos-alvo, cada um em uma porta diferente.

• Compatibilidade para redirecionar solicitações de um URL para outro.
• Compatibilidade para retornar uma resposta HTTP personalizada.
• Suporte para registrar destinos por endereço IP, incluindo destinos fora da VPC para o load balancer.
• Compatibilidade para registrar as funções Lambda como destinos.
• Compatibilidade com o load balancer para autenticar os usuários de seus aplicativos por meio da 

identidade corporativa ou social desses usuários antes das solicitações de roteamento.
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• Support para aplicativos em contêineres. O Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) pode 
selecionar uma porta não utilizada ao programar uma tarefa e registrar a tarefa com um grupo-alvo 
usando essa porta. Isso permite que você faça um uso eficiente dos seus clusters.

• Support para monitorar a integridade de cada serviço de forma independente, pois as verificações de 
saúde são definidas no nível do grupo-alvo e muitas CloudWatch métricas são relatadas no nível do 
grupo-alvo. Anexar um grupo-alvo a um grupo de Auto Scaling permite que você escale cada serviço 
dinamicamente com base na demanda.

• Os logs de acesso contêm informações adicionais e são armazenados em formato compactado.
• Melhora no desempenho do load balancer.

Para obter mais informações sobre os recursos compatíveis com cada tipo de balanceador de carga, 
consulte a Comparação de produtos do Elastic Load Balancing.

Serviços relacionados
O Elastic Load Balancing trabalha com os seguintes serviços para aprimorar a disponibilidade e a 
escalabilidade de seus aplicativos.

• Amazon EC2 — Servidores virtuais que executam seus aplicativos na nuvem. Você pode configurar o 
load balancer para rotear o tráfego para suas instâncias EC2.

• Amazon EC2 Auto Scaling — garante que você esteja executando o número desejado de instâncias, 
mesmo se uma instância falhar, e permite que você aumente ou diminua automaticamente o número 
de instâncias conforme a demanda de suas instâncias muda. Se você ativar o Auto Scaling com o 
Elastic Load Balancing, as instâncias iniciadas pelo Auto Scaling serão automaticamente registradas no 
balanceador de carga, e as instâncias encerradas pelo Auto Scaling serão automaticamente canceladas 
do balanceador de carga.

• AWS Certificate Manager— Ao criar um ouvinte HTTPS, você pode especificar certificados fornecidos 
pelo ACM. O load balancer usa certificados para encerrar conexões e descriptografar solicitações de 
clientes. Para obter mais informações, consulte Certificados SSL (p. 44).

• Amazon CloudWatch — permite que você monitore seu balanceador de carga e aja conforme 
necessário. Para obter mais informações, consulte CloudWatch métricas para seu Application Load 
Balancer (p. 113).

• Amazon ECS: permite executar, interromper e gerenciar os contêineres do Docker em um cluster de 
instâncias do EC2. Você pode configurar o load balancer para rotear o tráfego para seus contêineres. 
Para obter mais informações, consulte Balanceador de carga de serviço no Guia do desenvolvedor do 
Amazon Container Service.

• AWS Global Accelerator— Melhora a disponibilidade e o desempenho do seu aplicativo. Use um 
acelerador para distribuir o tráfego entre vários balanceadores de carga em uma ou maisAWS regiões. 
Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor do AWS Global Accelerator.

• Rota 53 — Fornece uma maneira confiável e econômica de direcionar visitantes para sites, traduzindo 
nomes de domínio (comowww.example.com) em endereços IP numéricos (como192.0.2.1) que 
os computadores usam para se conectar uns aos outros. AWSatribui URLs aos seus recursos, como 
balanceadores de carga. No entanto, você pode querer um URL que seja fácil para seus usuários se 
lembrarem. Por exemplo, você pode mapear o nome de domínio a um load balancer. Para obter mais 
informações, consulte Rotear o tráfego para um balanceador de carga do ELB no Guia do desenvolvedor 
do Amazon Rotear o tráfego para um balanceador de carga do ELB.

• AWS WAF— Você pode usarAWS WAF com seu Application Load Balancer para permitir ou bloquear 
solicitações com base nas regras de uma lista de controle de acesso à web (ACL da web). Para obter 
mais informações, consulte Application Load Balancers eAWS WAF (p. 20).

Para visualizar informações sobre serviços que estão integrados com seu load balancer, selecione o load 
balancer no AWS Management Console e selecione a guia Integrated services (Serviços integrados).

3

http://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/features/#Product_comparisons
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/service-load-balancing.html
https://docs.aws.amazon.com/global-accelerator/latest/dg/
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-to-elb-load-balancer.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-to-elb-load-balancer.html


Elastic Load Balancing Application Load Balancers
Preços

Preços
Com o load balancer, você paga somente pelo que utilizar. Para obter mais informações, consulte Preço 
do Elastic Load Balancing.

4
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Começando com Application Load 
Balancers

Este tutorial fornece uma introdução prática a Application Load Balancers por meio doAWS Management 
Console, uma interface baseada na Web. Para criar seu primeiro Application Load Balancer, conclua as 
etapas a seguir.

Tarefas
• Antes de começar (p. 5)
• Etapa 1: Configurar o grupo-alvo (p. 5)
• Etapa 2: Escolher um tipo de balanceador de carga (p. 6)
• Etapa 3: configurar seu balanceador de carga e ouvinte (p. 6)
• Etapa 4: testar o load balancer (p. 7)
• Etapa 5: (Opcional) Excluir o load balancer  (p. 7)

Para demonstrações de configurações comuns de balanceadores de carga, consulte Demonstrações do 
Elastic Load Balancing.

Antes de começar
• Decida quais duas Zonas de disponibilidade você usará para suas instâncias EC2. Configure sua 

nuvem privada virtual (VPC) com, pelo menos, uma sub-rede pública em cada uma destas Zonas de 
disponibilidade. Essas sub-redes públicas são usadas para configurar o load balancer. Você pode 
executar suas instâncias do EC2 em outras sub-redes dessas zonas de disponibilidade.

• Execute pelo menos uma instância EC2 em cada Zona de disponibilidade. Instale um servidor web, 
como Apache ou Internet Information Services (IIS), em cada instância EC2. Verifique se os security 
groups dessas instâncias permitem acesso HTTP na porta 80.

Etapa 1: Configurar o grupo-alvo
Crie um grupo de destino, que é usado no roteamento da solicitação. A regra padrão para o seu listener 
roteia solicitações para os destinos registrados neste grupo de destino. O load balancer verifica a 
integridade dos destinos desse grupo de destino usando as configurações de verificação de integridade 
definidas para o grupo de destino.

Para configurar seu grupo de destino

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em Balanceamento de carga, escolha Target Groups e escolha Target 

Groups.
3. Selecione Criar grupo de destino.
4. Em Configuração básica, mantenha o tipo Target como instância.
5. Em Target group, insira um nome para o novo grupo-destino.
6. Mantenha o protocolo padrão (HTTP) e a porta (80).
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7. Selecione a VPC que contém suas instâncias. Mantenha a versão do protocolo como HTTP1.
8. Para Health checks (Verificações de integridade), mantenha as configurações padrão.
9. Escolha Next (Próximo).
10. Na página Registrar metas, execute as etapas a seguir. Essa é uma etapa opcional para criar o 

balanceador de carga. No entanto, você deve registrar esse destino se quiser testar seu balanceador 
de carga e garantir que ele esteja roteando o tráfego para esse destino.

a. Em Instâncias disponíveis, selecione uma ou mais instâncias.
b. Mantenha a porta padrão 80 e escolha Incluir como pendente abaixo.

11. Selecione Criar grupo de destino.

Etapa 2: Escolher um tipo de balanceador de carga
O Elastic Load Balancing oferece suporte para diferentes tipos de balanceadores de carga. Neste tutorial, 
você criará um Application Load Balancer.

Para criar um Application Load Balancer

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Na barra de navegação, escolha uma região para seu balanceador de carga. Certifique-se de escolher 

a mesma região usada para suas instâncias do EC2.
3. No painel de navegação, em Load Balancing, selecione Load Balancers.
4. Selecione Criar load balancer.
5. Para Application Load Balancer, escolha Create (Criar).

Etapa 3: configurar seu balanceador de carga e 
ouvinte

Para criar um Application Load Balancer, você deve primeiro fornecer informações básicas de configuração 
para seu balanceador de carga, como nome, esquema e tipo de endereço IP. Em seguida, você fornece 
informações sobre sua rede e um ou mais ouvintes. Um listener é um processo que verifica se há 
solicitações de conexão. Ele é configurado com um protocolo e uma porta para as conexões de clientes 
com o load balancer. Para obter mais informações sobre protocolos e portas suportados, consulte
Configuração do listener (p. 32).

Para configurar seu load balancer e seu listener

1. Em Load balancer name (Nome do balanceador de carga), insira um nome para o seu balanceador de 
carga. Por exemplo, my-alb.

2. Para Esquema e Tipo de endereço IP, mantenha os valores padrão.
3. Para Mapeamento de rede, selecione a VPC usada para suas instâncias do EC2. Selecione pelo 

menos duas zonas de disponibilidade e uma sub-rede por zona. Para cada zona de disponibilidade 
usada para executar as instâncias do EC2, selecione a zona de disponibilidade e selecione uma sub-
rede pública para essa zona de disponibilidade.

4. Para Security Groups para a VPC, selecionamos o security group padrão para a VPC selecionada na 
etapa anterior. Em vez disso, é possível escolher um security group diferente. O security group deve 
incluir regras que permitam que o load balancer se comunique com os alvos registrados na porta do 
ouvinte e na porta de verificação de integridade. Para obter mais informações, consulte Regras do 
security group (p. 25).
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5. Para ouvintes e roteamento, mantenha o protocolo e a porta padrão e selecione seu grupo-alvo na 
lista. Isso configura um listener que aceita tráfego HTTP na porta 80 e, por padrão, encaminha tráfego 
para o grupo-destino selecionado. Neste tutorial, você não está criando um listener HTTPS.

6. Em Ação padrão, selecione o grupo-alvo que você criou e registrou na Etapa 1: Configure seu grupo-
alvo.

7. (Opcional) Adicione uma etiqueta para categorizar o load balancer. As chaves de tag devem ser 
exclusivas de cada load balancer. Os caracteres permitidos são letras, espaços, números (em UTF-8) 
e os seguintes caracteres especiais: + - =. _ : / @. Não use espaços no início nem no fim. Os valores 
de tags diferenciam maiúsculas de minúsculas.

8. Revise sua configuração e escolha Create load balancer (Criar um balanceador de carga). Alguns 
atributos padrão são aplicados ao seu balanceador de carga durante a criação. Você pode visualizá-
los e editá-los depois de criar o balanceador de carga. Para obter mais informações, consulte Atributos 
do load balancer (p. 14).

Etapa 4: testar o load balancer
Depois de criar o load balancer, verifique se está enviando tráfego para suas instâncias EC2.

Para testar seu load balancer

1. Após receber a notificação sobre a criação do load balancer com êxito, selecione Fechar.
2. No painel de navegação, em Balanceamento de carga, escolha Target Groups e escolha Target 

Groups.
3. Selecione o grupo de destino recém-criado.
4. Escolha Destinos e verifique se a sua instância está pronta. Se o status de uma instância for

initial, talvez seja porque a instância ainda está no processo de ser registrada ou ainda não 
passou pelo número mínimo de verificações de integridade para ser considerada íntegra. Após o 
status de pelo menos uma instância ser healthy, você pode testar seu load balancer.

5. No painel de navegação, em Load Balancing, selecione Load Balancers.
6. Selecione o load balancer recém-criado.
7. Escolha Descrição e copie o nome DNS do balanceador de carga (por exemplo, my-load-balancer 

-1234567890abcdef.elb.us-east-2.amazonaws.com). Cole o nome DNS no campo de endereço de um 
navegador da web conectado à Internet. Se tudo estiver funcionando, o navegador exibirá a página 
padrão do seu servidor.

8. (Opcional) Para definir outras regras do listener, consulte Adicionar uma regra (p. 56).

Etapa 5: (Opcional) Excluir o load balancer
Assim que o load balancer é disponibilizado, você será cobrado por cada hora ou hora parcial em que 
mantê-lo em execução. Quando não precisar mais do load balancer, pode excluí-lo. Assim que o load 
balancer for excluído, a cobrança será interrompida. Observe que a exclusão de um load balancer não 
afeta os destinos registrados com o load balancer. Por exemplo, suas instâncias do EC2 continuam sendo 
executadas após a exclusão do balanceador de carga criado neste guia.

Para excluir o balanceador de carga

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em Load Balancing, selecione Load Balancers.
3. Marque a caixa de seleção do balanceador de carga, escolha Ações e escolha Excluir.
4. Quando a confirmação for solicitada, escolha Yes, Delete (Sim, excluir).
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Tutorial: Criar um Application Load 
Balancer usando aAWS CLI

Este tutorial fornece uma introdução prática aos Application Load Balancers por meio daAWS CLI.

Antes de começar
• Use o comando a seguir para verificar se você está executando uma versão daAWS CLICompatível com 

Application Load Balancers.

aws elbv2 help

Se você receber uma mensagem de erro de que o elbv2 não é uma opção válida, atualize sua AWS CLI. 
Para obter mais informações, consulteInstalar oAWS Command Line InterfacenoAWS Command Line 
InterfaceGuia do usuário do.

• Inicie suas instâncias EC2 em uma Virtual Private Cloud (VPC). Certifique-se de que os security groups 
dessas instâncias permitam acesso na porta do listener e na porta de verificação de integridade. Para 
obter mais informações, consulte Grupos de segurança de destino (p. 96).

• Decida se você criará um balanceador de carga IPv4 ou dualstack. Use IPv4 se quiser que os clientes 
se comuniquem com o load balancer usando apenas endereços IPv4. Use dualstack se quiser que os 
clientes se comuniquem com o load balancer usando endereços IPv4 e IPv6. Você também pode usar 
dualstack para se comunicar com destinos de back-end, como aplicativos IPv6 ou sub-redes dualstack, 
usando IPv6.

Criar um load balancer
Para criar seu primeiro load balancer, conclua as etapas a seguir.

Para criar um load balancer

1. Use o comando create-load-balancer para criar um load balancer. Você deve especificar duas sub-
redes que não estejam na mesma Zona de disponibilidade.

aws elbv2 create-load-balancer --name my-load-balancer  \
--subnets subnet-0e3f5cac72EXAMPLE subnet-081ec835f3EXAMPLE --security-groups 
 sg-07e8ffd50fEXAMPLE

Usar acreate-load-balancerComando para criar umdualstackLoad balancer do.

aws elbv2 create-load-balancer --name my-load-balancer  \
--subnets subnet-0e3f5cac72EXAMPLE subnet-081ec835f3EXAMPLE --security-groups 
 sg-07e8ffd50fEXAMPLE --ip-address-type dualstack

O resultado inclui o Nome de recurso da Amazon (ARN) do load balancer, com o seguinte formato:
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arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-
balancer/1234567890123456

2. Usar acriar-alvo grupo-alvoPara criar um grupo de destino, especificando a mesma VPC usada para 
suas instâncias EC2.

Você pode criar grupos de destino IPv4 e IPv6 para associar a balanceadores de carga dualstack. 
O tipo de endereço IP do grupo de destino determina a versão IP que o balanceador de carga usará 
para se comunicar e verificar a integridade de seus destinos de back-end.

Os grupos de destino IPv4 suportam destinos de tipo IP e instância. Os destinos IPv6 suportam 
apenas destinos IP.

aws elbv2 create-target-group --name my-targets --protocol HTTP --port 80 \
--vpc-id vpc-0598c7d356EXAMPLE --ip-address-type [ipv4 or ipv6]

A saída inclui o ARN do grupo de destino, com este formato:

arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:targetgroup/my-
targets/1234567890123456

3. Use o comando register-targets para registrar suas instâncias com o grupo de destino:

aws elbv2 register-targets --target-group-arn targetgroup-arn  \
--targets Id=i-0abcdef1234567890 Id=i-1234567890abcdef0

4. Use o comando create-listener para criar um listener para seu load balancer com uma regra padrão 
que encaminha solicitações ao seu grupo de destino:

aws elbv2 create-listener --load-balancer-arn loadbalancer-arn \
--protocol HTTP --port 80  \
--default-actions Type=forward,TargetGroupArn=targetgroup-arn

A saída contém o ARN do listener, com o seguinte formato:

arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:listener/app/my-load-
balancer/1234567890123456/1234567890123456

5. (Opcional) Você pode verificar a integridade do destinos registrados para o seu grupo de destino 
usando este comando describe-target-health:

aws elbv2 describe-target-health --target-group-arn targetgroup-arn

Adicionar um listener HTTPS
Se você tiver um load balancer com um listener HTTP, pode adicionar um listener HTTPS como a seguir.

Para adicionar um listener HTTPS ao seu load balancer

1. Crie um certificado SSL para uso com o seu load balancer usando um dos seguintes métodos:

• Criar ou importar o certificado usandoAWS Certificate Manager(ACM). Para obter mais informações, 
consulteSolicitar um certificadoouImportar certificadosnoAWS Certificate ManagerGuia do usuário 
do.
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• Carregar o certificado usandoAWS Identity and Access Management(IAM). Para obter mais 
informações, consulteTrabalhar com certificados do servidornoIAM User Guide.

2. Use o comando create-listener para criar o listener com uma regra padrão que encaminha solicitações 
para seu grupo de destino. Você deve especificar um certificado SSL ao criar um listener HTTPS. 
Observe que você pode especificar uma política SSL diferente da padrão usando a opção --ssl-
policy.

aws elbv2 create-listener --load-balancer-arn loadbalancer-arn \
--protocol HTTPS --port 443  \
--certificates CertificateArn=certificate-arn \
--default-actions Type=forward,TargetGroupArn=targetgroup-arn

Adicionar roteamento baseado em caminho
Se você tiver um listener com uma regra padrão que encaminha solicitações a um grupo de destino, pode 
adicionar uma regra que encaminhe solicitações a outro grupo de destino com base no URL. Por exemplo, 
você pode rotear solicitações gerais para um grupo de destino e solicitar a exibição de imagens a outro 
grupo de destino.

Para adicionar uma regra para um listener com um padrão de caminho

1. Use o comando create-target-group para criar um grupo de destino:

aws elbv2 create-target-group --name my-targets --protocol HTTP --port 80 \
--vpc-id vpc-0598c7d356EXAMPLE

2. Use o comando register-targets para registrar suas instâncias com o grupo de destino:

aws elbv2 register-targets --target-group-arn targetgroup-arn  \
--targets Id=i-0abcdef1234567890 Id=i-1234567890abcdef0

3. Use o comando create-rule para adicionar uma regra para o listener que encaminha solicitações ao 
grupo de destino se o URL contiver o padrão especificado:

aws elbv2 create-rule --listener-arn listener-arn --priority 10 \
--conditions Field=path-pattern,Values='/img/*' \
--actions Type=forward,TargetGroupArn=targetgroup-arn

Excluir o load balancer
Quando você não precisar mais de seu load balancer e grupo de destino, pode excluí-los da seguinte 
forma:

aws elbv2 delete-load-balancer --load-balancer-arn loadbalancer-arn
aws elbv2 delete-target-group --target-group-arn targetgroup-arn
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Application Load Balancers
Um load balancer serve como ponto único de contato para os clientes. Os clientes enviam solicitações 
para o load balancer e o load balancer as envia para os destinos, como instâncias do EC2. Para configurar 
o load balancer, você cria grupos de destino (p. 75) e, em seguida, registra os destinos nesses grupos. 
Você também pode criar listeners (p. 32) para verificar a solicitações de conexão de clientes, além 
de regras dos listeners para rotear solicitações dos clientes para os destinos em um ou mais grupos de 
destino.

Para obter mais informações, consulte Como o Elastic Load Balancing funciona no Manual do usuário do 
Elastic Load Balancing.

Índice
• Sub-redes para seu balanceador de carga (p. 11)
• Grupos de segurança do balanceador de carga (p. 13)
• Estado do load balancer (p. 13)
• Atributos do load balancer (p. 14)
• Tipo de endereço IP (p. 15)
• Balanceamento de carga entre zonas (p. 16)
• Tempo limite de inatividade da conexão (p. 16)
• Deletion protection (Proteção contra exclusão) (p. 16)
• Modo de mitigação da dessincronização (p. 17)
• Preservação do cabeçalho do host (p. 18)
• Application Load Balancers eAWS WAF (p. 20)
• Criar um Application Load Balancer (p. 20)
• Zonas de disponibilidade para seu Application Load Balancer (p. 24)
• Grupos de segurança para seu Application Load Balancer (p. 25)
• Tipos de endereços IP para seu Application Load Balancer (p. 27)
• Tags para seu Application Load Balancer (p. 28)
• Excluir um Application Load Balancer (p. 29)
• Mudança de zona zona zona zona (p. 29)

Sub-redes para seu balanceador de carga
Ao criar um Application Load Balancer, você deve especificar um dos seguintes tipos de sub-redes: zona 
de disponibilidade, zona local ou posto externo.

Uma VPC com zonas de disponibilidade e uma zona Wavelength.

É necessário selecionar pelo menos duas sub-redes de Zona de disponibilidade. As seguintes restrições 
são aplicáveis:

• Cada sub-rede deve ser de uma Zona de disponibilidade diferente.
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• Para garantir que seu balanceador de carga possa escalar adequadamente, verifique se cada sub-rede 
de zona de disponibilidade do seu balanceador de carga tem um bloco CIDR com pelo menos uma/27
máscara de bits (por exemplo10.0.0.0/27) e pelo menos oito endereços IP livres por sub-rede. Esses 
oito endereços IP são necessários para permitir que o balanceador de carga se expanda, se necessário. 
Seu load balancer usa esses endereços IP para estabelecer conexões com os destinos. Sem eles, seu 
Application Load Balancer pode ter dificuldades com as tentativas de substituição de nós, fazendo com 
que ele entre em um estado de falha.

Nota: Se uma sub-rede do Application Load Balancers ficar sem endereços IP utilizáveis ao tentar 
escalar, o Application Load Balancer será executado com capacidade insuficiente. Durante esse período, 
os nós antigos continuarão servindo tráfego, mas a tentativa de escalonamento paralisada pode causar 
erros ou tempos limite de 5 vezes ao tentar estabelecer uma conexão.

Local Zones

Você pode especificar uma ou mais sub-redes de zona local. As seguintes restrições são aplicáveis:

• Não é possível usar o AWS WAF com o load balancer.
• Não é possível usar uma função do Lambda como destino.

Outposts

Você pode especificar uma única sub-rede do Outpost. As seguintes restrições são aplicáveis:

• Um Outpost deve estar instalado e configurado no datacenter on-premises. É necessário ter uma 
conexão de rede confiável entre o Outpost e a região da AWS. Para obter mais informações, consulte o
Guia do usuário do AWS Outposts.

• O balanceador de carga requer duaslarge instâncias no Outpost para os nós do balanceador de 
carga. Os tipos de instância compatíveis são mostrados na tabela a seguir. O balanceador de carga é 
dimensionado conforme necessário, redimensionando os nós um tamanho por vez (delargexlarge
paraxlarge2xlarge, depois para e depois2xlarge para4xlarge). Depois de escalar os nós para 
o maior tamanho de instância, se você precisar de capacidade adicional, o balanceador de carga 
adiciona4xlarge instâncias como nós do balanceador de carga. Se você não tiver capacidade de 
instância ou endereços IP disponíveis suficientes para escalar o balanceador de carga, o balanceador 
de carga reporta um evento para o AWS Health Dashboarde o estado do balanceador de carga 
éactive_impaired.

• Você pode registrar alvos por ID de instância ou endereço IP. Se você registrar alvos naAWS região 
para o Posto Avançado, eles não serão usados.

• Os seguintes recursos não estão disponíveis: o Lambda funciona como alvos,AWS WAF integração, 
sessões fixas, suporte à autenticação e integração comAWS Global Accelerator.

Um Application Load Balancer pode ser implantado em instâncias c5/c5d, m5/m5d ou r5/r5d em um 
Outpost. A tabela a seguir mostra o tamanho e o volume do EBS por tipo de instância que o balanceador 
de carga pode usar em um Outpost:

Tipo e tamanho da instância Volume do EBS (GB)

c5/c5d

grande 50

xlarge 50
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Tipo e tamanho da instância Volume do EBS (GB)

2xlarge 50

4xlarge 100

m5/m5d

grande 50

xlarge 50

2xlarge 100

4xlarge 100

r5/r5d

grande 50

xlarge 100

2xlarge 100

4xlarge 100

Grupos de segurança do balanceador de carga
Um security group atua como um firewall que controla o tráfego permitido de e para o load balancer. Você 
pode escolher as portas e os protocolos para permitir tráfego tanto de entrada quanto de saída.

As regras dos grupos de segurança associados ao seu balanceador de carga devem permitir o tráfego em 
ambas as direções, tanto nas portas do listener quanto nas portas de verificação de integridade. Sempre 
que você adicionar um listener a um load balancer ou atualizar a porta de verificação de integridade 
de um grupo de destino, será necessário revisar as regras do security group para garantir que elas 
permitam tráfego na nova porta em ambas as direções. Para obter mais informações, consulte Regras 
recomendadas (p. 25).

Estado do load balancer
O load balancer pode estar em um dos seguintes estados:

provisioning

O load balancer está sendo configurado.
active

O load balancer está totalmente configurado e pronto para rotear o tráfego.
active_impaired

O balanceador de carga está roteando o tráfego, mas não tem os recursos necessários para escalar.
failed

O load balancer não pôde ser configurado.
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Atributos do load balancer
A seguir estão os atributos do load balancer:

access_logs.s3.enabled

Indica se os logs de acesso armazenados no Amazon S3 estão habilitados. O padrão é false.
access_logs.s3.bucket

O nome do bucket do Amazon S3 para os logs de acesso. Esse atributo é necessário se os 
logs de acesso estiverem habilitados. Para obter mais informações, consulte Habilitar logs de 
acesso (p. 141).

access_logs.s3.prefix

O prefixo para o local no bucket do Amazon S3.
deletion_protection.enabled

Indica se a proteção contra exclusão está habilitada. O padrão é false.
idle_timeout.timeout_seconds

O valor de tempo limite de inatividade, em segundos. O padrão é 60 segundos.
ipv6.deny_all_igw_traffic

Bloqueia o acesso do gateway da Internet (IGW) ao balanceador de carga, impedindo o acesso 
não intencional ao balanceador de carga interno por meio de um gateway da Internet. Ele está 
configuradofalse para balanceadores de carga voltados para a Internet etrue para balanceadores 
de carga internos. Esse atributo não impede o acesso à Internet que não seja IGW (por meio de 
peering, Transit Gateway ouAWS VPN).AWS Direct Connect

routing.http.desync_mitigation_mode

Determina como o load balancer lida com solicitações que podem representar risco de segurança 
para o seu aplicativo. Os valores possíveis são monitor, defensive e strictest. O padrão é
defensive.

routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled

Indica se os cabeçalhos HTTP com campos de cabeçalho que não são válidos são removidos pelo 
balanceador de carga (true) ou roteados para destinos (false). O padrão é false. O Elastic 
Load Balancing exige que os nomes de cabeçalho HTTP válidos estejam em conformidade com a 
expressão regular[-A-Za-z0-9]+, conforme descrito no Registro de nomes de campo HTTP. Cada 
nome consiste em caracteres alfanuméricos ou hifens. Selecionetrue se quiser que cabeçalhos 
HTTP que não estejam em conformidade com esse padrão sejam removidos das solicitações.

routing.http.preserve_host_header.enabled

Indica se o Application Load Balancer deve preservar oHost cabeçalho na solicitação HTTP e enviá-lo 
para destinos sem nenhuma alteração. Os valores possíveis são true e false. O padrão é false.

routing.http.x_amzn_tls_version_and_cipher_suite.enabled

Indica se os dois cabeçalhos (x-amzn-tls-versionex-amzn-tls-cipher-suite), que contêm 
informações sobre a versão negociada do TLS e o conjunto de cifras, são adicionados à solicitação do 
cliente antes de enviá-la ao destino. O cabeçalho x-amzn-tls-version tem informações sobre a 
versão do protocolo TLS negociada com o cliente e o cabeçalho x-amzn-tls-cipher-suite tem 
informações sobre o pacote de criptografia negociado com o cliente. Ambos os cabeçalhos estão no 
formato OpenSSL. Os valores possíveis para o atributo são true e false. O padrão é false.

routing.http.xff_client_port.enabled

Indica se oX-Forwarded-For cabeçalho deve preservar a porta de origem que o cliente usou para 
se conectar ao balanceador de carga. Os valores possíveis são true e false. O padrão é false.
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routing.http.xff_header_processing.mode

Permite que você modifique, preserve ou remova oX-Forward-For cabeçalho na solicitação HTTP 
antes que o Application Load Balancer envie a solicitação ao destino. Os valores possíveis são
append, preserve e remove. O padrão é append.
• Se o valor for append, o Application Load Balancer adicionará o endereço IP do cliente (do último 

salto) ao cabeçalho X-Forward-For na solicitação HTTP antes de enviá-la aos destinos.
• Se o valor forpreserve, o Application Load Balancer deverá preservar oX-Forward-For

cabeçalho na solicitação HTTP e enviá-lo para destinos sem nenhuma alteração.
• Se o valor for remove, o Application Load Balancer removerá o cabeçalho X-Forward-For na 

solicitação HTTP e o enviará para o destino sem nenhuma alteração.
routing.http2.enabled

Indica se HTTP/2 está habilitado. O padrão é true.
waf.fail_open.enabled

Indica se deve ser permitido que um balanceador de cargaAWS WAF habilitado encaminhe 
solicitações para destinos se ele não conseguir encaminhar a solicitaçãoAWS WAF. Os valores 
possíveis são true e false. O padrão é false.

Note

Orouting.http.drop_invalid_header_fields.enabled atributo foi introduzido para 
oferecer proteção de dessincronização HTTP. Orouting.http.desync_mitigation_mode
atributo foi adicionado para fornecer proteção mais abrangente contra a dessincronização HTTP 
para seus aplicativos. Você não precisa usar os dois atributos e pode escolher qualquer um deles, 
dependendo dos requisitos do seu aplicativo.

Tipo de endereço IP
Você pode definir os tipos de endereços IP que os clientes podem usar para acessar seus balanceadores 
de carga internos e voltados para a Internet.

Veja a seguir os tipos de endereço IP:

ipv4

Os clientes devem se conectar ao load balancer usando endereços IPv4 (por exemplo, 192.0.2.1)
dualstack

Os clientes podem se conectar ao load balancer usando endereços IPv4 (por exemplo, 192.0.2.1) e 
endereços IPv6 (por exemplo, 2001:0db8:85a3:0:0:8a2e:0370:7334).

Considerações sobre o balanceador de carga Dualstack

• O balanceador de carga se comunica com os destinos com base no tipo de endereço IP do grupo alvo.
• Quando você ativa o modo dualstack para o balanceador de carga, o Elastic Load Balancing fornece um 

registro DNS AAAA para o balanceador de carga. Os clientes que se comunicam com o load balancer 
usando endereços IPv4 resolvem o registro DNS A. Os clientes que se comunicam com o load balancer 
usando endereços IPv6 resolvem o registro DNS AAAA.

• O acesso aos balanceadores de carga internos de pilha dupla por meio do gateway da Internet é 
bloqueado para evitar o acesso não intencional à Internet. No entanto, isso não impede o acesso à 
Internet que não seja do IWG (por meio de peering, Transit Gateway ouAWS VPN).AWS Direct Connect
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Balanceamento de carga entre zonas
Com os Application Load Balancers, o balanceamento de carga entre zonas está ativado por padrão e 
não pode ser alterado no nível do balanceador de carga. Para obter mais informações, consulte a seção 
Balanceamento de carga entre zonas no Manual do usuário do Elastic Load Balancing.

É possível desativar o balanceamento de carga entre zonas no nível do atributo. Para obter mais 
informações, consulte the section called “Desabilitar balanceamento de carga entre zonas” (p. 91).

Tempo limite de inatividade da conexão
Para cada solicitação que um cliente faz por meio de um load balancer, o load balancer mantém duas 
conexões. A conexão front-end é entre um cliente e o load balancer. A conexão de back-end é entre o load 
balancer e um destino. O load balancer tem um período de tempo limite ocioso configurado que se aplica 
às suas conexões. Se nenhum dado tiver sido enviado ou recebido até o período que o tempo limite de 
inatividade terminar, o load balancer fechará a conexão. Para garantir que operações demoradas, como 
uploads de arquivo, tenham tempo para serem concluídas, envie pelo menos 1 byte de dados antes de 
decorrer cada período de tempo limite de inatividade e aumente a duração do período do tempo limite de 
inatividade conforme o necessário.

Para conexões de back-end, recomendamos que você habilite a opção HTTP keep-alive para suas 
instâncias do EC2. Você pode habilitar a opção de keep-alive do HTTP nas configurações do servidor 
web para suas instâncias do EC2. Se você habilitar o HTTP keep-alive, o balanceador de carga 
poderá reutilizar as conexões de back-end até que o tempo limite de manutenção de atividade expire. 
Recomendamos também que você configure o tempo limite de inatividade do seu aplicativo como um valor 
maior do que o tempo limite de inatividade configurado para o load balancer. Caso contrário, se o aplicativo 
fechar a conexão TCP com o balanceador de carga sem problemas, o balanceador de carga poderá enviar 
uma solicitação ao aplicativo antes de receber o pacote indicando que a conexão foi fechada. Se for esse o 
caso, o balanceador de carga enviará um erro HTTP 502 Bad Gateway para o cliente.

Por padrão, o Elastic Load Balancing define o valor do tempo limite de inatividade para o balanceador 
de carga como 60 segundos. Use o procedimento a seguir para definir um valor de tempo limite ocioso 
diferente.

Para atualizar o valor do tempo limite de inatividade usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione o load balancer.
4. Na guia Atributos, escolha Editar.
5. Em Configuração de tráfego, insira um valor para o tempo limite de inatividade, em segundos. O 

intervalo válido é de 1 a 4.000.
6. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Para atualizar o valor do tempo limite de inatividade usando a AWS CLI

Use o modify-load-balancer-attributescomando com oidle_timeout.timeout_seconds atributo.

Deletion protection (Proteção contra exclusão)
Para evitar que seu load balancer seja excluído acidentalmente, você pode ativar a proteção contra 
exclusão. Por padrão, a proteção contra exclusão está desativada para seu load balancer.
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Se você ativar a proteção contra exclusão para o load balancer, deverá desativá-la antes de excluir o load 
balancer.

Para habilitar a proteção contra exclusão usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione o load balancer.
4. Na guia Atributos, escolha Editar.
5. Em Configuração, ative a Proteção contra exclusão.
6. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Para desabilitar a proteção contra exclusão usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione o load balancer.
4. Na guia Atributos, escolha Editar.
5. Na página de configuração, desative a proteção contra exclusão.
6. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Para habilitar ou desabilitar a proteção contra exclusão usando a AWS CLI

Use o modify-load-balancer-attributescomando com odeletion_protection.enabled atributo.

Modo de mitigação da dessincronização
O modo de mitigação de dessincronização protege seu aplicativo contra problemas causados por 
HTTP dessincronização. O balanceador de carga classifica cada solicitação com base em seu nível de 
ameaça, permite solicitações seguras e, em seguida, reduz o risco, conforme instruído pelo modo de 
mitigação especificado. Os modos de mitigação de dessincronização são: monitor (monitorado), defensive 
(defensivo) e strictest (mais rigoroso). O padrão é o modo defensivo, que fornece mitigação durável contra 
HTTP Desync, mantendo a disponibilidade da sua aplicação. Você pode alternar para o modo mais restrito 
para garantir que sua aplicação receba somente solicitações que estejam em conformidade com o RFC 
7230.

A biblioteca http_desync_guardian analisa solicitações HTTP para evitar ataques de HTTP 
dessincronização. Para obter mais informações, consulte HTTP Desync Guardian em GitHub.

Classificações

As classificações são as seguintes:

• Compatível: a solicitação está em conformidade com o RFC 7230 e não representa ameaças de 
segurança conhecidas.

• Aceitável: a solicitação não está em conformidade com o RFC 7230, mas não representa ameaças de 
segurança conhecidas.

• Ambígua: a solicitação não está em conformidade com o RFC 7230, mas representa um risco, pois 
vários servidores Web e proxies podem lidar com ela de formas diferentes.

• Grave: a solicitação representa um alto risco de segurança. O balanceador de carga bloqueia a 
solicitação, atende uma resposta 400 ao cliente e fecha a conexão do cliente.
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Se uma solicitação não estiver em conformidade com o RFC 7230, o balanceador de carga incrementará 
a métrica DesyncMitigationMode_NonCompliant_Request_Count. Para obter mais informações, 
consulte Métricas do Application Load Balancer (p. 114).

A classificação de cada solicitação está incluída nos registros de acesso do balanceador de carga. Se 
a solicitação não estiver em conformidade, os registros de acesso incluirão um código de motivo de 
classificação. Para obter mais informações, consulte Motivos de classificação (p. 135).

Modos

A tabela a seguir descreve como os Application Load Balancancers tratam solicitações com base no modo 
e na classificação.

Classificação Modo monitorado Modo defensivo Modo mais restrito

Compatível Permitido Permitido Permitido

Aceitável Permitido Permitido Bloqueado

Ambíguo Permitido Permitido¹ Bloqueado

Grave Permitido Bloqueado Bloqueado

¹ Encaminha as solicitações, mas fecha as conexões entre cliente e destino. Você poderá incorrer em 
cobranças adicionais se seu balanceador de carga receber um grande número de solicitações ambíguas 
no modo Defensivo. Isso ocorre porque o aumento do número de novas conexões por segundo contribui 
para que as unidades de capacidade do Load Balancer (LCU) sejam usadas por hora. Você pode usar 
aNewConnectionCount métrica para comparar como seu balanceador de carga estabelece novas 
conexões no modo Monitor e no modo Defensivo.

Para atualizar o modo de mitigação de dessincronização usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione o load balancer.
4. Na guia Atributos, escolha Editar.
5. Em Tratamento de pacotes, para o modo de mitigação de dessincronização, escolha Defensive,

Strictest ou Monitor.
6. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Para atualizar o modo de mitigação de dessincronização usando a AWS CLI

Use o modify-load-balancer-attributescomando com orouting.http.desync_mitigation_mode
atributo definido comomonitordefensive, oustrictest.

Preservação do cabeçalho do host
Quando você habilita o atributo Preserve host header, o Application Load Balancer deverá preservar 
oHost cabeçalho na solicitação HTTP e enviá-lo para destinos sem nenhuma modificação. Se o 
Application Load Balancer receber váriosHost cabeçalhos, ele preservará todos eles. As regras do ouvinte 
são aplicadas somente ao primeiroHost cabeçalho recebido.
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Por padrão, quando o atributo Preserve host header não está ativado, o Application Load Balancer 
modifica oHost cabeçalho da seguinte maneira:

Quando a preservação do cabeçalho do host não está ativada e a porta do ouvinte é uma porta não 
padrão: quando não estamos usando as portas padrão (portas 80 ou 443), acrescentamos o número 
da porta ao cabeçalho do host, caso ele ainda não tenha sido anexado pelo cliente. Por exemplo, 
oHost cabeçalho na solicitação HTTP comHost: www.example.com seria modificado paraHost: 
www.example.com:8080, se a porta do ouvinte fosse uma porta não padrão, como8080.

Quando a preservação do cabeçalho do host não está ativada e a porta do listener é uma porta padrão 
(porta 80 ou 443): Para portas padrão do ouvinte (porta 80 ou 443), não acrescentamos o número da porta 
ao cabeçalho do host de saída. Qualquer número de porta que já estava no cabeçalho do host de entrada 
é removido.

A tabela a seguir mostra mais exemplos de como os Application Load Balancers tratam os cabeçalhos do 
host na solicitação HTTP com base na porta do ouvinte.

Porta do ouvinte Exemplo de 
solicitação

Cabeçalho do host 
na solicitação

A preservação do 
cabeçalho do host 
está desativada 
(comportamento 
padrão)

A preservação do 
cabeçalho do host 
está ativada

A solicitação é 
enviada no ouvinte 
HTTP/HTTPS 
padrão.

GET /
index.html 
HTTP/1.1 Host: 
example.com

exemplo.com exemplo.com exemplo.com

A solicitação é 
enviada no ouvinte 
HTTP padrão e o 
cabeçalho do host 
tem uma porta (80 
ou 443).

GET /
index.html 
HTTP/1.1 Host: 
example.com:80

example.com:80 exemplo.com example.com:80

A solicitação 
tem um caminho 
absoluto.

GET https://
dns_name/
index.html 
HTTP/1.1 Host: 
example.com

exemplo.com dns_name exemplo.com

A solicitação é 
enviada em uma 
porta de ouvinte 
não padrão e o 
cabeçalho do host 
tem porta (por 
exemplo, 8080).

GET /
index.html 
HTTP/1.1 Host: 
example.com

exemplo.com example.com:8080 exemplo.com

Para habilitar a preservação do cabeçalho do host

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione o load balancer.
4. Na guia Atributos, escolha Editar.
5. Em Tratamento de pacotes, ative Preservar cabeçalho do host.
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6. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Para habilitar a preservação do cabeçalho do host usando oAWS CLI

Use o modify-load-balancer-attributescomando com 
orouting.http.preserve_host_header.enabled atributo definido comotrue.

Application Load Balancers eAWS WAF
É possível usarAWS WAF com o Application Load Balancer para permitir ou bloquear solicitações com 
base nas regras em uma lista de controle de acesso à Web (web ACL). Para obter mais informações, 
consulte Como trabalhar com ACLs da web no Guia doAWS WAF desenvolvedor.

Para verificar se o load balancer se integra com o AWS WAF, selecione seu load balancer no AWS 
Management Console e selecione a guia Integrated services (Serviços integrados).

Por padrão, se o balanceador de carga não conseguir obter uma respostaAWS WAF, ele retornará um erro 
HTTP 500 e não encaminhará a solicitação. Se você precisar que seu balanceador de carga encaminhe 
solicitações aos destinos, mesmo que ele não consiga entrar em contatoAWS WAF, você pode ativar o 
atributoAWS WAF fail open.

Para habilitar a abertura deAWS WAF falhas usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione o load balancer.
4. Na guia Atributos, escolha Editar.
5. Em Configuração de tráfego, ative o WAF fail open.
6. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Para habilitar a abertura deAWS WAF falhas usando oAWS CLI

Use o modify-load-balancer-attributescomando com owaf.fail_open.enabled atributo definido 
comotrue.

Criar um Application Load Balancer
Um load balancer leva solicitações de clientes e as distribui em destinos em um grupo de destino.

Antes de começar, certifique-se de que você tem uma nuvem privada virtual (VPC) com, no mínimo, uma 
sub-rede pública em cada uma das zonas de disponibilidade usadas por seus destinos.

Para criar um load balancer usando a AWS CLI, consulte Tutorial: Criar um Application Load Balancer 
usando aAWS CLI (p. 8).

Para criar um load balancer usando o AWS Management Console, execute as tarefas a seguir.

Tarefas
• Etapa 1: configurar um atributo (p. 5)
• Etapa 2: Registrar alvos (p. 21)
• Etapa 3: configurar um balanceador de carga e um ouvinte (p. 22)
• Etapa 4: Testar o load balancer (p. 7)
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Etapa 1: configurar um atributo
A configuração de um grupo-alvo permite que você registre destinos, como instâncias do EC2. O grupo 
de destino que você configura nesta etapa é usado como grupo-alvo na regra do ouvinte quando você 
configura seu balanceador de carga. Para obter mais informações, consulte Grupos-alvo para seus 
Application Load Balancers (p. 75).

Para configurar seu grupo de destino

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Grupos de destino.
3. Selecione Criar grupo de destino.
4. Na seção Configuração básica, defina os seguintes parâmetros:

a. Em Escolher um tipo de destino, selecione Instâncias para especificar destinos por ID de 
instância ou endereços IP para especificar destinos por endereço IP. Se o tipo de destino for uma
função Lambda, você poderá ativar as verificações de Health selecionando Habilitar na seção
Verificações de integridade.

b. Em Target name name (Nome do grupo de destino), insira um nome para o atributo.
c. Modifique a porta e o protocolo conforme necessário.
d. Se o tipo de destino for endereços IP, escolha IPv4 ou IPv6 como o tipo de endereço IP, caso 

contrário, vá para a próxima etapa.

Observe que somente destinos com o tipo de endereço IP selecionado podem ser incluídos nesse 
grupo de destino. O tipo de endereço IP não pode ser alterado após a criação do atributo.

e. Para VPC, selecione uma nuvem privada virtual (VPC) com os destinos que você deseja incluir 
em seu grupo-alvo.

f. Para a versão do protocolo, selecione HTTP1 quando o protocolo de solicitação for HTTP/1.1 ou 
HTTP/2; selecione HTTP2, quando o protocolo de solicitação for HTTP/2 ou gRPC; e selecione
gRPC, quando o protocolo de solicitação for gRPC.

5. Na seção Verificações de Health, modifique as configurações padrão conforme necessário. Para
Configurações avançadas de verificação de saúde, escolha a porta de verificação de saúde, 
contagem, tempo limite, intervalo e especifique os códigos de sucesso. Se as verificações de saúde 
excederem consecutivamente o limite de insalubridade, o balanceador de carga retira o alvo de 
serviço. Se as verificações de integridade excederem consecutivamente a contagem do limite
de integridade, o balanceador de carga colocará o alvo novamente em serviço. Para obter mais 
informações, consulte Verificações de integridade para os grupos de destino (p. 85).

6. (Opcional) Adicione uma ou mais tags, da seguinte forma:

a. Expanda a seção Tags.
b. Escolha Adicionar tag.
c. Insira a chave da tag e o valor da tag. Os caracteres permitidos são letras, espaços, números (em 

UTF-8) e os seguintes caracteres especiais: + - =. _ : / @. Não use espaços no início nem no fim. 
Os valores de tags diferenciam maiúsculas de minúsculas.

7. Escolha Next (Próximo).

Etapa 2: Registrar alvos
Você pode registrar instâncias do EC2, endereços IP ou funções do Lambda como destinos em um grupo-
alvo. Esta é uma etapa opcional para criar um balanceador de carga. No entanto, você deve registrar seus 
alvos para garantir que seu balanceador de carga direcione o tráfego para eles.

1. Na página Registrar alvos, adicione um ou mais alvos da seguinte forma:
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• Se o tipo de destino for Instâncias, selecione uma ou mais instâncias, insira uma ou mais portas e 
escolha Incluir como pendente abaixo.

• Se o tipo de destino for endereços IP, faça o seguinte:

a. Selecione uma rede VPC na lista ou escolha Outros endereços IP privados.
b. Insira o endereço IP manualmente ou encontre o endereço IP usando os detalhes da 

instância. É possível inserir até cinco endereços IP por vez.
c. Insira as portas para rotear o tráfego para os endereços IP especificados.
d. Escolha Incluir como pendente abaixo.

• Se o tipo de destino for Lambda, selecione uma função Lambda ou insira um ARN de função 
Lambda e escolha Incluir como pendente abaixo.

2. Selecione Criar grupo de destino.

Etapa 3: configurar um balanceador de carga e um 
ouvinte
Para criar um Application Load Balancer, você deve primeiro fornecer informações básicas de configuração 
para seu balanceador de carga, como nome, esquema e tipo de endereço IP. Em seguida, você fornece 
informações sobre sua rede e um ou mais ouvintes. Um listener é um processo que verifica se há 
solicitações de conexão. Ele é configurado com um protocolo e uma porta para as conexões de clientes 
com o load balancer. Para obter mais informações sobre protocolos e portas suportados, consulte
Configuração do listener (p. 32).

Para configurar seu load balancer e seu listener

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione Criar load balancer.
4. Em Application Load Balancer, escolha Create (Criar).
5. Configuração básica

a. Em Load balancer name (Nome do balanceador de carga), insira um nome para o seu 
balanceador de carga. Por exemplo, my-alb. O nome do seu Application Load Balancer deve ser 
exclusivo no conjunto de Application Load Balancers e Network Load Balancers para a região. Os 
nomes podem ter no máximo 32 caracteres, e podem conter somente caracteres alfanuméricos e 
hifens. Eles não podem começar ou terminar com um hífen ou cominternal-.

b. Em Scheme (Esquema), escolha Internet-facing (Voltado para a Internet) ou Internal (Interno). 
Um balanceador de carga voltado para a Internet roteia solicitações de clientes até destinos na 
Internet. Um load balancer interno roteia solicitações a destinos usando endereços IP privados.

c. Em IP address type (Tipo de endereço IP), escolha IPv4 ou Dualstack (Pilha dupla). Use IPv4
caso seus clientes usem endereços IPv4 para se comunicarem com o balanceador de carga. 
Escolha Dualstack (Pilha dupla) caso seus clientes usem endereços IPv4 e IPv6 para se 
comunicarem com o balanceador de carga.

6. Mapeamento de rede

a. Para VPC, selecione a VPC que você usou para suas instâncias do EC2. Se você selecionou
voltado para a Internet para o Scheme, somente VPCs com um gateway de Internet estarão 
disponíveis para seleção.

b. Para mapeamentos, selecione duas ou mais zonas de disponibilidade e sub-redes 
correspondentes. Habilitar várias zonas de disponibilidade aumenta a tolerância a falhas das 
aplicações.
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Para um balanceador de carga interno, você pode atribuir um endereço IP privado do intervalo 
IPv4 ou IPv6 de cada sub-rede em vez de permitir que vocêAWS atribua um.

Selecione uma sub-rede por zona para ativar. Se você ativou o modo Dualstack para o 
balanceador de carga, selecione sub-redes com blocos CIDR IPv6 associados. Você pode 
especificar um dos seguintes itens:

• Sub-redes de duas ou mais zonas de disponibilidade
• Sub-redes de uma ou mais Local Zones
• Uma sub-rede Outpost

7. Em Security groups (Grupos de segurança), selecione um grupo de segurança existente ou crie um 
novo.

O security group para o load balancer deve permitir que ele se comunique com destinos registrados 
tanto na porta do listener quanto na porta de verificação de integridade. O console pode criar um 
security group para seu load balancer em seu nome com regras que permitam essa comunicação. 
Você também pode criar um gruo de segurança e selecioná-lo. Para obter mais informações, consulte
Regras recomendadas (p. 25).

(Opcional) Para criar um novo grupo de segurança para seu balanceador de carga, escolha Criar um 
novo grupo de segurança.

8. Para Listeners e roteamento, o listener padrão aceita tráfego HTTP na porta 80. É possível manter o 
protocolo e a porta padrão ou escolher diferentes. Em Default action (Ação padrão), escolha o grupo 
de destino que você criou. É possível, opcionalmente, escolher Add listener (Adicionar listener) para 
adicionar outro listener (por exemplo, um listener de HTTPS).

Se você criar um listener de HTTPS, defina as configurações necessárias do Secure listener. Senão, 
siga para a próxima etapa.

Quando você usa HTTPS para o listener do seu load balancer, você deve implantar um certificado 
SSL no load balancer. O load balancer usa esse certificado para encerrar a conexão e descriptografar 
solicitações dos clientes antes de enviá-las aos destinos. Para obter mais informações, consulte
Certificados SSL (p. 44). Além disso, especifique a política de segurança que o balanceador de 
carga usa para negociar conexões SSL com os clientes. Para obter mais informações, consulte
Políticas de segurança (p. 46).

Em Default SSL certificate (Certificado SSL padrão), execute uma das seguintes ações:

• Se você tiver criado ou importado um certificado usando o AWS Certificate Manager, selecione
From ACM (Do ACM) e, em seguida, selecione o certificado.

• Se você tiver carregado um certificado usando o IAM, selecione From IAM (Do IAM) e, em seguida, 
selecione o certificado.

• Se você quiser importar um certificado para o ACM ou o IAM, insira o nome do certificado. Em 
seguida, cole a chave privada e o corpo codificados por PEM.

9. (Opcional) É possível usar Add-on services (Serviços complementares), como o AWS Global 
Accelerator, para criar um acelerador e associar o balanceador de carga ao acelerador. O nome do 
acelerador pode ter até 64 caracteres. Os caracteres válidos são a-z, A-Z, 0-9, . e hífen (-). Depois que 
o acelerador for criado, é possível usar o AWS Global Acceleratorconsole para gerenciá-lo.

10. Marcar e criar

a. (Opcional) Adicione uma etiqueta para categorizar seu load balancer. As chaves de tag devem 
ser exclusivas de cada load balancer. Os caracteres permitidos são letras, espaços, números (em 
UTF-8) e os seguintes caracteres especiais: + - =. _ : / @. Não use espaços no início nem no fim. 
Os valores de tags diferenciam maiúsculas de minúsculas.

23



Elastic Load Balancing Application Load Balancers
Etapa 4: Testar o load balancer

b. Revise sua configuração e escolha Create load balancer (Criar um balanceador de carga). Alguns 
atributos padrão são aplicados ao seu balanceador de carga durante a criação. Você pode 
visualizá-los e editá-los depois de criar o balanceador de carga. Para obter mais informações, 
consulte Atributos do load balancer (p. 14).

Etapa 4: Testar o load balancer
Depois de criar seu balanceador de carga, você pode verificar se suas instâncias do EC2 passam na 
verificação de integridade inicial. Em seguida, você pode verificar se o balanceador de carga está enviando 
tráfego para sua instância do EC2. Para excluir o balanceador de carga, consulteExcluir um Application 
Load Balancer (p. 29).

Para testar o load balancer

1. Após a criação do load balancer, selecione Close (Fechar).
2. No painel de navegação, selecione Grupos de destino.
3. Selecione o grupo de destino recém-criado.
4. Escolha Destinos e verifique se a sua instância está pronta. Se o status de uma instância forinitial, 

normalmente é porque a instância ainda está em processo de registro. Esse status também 
pode indicar que a instância não passou pelo número mínimo de verificações de saúde para ser 
considerada íntegra. Após o status de pelo menos uma instância ser íntegro, você pode testar seu 
load balancer. Para obter mais informações, consulte Status de integridade do destino (p. 87).

5. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
6. Selecione o load balancer recém-criado.
7. Escolha Descrição e copie o nome DNS do balanceador de carga interno ou voltado para a Internet 

(por exemplo, my-load-balancer -1234567890abcdef.elb.us-east-2.amazonaws.com).

• Para balanceadores de carga voltados para a Internet, cole o nome DNS no campo de endereço de 
um navegador da Web conectado à Internet.

• Para balanceadores de carga internos, cole o nome DNS no campo de endereço de um navegador 
da Web que tenha conectividade privada com a VPC.

Se tudo estiver configurado corretamente, o navegador exibirá a página padrão do seu servidor.
8. Se a página da Web não for exibida, consulte os documentos a seguir para obter ajuda adicional de 

configuração e etapas de solução de problemas.

• Para problemas relacionados ao DNS, consulte Roteamento de tráfego para um balanceador de 
carga ELB no Guia do desenvolvedor do Amazon Route 53.

• Para problemas relacionados ao Load Balancer, consulteSolução dos problemas dos balanceadores 
de carga da aplicação (p. 150).

Zonas de disponibilidade para seu Application Load 
Balancer

Você pode habilitar ou desabilitar as Zonas de disponibilidade para o seu load balancer a qualquer 
momento. Depois de habilitar uma Zona de disponibilidade, o load balancer começa a rotear as 
solicitações para os destinos registrados nessa Zona de disponibilidade. O load balancer é mais eficaz se 
você garantir que cada Zona de disponibilidade ativada tenha pelo menos um destino registrado.

Depois de desativar uma Zona de disponibilidade, os destinos nela permanecerão registrados no load 
balancer, mas o load balancer não roteará solicitações para elas.
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Para atualizar as Zonas de disponibilidade usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione o load balancer.
4. Na guia Mapeamento de rede, escolha Editar sub-redes.
5. Para ativar uma zona de disponibilidade, marque sua caixa de seleção e selecione uma sub-rede. Se 

houver somente uma sub-rede disponível, ela estará selecionada para você.
6. Para alterar a sub-rede de uma zona de disponibilidade ativada, escolha uma das outras sub-redes na 

lista.
7. Para desativar uma Zona de disponibilidade, desmarque a caixa de seleção.
8. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Para atualizar as Zonas de disponibilidade usando a AWS CLI

Use o comando set-sub-redes.

Grupos de segurança para seu Application Load 
Balancer

Você deve garantir que seu load balancer consiga se comunicar com destinos registrados tanto na porta 
do listener quanto na porta de verificação de integridade. Sempre que você adicionar um listener ao 
load balancer ou atualizar a porta de verificação de integridade de um grupo de destino usado pelo load 
balancer para rotear as solicitações, será necessário verificar se os security groups associados ao load 
balancer permitem tráfego na nova porta em ambas as direções. Caso não façam isso, você pode editar 
as regras para os security groups associados no momento ou associar diferentes security groups ao 
load balancer. Em uma VPC, você fornece o security group para seu load balancer, que permite que 
você escolha as portas e protocolos a serem permitidos. Por exemplo, você pode abrir conexões ICMP 
(Internet Control Message Protocol) para o load balancer responder às solicitações de ping (no entanto, as 
solicitações de ping não são encaminhadas a nenhuma instância).

Regras recomendadas
As regras a seguir são recomendadas para um balanceador de carga voltado para a Internet.

Inbound

Origem Port Range (Intervalo de portas) Comentário

0.0.0.0/0 listener Permite todo o tráfego de entrada 
na porta do listener do load 
balancer

Outbound

Destination (Destino) Port Range (Intervalo de portas) Comentário

security group da 
instância

listener da instância Permitir tráfego de saída para 
instâncias na porta do ouvinte da 
instância
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security group da 
instância

verificação de saúde Permitir tráfego de saída para 
instâncias na porta de verificação 
de integridade

As regras a seguir são recomendadas para um balanceador de carga interno.

Inbound

Origem Port Range (Intervalo de portas) Comentário

CIDR DA VPC listener Permite tráfego de entrada 
do CIDR da VPC na porta do 
listener do load balancer

Outbound

Destination (Destino) Port Range (Intervalo de portas) Comentário

security group da 
instância

listener da instância Permitir tráfego de saída para 
instâncias na porta do ouvinte da 
instância

security group da 
instância

verificação de saúde Permitir tráfego de saída para 
instâncias na porta de verificação 
de integridade

As regras a seguir são recomendadas para um Application Load Balancer usado como destino de um 
Network Load Balancer.

Inbound

Origem Port Range (Intervalo de portas) Comentário

endereços IP do cliente/
CIDR

alb listener Permitir todo o tráfego do cliente 
de entrada na porta do ouvinte 
do load balancer balancer

CIDR DA VPC alb listener Permitir todo o tráfego do 
clienteAWS PrivateLink de 
entrada via a porta do ouvinte do 
load balancer

CIDR DA VPC alb listener Permitir tráfego de saúde de 
entrada do Network Load 
Balancer

Outbound

Destination (Destino) Port Range (Intervalo de portas) Comentário

security group da 
instância

listener da instância Permitir tráfego de saída para 
instâncias na porta do ouvinte da 
instância

security group da 
instância

verificação de saúde Permitir tráfego de saída para 
instâncias na porta de verificação 
de integridade
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Observe que os security groups do Application Load Balancer usam o acompanhamento da conexão 
para acompanhar as informações sobre o tráfego proveniente do Network Load Balancer. Isso acontece 
independentemente das regras do grupo de segurança definidas para seu Application Load Balancer. 
Para saber mais sobre o acompanhamento da conexão do Amazon EC2, consulte Acompanhamento da
conexão de grupos de segurança no Guia do usuário do Amazon EC2 para instâncias Linux.

Recomendamos também que você permita a entrada de tráfego ICMP para oferecer suporte ao Path MTU 
Discovery. Para obter mais informações, consulte Descoberta de caminho MTU no Manual do usuário do 
Amazon EC2 para instâncias do Linux.

Atualize os grupos de segurança associados
Você pode atualizar os security groups associados ao seu load balancer a qualquer momento.

Para atualizar security groups usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione o load balancer.
4. Na guia Segurança, escolha Editar.
5. Para associar um security group ao seu load balancer, selecione-o. Para remover uma associação de 

grupo de segurança, escolha o ícone X para o grupo de segurança.
6. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Para atualizar security groups usando a AWS CLI

Use o comando set-security-groups.

Tipos de endereços IP para seu Application Load 
Balancer

Você pode configurar seu Application Load Balancer para que os clientes possam se comunicar com o 
balanceador de carga usando somente endereços IPv4 ou usando endereços IPv4 e IPv6 (pilha dupla). O 
balanceador de carga se comunica com os destinos com base no tipo de endereço IP do grupo alvo. Para 
obter mais informações, consulte Tipo de endereço IP (p. 15).

Requisitos do Dualstack

• É possível definir o tipo de endereço IP ao criar o load balancer e atualizá-lo a qualquer momento.
• A nuvem privada virtual (VPC) e as sub-redes especificadas para o load balancer devem ter blocos 

CIDR IPv6 associados. Para obter mais informações, consulte Endereços IPv6 no Guia do usuário do 
Amazon EC2.

• As tabelas de rota para as sub-redes do load balancer devem rotear o tráfego IPv6.
• Os grupos de segurança para o load balancer devem permitir tráfego IPv6.
• As ACLs de rede para as sub-redes do load balancer devem permitir tráfego IPv6.

Como definir o tipo de endereço IP na criação

Defina as configurações conforme descrito em Criar um load balancer (p. 22).
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Para atualizar o tipo de endereço IP usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione o load balancer.
4. Na guia Mapeamento de rede, escolha Editar tipo de endereço IP.
5. Para o tipo de endereço IP, escolha IPv4 para suportar somente endereços IPv4 ou Dualstack para 

oferecer suporte a endereços IPv4 e IPv6.
6. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Para atualizar o tipo de endereço IP usando a AWS CLI

Use o comando set-ip-address-type.

Tags para seu Application Load Balancer
As tags ajudam a categorizar seus load balancers de diferentes formas, como por finalidade, por 
proprietário ou por ambiente.

Você pode adicionar várias tags para cada load balancer. Se você adicionar uma tag com uma chave que 
já esteja associada ao load balancer, o valor dessa tag será atualizado.

Quando você terminar com uma tag, poderá removê-la do seu load balancer.

Restrições

• Número máximo de tags por recurso: 50
• Comprimento máximo da chave: 127 caracteres Unicode
• Comprimento máximo de valor: 255 caracteres Unicode
• As chaves e os valores de tags diferenciam maiúsculas de minúsculas. Os caracteres permitidos são 

letras, espaços e números representáveis em UTF-8, além dos seguintes caracteres especiais: + - = . 
_ : / @. Não use espaços no início nem no fim.

• Não use o prefixo aws: no nome nem no valor de suas tags, pois ele é reservado para uso da AWS. 
Você não pode editar nem excluir nomes ou valores de tag com esse prefixo. As tags com esse prefixo 
não contam para as tags por limite de recurso.

Para atualizar as tags para um load balancer usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione o load balancer.
4. Na guia Tags, escolha Gerenciar tags e, em seguida, execute uma ou mais das seguintes ações:

a. Para atualizar uma tag, edite os valores de Chave e Valor.
b. Para adicionar uma nova tag, escolha Adicionar tag e insira valores para Chave e Valor.
c. Para excluir uma etiqueta, escolha Remove (Remover) ao lado dela.

5. Quando terminar de atualizar as tags, escolha Salvar alterações.

Para atualizar as tags para um load balancer usando a AWS CLI

Use os comandos add-tags e remove-tags.
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Excluir um Application Load Balancer
Assim que o load balancer é disponibilizado, você será cobrado por cada hora ou hora parcial em que 
mantê-lo em execução. Quando não precisar mais do load balancer, pode excluí-lo. Assim que o load 
balancer for excluído, a cobrança será interrompida.

Você não pode excluir um load balancer se a proteção contra exclusão estiver habilitada. Para obter mais 
informações, consulte Deletion protection (Proteção contra exclusão) (p. 16).

Observe que excluir um load balancer não afeta seus destinos registrados. Por exemplo, as instâncias 
EC2 continuam a ser executadas e ainda estão registradas em seus grupos de destino. Para excluir seus 
grupos de destino, consulte Excluir um grupo de destino (p. 112).

Para excluir um load balancer usando o console

1. Se você tiver um registro CNAME para seu domínio que aponta para o load balancer, aponte-o para 
um novo local e aguarde até que a mudança de DNS surta efeito antes de excluir seu load balancer.

2. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
3. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
4. Selecione o balanceador de carga e escolha Ações, Excluir balanceador de carga.
5. Quando a confirmação for solicitada, insira confirm e escolha Delete (Excluir).

Para excluir um load balancer usando a AWS CLI

Use o comando delete-load-balancer.

Mudança de zona zona zona zona
A mudança de zona é um recurso do Amazon Route 53 Application Recovery Controller (Route 53 ARC). 
Com a mudança de zona, você pode afastar um recurso de balanceador de carga de uma zona de 
disponibilidade prejudicada com uma única ação. Dessa forma, você pode continuar operando em outras 
zonas de disponibilidade saudáveis em umRegião da AWS.

Quando você inicia uma mudança de zona, seu balanceador de carga para de enviar tráfego do recurso 
para a zona de disponibilidade afetada. O Route 53 ARC cria a mudança zonal imediatamente. No entanto, 
pode levar pouco tempo, normalmente até alguns minutos, para concluir as conexões existentes e em 
andamento na zona de disponibilidade afetada. Para obter mais informações, consulte Como funciona 
uma mudança de zona: verificações de integridade e endereços IP zonais no Guia do desenvolvedor do 
Amazon Route 53 Application Recovery Controller.

As mudanças de zona só são suportadas em balanceadores de carga de aplicativos e balanceadores de 
carga de rede com o balanceamento de carga entre zonas desativado. Se você ativar o balanceamento 
de carga entre zonas, não poderá iniciar uma mudança de zona. Para obter mais informações, consulte
Recursos compatíveis com mudanças de zona no Guia do desenvolvedor do Amazon Route 53 Application 
Recovery Controller do Amazon Route 53.

Antes de usar uma mudança de zona zona zona zona zona zona de zona, revise o seguinte:

• O balanceamento de carga entre zonas não é compatível com mudanças de zona zona zona zona zona 
zona zona zona zona de zona zona de zona. Você deve desativar o balanceamento de carga entre 
zonas para usar esse recurso.

• A mudança de zona não é suportada quando você usa um Application Load Balancer como um endpoint 
acelerador emAWS Global Accelerator.
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• Você pode iniciar uma mudança de zona para um atributo para um atributo para uma zona 
de disponibilidade única. Você não pode iniciar uma mudança de zona para várias zonas de 
disponibilidade.

• AWSremove proativamente os endereços IP do balanceador de carga zonal do DNS quando vários 
problemas de infraestrutura afetam os serviços. Sempre verifique a capacidade atual da Zona de 
Disponibilidade antes de iniciar uma mudança de zona. Se seus balanceadores de carga tiverem o 
balanceamento de carga entre zonas desativado e você usar uma mudança de zona para remover o 
endereço IP de um balanceador de carga zonal, a zona de disponibilidade afetada pela mudança de 
zona também perderá a capacidade de destino.

• Quando um Application Load Balancer é atributo para um Network Load Balancer, sempre inicie a 
mudança de zona a partir do Network Load Balancer. Se você iniciar uma mudança de zona a partir do 
Application Load Balancer, o Network Load Balancer não reconhecerá a mudança e continuará enviando 
tráfego para o Application Load Balancer.

Para obter mais orientações e informações, consulte as melhores práticas com mudanças zonais do Route 
53 ARC no Guia do desenvolvedor do Amazon Route 53 Application Recovery Controller.

Inicie uma mudança de zona
As etapas neste procedimento explicam como iniciar uma mudança de zona usando o console do Amazon 
EC2. Para ver as etapas para iniciar uma mudança de zona usando o console Route 53 ARC, consulte 
Como iniciar uma mudança de zona no Guia do desenvolvedor do Amazon Route 53 Application Recovery 
Controller.

Para iniciar uma mudança de zona de zona usando o console de

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em Load Balancing (Balanceamento de carga), escolha Load balancers

(Balanceadores de carga).
3. Selecione o nome do balanceador de carga.
4. Na guia Integrações, em Route 53 Application Recovery Controller, escolha Iniciar mudança de zona.
5. Selecione a zona de disponibilidade da qual deseja afastar o tráfego.
6. Escolha ou insira uma expiração para a mudança de zona. Uma mudança zonal pode ser definida 

inicialmente de 1 minuto a três dias (72 horas).

Todas as mudanças de zona são temporárias. Você deve definir uma expiração, mas pode atualizar 
os turnos ativos posteriormente para definir uma nova expiração.

7. Insira um comentário. Você pode atualizar a mudança de zona posteriormente para editar o 
comentário, se quiser.

8. Marque a caixa de seleção para confirmar que iniciar uma mudança de zona reduzirá a capacidade do 
seu aplicativo ao afastar o tráfego da zona de disponibilidade.

9. Escolha Start (Iniciar).

Para iniciar uma mudança de zona de zona usando oAWS CLI

Para trabalhar com a mudança de zona de forma programática, consulte o Guia de referência da API Zonal 
Shift.

Atualizar uma mudança de zona
As etapas neste procedimento explicam como atualizar uma mudança de zona usando o console do 
Amazon EC2. Para obter as etapas para atualizar uma mudança de zona usando o console do Amazon 
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Route 53 Application Recovery Controller, consulte Atualização de uma mudança de zona no Guia do 
desenvolvedor do Amazon Route 53 Application Recovery Controller.

Para atualizar uma mudança de zona de zona usando o console de

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em Load Balancing (Balanceamento de carga), escolha Load balancers

(Balanceadores de carga).
3. Selecione um nome de balanceador de carga que tenha uma mudança zonal ativa.
4. Na guia Integrações, em Route 53 Application Recovery Controller, escolha Atualizar mudança de 

zona.

Isso abre o console Route 53 ARC para continuar a atualização.
5. Em Definir expiração do turno zonal, opcionalmente, selecione ou insira uma expiração.
6. Em Comentário, opcionalmente, edite o comentário existente ou insira um novo comentário.
7. Escolha Update (Atualizar).

Para atualizar uma mudança de zona usando oAWS CLI

Para trabalhar com a mudança de zona de forma programática, consulte o Guia de referência da API Zonal 
Shift.

Cancelar uma mudança de zona zona zona onal 
zonais
As etapas neste procedimento explicam como cancelar uma mudança de zona de zona usando o console 
do Amazon EC2. Para ver as etapas para cancelar uma mudança de zona usando o console do Amazon 
Route 53 Application Recovery Controller, consulte Cancelamento de uma mudança de zona no Guia do 
desenvolvedor do Amazon Route 53 Application Recovery Controller.

Para cancelar uma mudança de zona de zona usando o console de

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em Load Balancing (Balanceamento de carga), escolha Load balancers

(Balanceadores de carga).
3. Selecione um nome de balanceador de carga que tenha uma mudança zonal ativa.
4. Na guia Integrações, em Route 53 Application Recovery Controller, escolha Cancelar mudança de 

zona.

Isso abre o console Route 53 ARC para continuar o cancelamento.
5. Escolha Cancelar mudança de zona.
6. Na caixa de diálogo de confirmação, escolha Confirmar.

Para cancelar uma mudança de zona usando oAWS CLI

Para trabalhar com a mudança de zona de forma programática, consulte o Guia de referência da API Zonal 
Shift.
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Listeners para seus Application Load 
Balancers

Antes de começar a usar o Application Load Balancer, você deve adicionar um ou mais ouvintes. Listener 
é um processo que verifica a solicitações de conexão, usando o protocolo e a porta que você configurar. 
As regras que você define para um listener determinam como o load balancer roteia solicitações para seus 
destinos registrados.

Índice
• Configuração do listener (p. 32)
• Regras do listener (p. 33)
• Tipos de ação regra (p. 34)
• Tipos de condição regra (p. 38)
• Crie um ouvinte HTTP para seu Application Load Balancer (p. 43)
• Criar um listener HTTPS para seu Application Load Balancer (p. 44)
• Regras do Listener para seu Application Load Balancer (p. 56)
• Atualizar um listener HTTPS para seu Application Load Balancer (p. 60)
• Autenticar usuários usando um Application Load Balancer (p. 62)
• Cabeçalhos HTTP e balanceadores de carga da aplicação (p. 71)
• Excluir um listener para seu Application Load Balancer (p. 74)

Configuração do listener
Os listeners são compatíveis com os seguintes protocolos e portas:

• Protocolos: HTTP, HTTPS
• Ports (Portas): 1-65535

Você pode usar um listener HTTPS para redirecionar o trabalho de criptografia e descriptografia ao seu 
load balancer, de forma que os aplicativos possam se concentrar na respectiva lógica de negócios. Se 
o protocolo de listener for HTTPS, você deverá implantar pelo menos um certificado de servidor SSL 
no listener. Para obter mais informações, consulte Criar um listener HTTPS para seu Application Load 
Balancer (p. 44).

Se você precisar garantir que os destinos decodifiquem o tráfego HTTPS em vez do balanceador de carga, 
você pode criar um Network Load Balancer com um ouvinte TCP na porta 443. Com um ouvinte TCP, o 
balanceador de carga transmite tráfego criptografado para os destinos sem decifrá-lo. Para obter mais 
informações, consulte o Guia do usuário de network load balancers.

Os Application Load Balancers fornecem suporte nativo para WebSockets. Você pode atualizar uma 
conexão HTTP/1.1 existente para uma WebSocket (wsouwss) conexão usando uma atualização de 

32

https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/


Elastic Load Balancing Application Load Balancers
Regras do listener

conexão HTTP. Quando você atualiza, a conexão TCP usada para solicitações (tanto para o balanceador 
de carga quanto para o destino) se torna uma WebSocket conexão persistente entre o cliente e o 
destino por meio do balanceador de carga. Você pode usar WebSockets tanto listeners HTTP quanto 
HTTPS. As opções e que você escolher para o listener se aplicam a WebSocket conexões, bem como ao 
tráfego HTTP. Para obter mais informações, consulte Como o WebSocket protocolo funciona no Guia do 
CloudFront desenvolvedor da Amazon.

Os Application Load Balancers fornecem suporte nativo para HTTP/2 com ouvintes HTTPS. Você pode 
enviar até 128 solicitações em paralelo usando uma conexão HTTP/2. Você pode usar a versão do 
protocolo para enviar a solicitação aos destinos usando HTTP/2. Para obter mais informações, consulte
Versão do protocolo (p. 77). Como HTTP/2 usa conexões front-end de forma mais eficiente, você pode 
perceber menos conexões entre clientes e o load balancer. Você não pode usar o recurso server-push do 
HTTP/2.

Para obter mais informações, consulte Roteamento de solicitação no Elastic Load Balancing.

Regras do listener
Cada listener tem uma regra padrão, e você pode definir regras adicionais. Cada regra consiste em uma 
prioridade, uma ou mais ações e uma ou mais condições. Você pode adicionar ou editar regras a qualquer 
momento. Para obter mais informações, consulte Editar uma regra (p. 58).

Regras padrão
Ao criar um listener, você define as ações para a regra padrão. As regras padrão não podem ter 
condições. Se nenhuma das condições das regras do listener for atendida, a ação para a regra padrão 
será executada.

Veja a seguir um exemplo de uma regra padrão como mostrado no console:

Prioridade das regras
Cada regra tem uma prioridade. As regras são avaliadas em ordem de prioridade, do valor mais baixo 
para o valor mais alto. A regra padrão é avaliada por último. Você pode alterar a prioridade de uma regra 
não padrão a qualquer momento. Você não pode alterar a prioridade da regra padrão. Para obter mais 
informações, consulte Reordenar regras (p. 59).

Ações de regras
Toda ação de regra tem um tipo, uma ordem e as informações necessárias para execução da ação. Para 
obter mais informações, consulte Tipos de ação regra (p. 34).

Condições da regra
Cada condição de regra possui um tipo e informações de configuração. Quando as condições de uma 
regra forem atendidas, a ação será executada. Para obter mais informações, consulte Tipos de condição 
regra (p. 38).
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Tipos de ação regra
A seguir estão os tipos de ação compatíveis com uma regra de ouvinte:

authenticate-cognito

[Listeners HTTPS] Use o Amazon Cognito para autenticar usuários. Para obter mais informações, 
consulte Autenticar usuários usando um Application Load Balancer (p. 62).

authenticate-oidc

[Listeners HTTPS] Usa um provedor de identidade compatível com OpenID Connect (OIDC) para 
autenticar usuários.

fixed-response

Retorna uma resposta HTTP personalizada. Para obter mais informações, consulte Ações de resposta 
fixa (p. 34).

forward

Encaminha as solicitações para os grupos de destino especificados. Para obter mais informações, 
consulte Ações futuras (p. 35).

redirect

Redireciona solicitações de um URL para outro. Para obter mais informações, consulte Ações de 
redirecionamento (p. 36).

A ação com a ordem de menor valor é executada primeiro. Cada regra deve incluir exatamente uma das 
seguintes ações: forward, redirect ou fixed-response e deve ser a última ação a ser executada.

Se a versão do protocolo for gRPC ou HTTP/2, as únicas ações suportadas sãoforward ações.

Ações de resposta fixa
Você pode usar ações de fixed-response para descartar solicitações do cliente e retornar uma 
resposta HTTP personalizada. Você pode usar essa ação para retornar um código de resposta 2XX, 4XX e 
5XX e uma mensagem opcional.

Quando uma ação de fixed-response é executada, a ação e o URL do destino do redirecionamento 
são registrados no logs de acesso. Para obter mais informações, consulte Entradas do log de 
acesso (p. 130). A contagem de ações de fixed-response com êxito é relatada na métrica
HTTP_Fixed_Response_Count. Para obter mais informações, consulte Métricas do Application Load 
Balancer (p. 114).

Example Exemplo de ação de resposta fixa para oAWS CLI

Você pode especificar uma ação ao criar ou modificar uma regra. Para obter mais informações, consulte os 
comandos create-rule e modify-rule. A ação a seguir envia uma resposta fixa com o código de status e o 
corpo da mensagem especificados.

[ 
  { 
      "Type": "fixed-response", 
      "FixedResponseConfig": { 
          "StatusCode": "200", 
          "ContentType": "text/plain", 
          "MessageBody": "Hello world" 
      } 
  }
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Ações futuras
É possível usar ações forward a fim de rotear solicitações para um ou mais grupos de destino. Se 
especificar vários grupos de destino para uma ação forward, você deverá especificar um peso para 
cada grupo de destino. Cada peso de grupo de destino é um valor de 0 a 999. As solicitações que 
correspondem a uma regra de listener com grupos de destino ponderados são distribuídas para esses 
grupos de destino com base em seus pesos. Por exemplo, se você especificar dois grupos de destino, 
cada um com um peso de 10, cada grupo de destino receberá metade das solicitações. Se você 
especificar dois grupos de destino, um com peso de 10 e o outro com peso de 20, o grupo de destino com 
peso de 20 receberá duas vezes mais solicitações do que o outro grupo de destino.

Por padrão, configurar uma regra para distribuir o tráfego entre grupos de destino ponderados não garante 
que as sticky sessions sejam honradas. Para garantir que as sticky sessions sejam honradas, habilite 
a perdurabilidade do grupo de destino para a regra. Quando o balanceador de carga encaminha pela 
primeira vez uma solicitação para um grupo-alvo ponderado, ele gera um cookie chamado AWSALBTG 
que codifica informações sobre o grupo-alvo selecionado, criptografa o cookie e inclui o cookie na resposta 
ao cliente. O cliente deve incluir o cookie recebido nas solicitações subsequentes ao load balancer. 
Quando o load balancer recebe uma solicitação que corresponde a uma regra com a perdurabilidade 
do grupo de destino habilitada e contém o cookie, a solicitação é roteada para o grupo de destino 
especificado no cookie.

Os application load balancers não são compatíveis com valores de cookie codificados em URL.

Com solicitações de CORS (cross-origin resource sharing, compartilhamento de recursos de origem 
cruzada), alguns navegadores exigem SameSite=None; Secure para habilitar a perdurabilidade. 
Nesse caso, o Elastic Load Balancing gera um segundo cookie AWSALBTGCORS, que inclui as mesmas 
informações que o cookie de persistência original, além desteSameSite atributo. Os clientes recebem 
ambos os cookies.

Example Exemplo de ação direta com um grupo-alvo

Você pode especificar uma ação ao criar ou modificar uma regra. Para obter mais informações, consulte 
os comandos create-rule e modify-rule. A ação a seguir encaminha solicitações para o grupo de destino 
especificado.

[ 
  { 
      "Type": "forward", 
      "ForwardConfig": { 
          "TargetGroups": [ 
              { 
                  "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067" 
              } 
          ] 
      } 
  }
]

Example Exemplo de ação direta com dois grupos-alvo ponderados

A ação a seguir encaminha solicitações para os dois grupos de destino especificados, com base no peso 
de cada grupo de destino.

[ 
  { 
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      "Type": "forward", 
      "ForwardConfig": { 
          "TargetGroups": [ 
              { 
                  "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/blue-targets/73e2d6bc24d8a067", 
                  "Weight": 10 
              }, 
              { 
                  "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/green-targets/09966783158cda59", 
                  "Weight": 20 
              } 
          ] 
      } 
  }
]

Example Exemplo de ação direta com aderência ativada

Se você tiver uma ação direta com vários grupos-alvo e um ou mais dos grupos-alvo tiver sessões 
fixas (p. 99) ativadas, você deverá ativar a permanência do grupo-alvo.

A ação a seguir encaminha solicitações para os dois grupos de destino especificados, com a 
perdurabilidade do grupo de destino habilitada. As solicitações que não contêm os cookies de 
perdurabilidade são roteadas com base no peso de cada grupo de destino.

[ 
  { 
      "Type": "forward", 
      "ForwardConfig": { 
          "TargetGroups": [ 
              { 
                  "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/blue-targets/73e2d6bc24d8a067", 
                  "Weight": 10 
              }, 
              { 
                  "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/green-targets/09966783158cda59", 
                  "Weight": 20 
              } 
          ], 
          "TargetGroupStickinessConfig": { 
              "Enabled": true, 
              "DurationSeconds": 1000 
          } 
      } 
  }
]

Ações de redirecionamento
Você pode usar ações de redirect para redirecionar solicitações de clientes de um URL para outro. 
Você pode configurar redirecionamentos como temporários (HTTP 302) ou permanentes (HTTP 301) com 
base em suas necessidades.

Um URI consiste nos seguintes componentes:

protocol://hostname:port/path?query
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Você deve modificar pelo menos um dos seguintes componentes para evitar um loop de redirecionamento: 
protocolo, nome do host, porta ou caminho. Todos os componentes que você não modificar manterão seus 
valores originais.

protocolo

O protocolo (HTTP or HTTPS). Você pode redirecionar HTTP para HTTP, HTTP para HTTPS e 
HTTPS para HTTPS. Você não pode redirecionar HTTPS para HTTP.

hostname

O nome do host. Um nome de host não diferencia maiúsculas de minúsculas, pode ter até 128 
caracteres e consiste em caracteres alfanuméricos, curingas (* e ?) e hifens (-).

port

A porta (1 a 65535).
path

O caminho absoluto, começando com a "/" inicial. Um caminho diferencia maiúsculas de minúsculas, 
pode ter até 128 caracteres e consiste em caracteres alfanuméricos, curingas (* e ?), & (usando 
&amp;) e nos seguintes caracteres especiais: _-.$/~"'@:+.

consulta

Os parâmetros da consulta. O tamanho máximo é 128 caracteres.

Você pode reutilizar os componentes do URI do URL original no URL de destino usando as seguintes 
palavras-chave reservadas:

• #{protocol} – mantém o protocolo. Use no protocolo e nos componentes de consulta.
• #{host} – mantém o domínio. Use no nome de host, no caminho e nos componentes de consulta.
• #{port} – mantém a porta. Use na porta, no caminho e nos componentes de consulta.
• #{path} – mantém o caminho. Use no caminho e nos componentes de consulta.
• #{query} – mantém os parâmetros da consulta. Use no componente de consulta.

Quando uma ação de redirect é executada, a ação é registrada nos logs de acesso. Para obter mais 
informações, consulte Entradas do log de acesso (p. 130). A contagem de ações de redirect com 
êxito é relatada na métrica HTTP_Redirect_Count. Para obter mais informações, consulte Métricas do 
Application Load Balancer (p. 114).

Example Exemplo de ações de redirecionamento usando o console

A regra a seguir define um redirecionamento permanente para um URL que usa o protocolo HTTPS e 
a porta especificada (40443), mas mantém o nome do host, o caminho e os parâmetros de consulta 
originais. Esta tela é equivalente a "https://#{host}:40443/#{path}?#{query}".

A seguinte regra define um redirecionamento permanente para um URL que usa o protocolo, a porta, nome 
de host e os parâmetros de consulta originais, e usa a palavra-chave #{path} para criar um caminho 
modificado. Esta tela é equivalente a "#{protocol}://#{host}:#{port}/new/#{path}?#{query}".
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Example Exemplo de ação de redirecionamento para oAWS CLI

Você pode especificar uma ação ao criar ou modificar uma regra. Para obter mais informações, consulte 
os comandos create-rule e modify-rule. A ação a seguir redireciona uma solicitação HTTP para uma 
solicitação HTTPS na porta 443, com o mesmo nome de host, caminho e string de consulta que a 
solicitação HTTP.

[ 
  { 
      "Type": "redirect", 
      "RedirectConfig": { 
          "Protocol": "HTTPS", 
          "Port": "443", 
          "Host": "#{host}", 
          "Path": "/#{path}", 
          "Query": "#{query}", 
          "StatusCode": "HTTP_301" 
      } 
  }
]

Tipos de condição regra
Veja a seguir os tipos de condição compatíveis para uma regra:

host-header

Rota com base no nome do host de cada solicitação. Para obter mais informações, consulte
Condições do anfitrião (p. 40).

http-header

Rota com base nos cabeçalhos HTTP de cada solicitação. Para obter mais informações, consulte
Condições de cabeçalho HTTP (p. 39).

http-request-method

Rota com base no método de solicitação HTTP de cada solicitação. Para obter mais informações, 
consulte Condições do método de solicitação HTTP (p. 40).
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path-pattern

Rota com base nos padrões de caminho nos URLs de solicitação. Para obter mais informações, 
consulte Condições do caminho (p. 41).

query-string

Rota com base em pares de chave/valor ou valores nas strings de consulta. Para obter mais 
informações, consulte Condições de string (p. 42).

source-ip

Rota com base no endereço IP de origem de cada solicitação. Para obter mais informações, consulte
Condições de endereço IP de origem (p. 42).

Cada regra pode, opcionalmente, incluir até uma de cada uma das seguintes condições: host-header,
http-request-method, path-pattern e source-ip. Cada regra também pode, opcionalmente, 
incluir uma ou mais de cada uma das seguintes condições: http-header e query-string.

Você pode especificar até três avaliações de correspondência por condição. Por exemplo, para cada 
condição http-header, você pode especificar até três strings para serem comparadas ao valor do 
cabeçalho HTTP na solicitação. A condição é atendida se uma das strings corresponder ao valor do 
cabeçalho HTTP. Para exigir que todas as strings sejam uma correspondência, crie uma condição por 
avaliação de correspondência.

Você pode especificar até cinco avaliações de correspondência por regra. Por exemplo, você pode criar 
uma regra com cinco condições em que cada condição tenha uma avaliação de correspondência.

Você pode incluir caracteres curinga nas avaliações de correspondência para as condições http-
header, host-header, path-pattern e query-string. Existe um limite de cinco caracteres curinga 
por regra.

As regras são aplicadas apenas a caracteres ASCII visíveis; caracteres de controle (0x00 a 0x1f e 0x7f) 
são excluídos.

Para demonstrações, consulte Roteamento avançado de solicitações.

Condições de cabeçalho HTTP
Você pode usar condições de cabeçalho HTTP para configurar regras que roteiam solicitações com base 
nos cabeçalhos HTTP da solicitação. Você pode especificar os nomes dos campos de cabeçalho HTTP 
padrão ou personalizados. O nome do cabeçalho e a avaliação de correspondência não diferenciam 
maiúsculas de minúsculas. Os caracteres curinga a seguir são compatíveis com as strings de comparação: 
* (corresponde a 0 ou mais caracteres) e ? (corresponde exatamente a 1 caractere). Caracteres curinga 
não são compatíveis com o nome do cabeçalho.

Example Exemplo de condição de cabeçalho HTTP para oAWS CLI

Você pode especificar condições ao criar ou modificar uma regra. Para obter mais informações, consulte 
os comandos create-rule e modify-rule. A condição a seguir é atendida por solicitações com um cabeçalho 
User-Agent que corresponda a uma das strings especificadas.

[ 
  { 
      "Field": "http-header", 
      "HttpHeaderConfig": { 
          "HttpHeaderName": "User-Agent", 
          "Values": ["*Chrome*", "*Safari*"] 
      } 
  }
]
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Condições do método de solicitação HTTP
Você pode usar condições do método de solicitação HTTP para configurar regras que roteiam solicitações 
com base no método de solicitação HTTP da solicitação. Você pode especificar métodos HTTP padrão ou 
personalizados. A avaliação de correspondência faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Caracteres 
curinga não são compatíveis; portanto, o nome do método deve ser uma correspondência exata.

Recomendamos que você roteie as solicitações GET e HEAD da mesma maneira, porque a resposta a 
uma solicitação HEAD pode ser armazenada em cache.

Example Exemplo de condição do método HTTP para oAWS CLI

Você pode especificar condições ao criar ou modificar uma regra. Para obter mais informações, consulte 
os comandos create-rule e modify-rule. A condição a seguir é atendida por solicitações que usam o método 
especificado.

[ 
  { 
      "Field": "http-request-method", 
      "HttpRequestMethodConfig": { 
          "Values": ["CUSTOM-METHOD"] 
      } 
  }
]

Condições do anfitrião
Você pode usar as condições do host para definir regras que roteiam solicitações com base no nome do 
host no cabeçalho de host (também conhecido como roteamento baseado em host). Isso permite que 
você ofereça suporte a vários subdomínios e diferentes domínios de nível superior usando um único 
balanceador de carga.

Um nome de host não diferencia maiúsculas de minúsculas, pode ter até 128 caracteres e conter qualquer 
um dos caracteres a seguir:

• A-Z, a-z, 0-9
• - .
• * (corresponde a 0 ou mais caracteres)
• ? (corresponde a exatamente 1 caractere)

É necessário incluir pelo menos um caractere ".". Você pode incluir somente caracteres alfabéticos após o 
"." final.

Por exemplo, os hostnames

• example.com
• test.example.com
• *.example.com

A regra *.example.com corresponde a test.example.com, mas não corresponde a example.com.

Example Exemplo de condição de cabeçalho do host para oAWS CLI

Você pode especificar condições ao criar ou modificar uma regra. Para obter mais informações, consulte 
os comandos create-rule e modify-rule. A condição a seguir é atendida por solicitações com um cabeçalho 
de host que corresponda à string especificada.
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[ 
  { 
      "Field": "host-header", 
      "HostHeaderConfig": { 
          "Values": ["*.example.com"] 
      } 
  }
]

Condições do caminho
Você pode usar as condições de caminho para definir regras que roteiam solicitações com base no URL da 
solicitação (também conhecido como roteamento baseado em caminho).

O padrão de caminho é aplicado apenas ao caminho do URL, não aos seus parâmetros de consulta. Ele é 
aplicado somente a caracteres ASCII visíveis; caracteres de controle (0x00 a 0x1f e 0x7f) são excluídos.

O padrão do caminho diferencia maiúsculas de minúsculas, pode ter até 128 caracteres e conter qualquer 
um dos caracteres a seguir.

• A-Z, a-z, 0-9
• _ - . $ / ~ " ' @ : +
• & (usando &amp;)
• * (corresponde a 0 ou mais caracteres)
• ? (corresponde a exatamente 1 caractere)

Se a versão do protocolo for gRPC, as condições podem ser específicas para um pacote, serviço ou 
método.

Exemplo de padrões de caminho HTTP

• /img/*
• /img/*/pics

Exemplos de padrões de caminho gRPC

• /pacote
• /package.service
• /package.service/método

O caminho padrão é usado para rotear as solicitações, mas não as altera. Por exemplo, se uma regra tiver 
um padrão de caminho de/img/*, a regra encaminha uma solicitação/img/picture.jpg para o grupo-
alvo especificado como uma solicitação de/img/picture.jpg.

Example Exemplo de condição de padrão de caminho para oAWS CLI

Você pode especificar condições ao criar ou modificar uma regra. Para obter mais informações, consulte 
os comandos create-rule e modify-rule. A condição a seguir é atendida por solicitações com um URL que 
contém a string especificada.

[ 
  { 
      "Field": "path-pattern", 
      "PathPatternConfig": { 
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          "Values": ["/img/*"] 
      } 
  }
]

Condições de string
Você pode usar condições de string de consulta para configurar regras que roteiam solicitações com base 
em pares de chave/valor ou valores na string de consulta. A avaliação de correspondência não diferencia 
maiúsculas de minúsculas. Os caracteres curinga a seguir são compatíveis: * (corresponde a 0 ou mais 
caracteres) e ? (corresponde exatamente a 1 caractere).

Example Exemplo de condição de sequência de caracteres de consulta para oAWS CLI

Você pode especificar condições ao criar ou modificar uma regra. Para obter mais informações, consulte 
os comandos create-rule e modify-rule. A condição a seguir é atendida por solicitações com uma string de 
consulta que inclui um par de chave/valor de "version=v1" ou qualquer chave definida como "example".

[ 
  { 
      "Field": "query-string", 
      "QueryStringConfig": { 
          "Values": [ 
            { 
                "Key": "version",  
                "Value": "v1" 
            }, 
            { 
                "Value": "*example*" 
            } 
          ] 
      } 
  }
]

Condições de endereço IP de origem
Você pode usar condições de endereço IP de origem para configurar regras que roteiam solicitações 
com base no endereço IP de origem da solicitação. O endereço IP deve ser especificado no formato 
CIDR. Você pode usar endereços IPv4 e IPv6. Caracteres curinga não são compatíveis. Você não pode 
especificar o255.255.255.255/32 CIDR para a condição da regra de IP de origem.

Se um cliente estiver por trás de um proxy, este é o endereço IP do proxy e não o endereço IP do cliente.

Essa condição não é atendida pelos endereços no cabeçalho X-Forwarded-For. Para procurar endereços 
no cabeçalho X-Forwarded-For, use uma condição http-header.

Example Exemplo de condição de IP de origem para oAWS CLI

Você pode especificar condições ao criar ou modificar uma regra. Para obter mais informações, consulte 
os comandos create-rule e modify-rule. A condição a seguir é atendida por solicitações com um endereço 
IP de origem em um dos blocos CIDR especificados.

[ 
  { 
      "Field": "source-ip", 
      "SourceIpConfig": { 
          "Values": ["192.0.2.0/24", "198.51.100.10/32"] 
      } 

42

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/elbv2/create-rule.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/elbv2/modify_rule.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/elbv2/create-rule.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/elbv2/modify_rule.html


Elastic Load Balancing Application Load Balancers
Crie um ouvinte HTTP

  }
]

Crie um ouvinte HTTP para seu Application Load 
Balancer

Um listener é um processo que verifica se há solicitações de conexão. Você define um listener ao criar seu 
load balancer e você pode adicionar listeners ao seu load balancer a qualquer momento.

As informações dessa página ajudam você a criar um listener HTTP para o load balancer. Para adicionar 
um listener HTTPS ao seu load balancer, consulte Criar um listener HTTPS para seu Application Load 
Balancer (p. 44).

Pré-requisitos
• Para adicionar uma ação de encaminhamento à regra do listener padrão, você deve especificar um 

grupo de destino disponível. Para obter mais informações, consulte Criar um grupo de destino (p. 83).
• Você pode especificar o mesmo grupo-alvo em vários ouvintes, mas esses ouvintes devem pertencer 

ao mesmo balanceador de carga. Para usar um grupo-alvo com um balanceador de carga, você deve 
verificar se ele não é usado por um ouvinte para nenhum outro balanceador de carga.

Adicionar um ouvinte HTTP
Você configura um listener com um protocolo e uma porta para as conexões de clientes com o load 
balancer, e um grupo de destino para a regra do listener padrão. Para obter mais informações, consulte
Configuração do listener (p. 32).

Para adicionar um listener HTTPS usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione o load balancer.
4. Na guia Ouvintes, escolha Adicionar ouvinte.
5. Em Protocolo: Porta, escolha HTTP e mantenha a porta padrão ou insira uma porta diferente.
6. Em Default actions (Ações padrão), siga um destes procedimentos:

• Escolha Avançar e escolha um grupo-alvo.
• Escolha Redirecionar e forneça o URL e o código de status. Para obter mais informações, 

consulte Ações de redirecionamento (p. 36).
• Escolha Retornar resposta fixa e forneça um código de resposta, provedor de identidade 

opcional e corpo de resposta opcional. Para obter mais informações, consulte Ações de resposta 
fixa (p. 34).

7. Escolha Add (Adicionar).
8. (Opcional) Para definir outras regras do listener que encaminhem solicitações com base em um 

padrão de caminho ou em um nome de host, consulte Adicionar uma regra (p. 56).

Para adicionar um listener HTTP usando a AWS CLI

Use o comando create-listener para criar o listener e a regra padrão, e o comando create-rule para definir 
as regras de listener adicionais.
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Criar um listener HTTPS para seu Application Load 
Balancer

Um listener é um processo que verifica se há solicitações de conexão. Você define um listener ao criar seu 
load balancer e você pode adicionar listeners ao seu load balancer a qualquer momento.

Para criar um ouvinte HTTPS, você deve implantar pelo menos um certificado de servidor SSL em seu 
balanceador de carga. O load balancer usa um certificado de servidor para encerrar a conexão front-end 
e descriptografa solicitações dos clientes antes de enviá-las aos destinos. Você também deve especificar 
uma política de segurança, que é usada para negociar conexões seguras entre clientes e o balanceador 
de carga.

Se precisar passar tráfego criptografado para destinos sem que o balanceador de carga o decifre, você 
pode criar um Network Load Balancer ou Classic Load Balancer com um ouvinte TCP na porta 443. Com 
um ouvinte TCP, o balanceador de carga transmite tráfego criptografado para os destinos sem decifrá-lo.

Os application load balancers não são compatíveis com autenticação TLS mútua (mTLS). Para suporte 
a mTLS, crie um ouvinte TCP usando um Network Load Balancer ou um Classic Load Balancer e 
implemente mTLS no destino.

Os application load balancers não são compatíveis com chaves ED25519.

As informações dessa página ajudam você a criar um listener HTTPS para o load balancer. Para adicionar 
um listener HTTPS ao seu load balancer, consulte Crie um ouvinte HTTP para seu Application Load 
Balancer (p. 43).

Sumário
• Certificados SSL (p. 44)

• Certificado padrão (p. 45)
• Lista de certificados (p. 45)
• Renovação de certificado (p. 46)

• Políticas de segurança (p. 46)
• Políticas de segurança TLS 1.3 (p. 47)
• Políticas compatíveis (p. 50)
• Políticas de segurança TLS (p. 53)

• Adicionar um listener HTTPS (p. 55)
• Atualizar um listener HTTPS (p. 56)

Certificados SSL
O load balancer requer certificados X.509 (certificados de servidor SSL/TLS). Os certificados são uma 
forma digital de identificação emitida por uma autoridade certificadora (CA). Um certificado contém 
informações de identificação, período de validade, chave pública, número de série e a assinatura digital do 
emissor.

Quando você cria um certificado para uso com seu load balancer, é necessário especificar um nome 
de domínio. O nome de domínio no certificado deve corresponder ao registro do nome de domínio 
personalizado para que possamos verificar a conexão TLS. Se não coincidirem, o tráfego não será 
criptografado.

Você deve especificar um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) para o certificado, 
comowww.example.com ou um nome de domínio do apex, comoexample.com. Você também 
pode usar um asterisco (*) como curinga para proteger vários sites no mesmo domínio. Quando 
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você solicita um certificado-curinga, o asterisco (*) deve estar na posição mais à esquerda do nome 
do domínio e só pode proteger um nível de subdomínio. Por exemplo,*.example.com protege 
ecorp.example.comimages.example.com, mas não pode protegertest.login.example.com. 
Observe também que*.example.com protege apenas os subdomínios doexample.com, mas não o 
domínio básico ou apex (example.com). O nome curinga aparece no campo Assunto e na extensão
Nome alternativo do assunto do certificado. Para obter mais informações sobre certificados públicos, 
consulte Solicitando um certificado público no Guia doAWS Certificate Manager usuário.

Recomendamos que você crie certificados para o balanceador de carga usando o AWS Certificate 
Manager(ACM). O ACM suporta certificados RSA com comprimentos de chave de 2048, 3072 e 4096 
bits e todos os certificados ECDSA. O ACM se integra ao Elastic Load Balancing para que você possa 
implantar o certificado em seu balanceador de carga. Para obter mais informações, consulte o Guia do 
usuário do AWS Certificate Manager.

Como alternativa, você pode usar ferramentas SSL/TLS para criar uma solicitação de assinatura de 
certificado (CSR), obter a assinatura de um CA no CSR para produzir um certificado e, em seguida, 
importar o certificado noAWS Identity and Access Management (IAM). Para obter mais informações 
sobre a importação de certificados para o ACM, consulte Importação de certificados no Guia doAWS 
Certificate Manager usuário do. Para obter mais informações sobre a upload de certificados no IAM, 
consulte Trabalhar com certificados de servidor no Manual do usuário do IAM.

Certificado padrão
Quando você cria um listener HTTPS, deve especificar exatamente um certificado. Esse certificado é 
conhecido como o certificado padrão. É possível substituir o certificado padrão depois de criar o listener 
HTTPS. Para obter mais informações, consulte Substituir o certificado padrão (p. 60).

Se você especificar certificados adicionais em uma lista de certificados (p. 45), o certificado padrão 
será usado somente se um cliente se conectar sem usar o protocolo Server Name Indication (SNI) para 
especificar um nome de host ou se não houver certificados correspondentes na lista de certificados.

Se você não especificar certificados adicionais, mas precisar hospedar vários aplicativos seguros por meio 
de um único load balancer, poderá usar um certificado curinga ou adicionar um Subject Alternative Name 
(SAN) para cada domínio adicional ao seu certificado.

Lista de certificados
Após criar um listener HTTPS, ele terá um certificado padrão e uma lista de certificados vazia. Você 
pode adicionar certificados à lista de certificados para o listener. O uso de uma lista de certificados 
permite que um load balancer ofereça suporte a vários domínios na mesma porta e forneça um certificado 
diferente para cada domínio. Para obter mais informações, consulte Adicionar certificados à lista de 
certificados (p. 61).

O load balancer usa um algoritmo inteligente de seleção de certificado com suporte para SNI. Se o nome 
de host fornecido por um cliente corresponder a um único certificado na lista, o load balancer selecionará 
esse certificado. Se um nome de host fornecido por um cliente corresponder a vários certificados na lista, 
o load balancer selecionará o melhor certificado que o cliente puder comportar. A seleção do certificado se 
baseia nos critérios a seguir, na seguinte ordem:

• Algoritmo de chave pública (prefira ECDSA em relação a RSA)
• Algoritmo hashing (prefira SHA em relação a MD5)
• Comprimento da chave (prefira o maior)
• Período de validade

As entradas no log de acesso do load balancer indicam o hostname especificado pelo cliente e 
o certificado apresentado ao cliente. Para obter mais informações, consulte Entradas do log de 
acesso (p. 130).
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Renovação de certificado
Cada certificado vem com um período de validade. Você deve garantir que renovou ou substituiu os 
certificados do load balancer antes do fim do período de validade. Isso inclui o certificado padrão e os 
certificados em uma lista de certificados. Renovar ou substituir um certificado não afeta as solicitações em 
andamento recebidas por um nó do load balancer e são pendentes de roteamento para um destino íntegro. 
Depois de um certificado ser renovado, as novas solicitações usarão o certificado renovado. Depois de o 
certificado ser substituído, as novas solicitações usarão o novo certificado.

Você pode gerenciar a renovação e a substituição do certificado da seguinte forma:

• Certificados fornecidos pelo AWS Certificate Manager e implantados no seu load balancer podem ser 
renovados automaticamente. O ACM tenta renovar os certificados antes que eles expirem. Para obter 
mais informações, consulte Renovação gerenciada no Guia do usuário do AWS Certificate Manager.

• Se você tiver importado um certificado no ACM, deverá monitorar a data de validade do certificado e 
renová-lo antes que expire. Para obter mais informações, consulte Importar certificados no Manual do 
usuário do AWS Certificate Manager.

• Se você importou um certificado para o IAM, você deve criar um novo certificado, importar o novo 
certificado para o ACM ou IAM, adicionar o novo certificado ao seu balanceador de carga e remover o 
certificado expirado do seu balanceador de carga.

Políticas de segurança
O Elastic Load Balancing usa uma configuração de negociação com Secure Sockets Layer (SSL), 
conhecida como política de segurança, para negociar conexões SSL entre um cliente e o balanceador 
de carga. Uma política de segurança é uma combinação de cifras e protocolos. O protocolo estabelece 
uma conexão segura entre um cliente e um servidor, além de garantir que todos os dados passados 
entre o cliente e o load balancer sejam privados. A cifra é um algoritmo de criptografia que usa chaves de 
criptografia para criar uma mensagem codificada. Os protocolos usam várias cifras para criptografar dados 
pela Internet. Durante o processo de negociação de conexão, o cliente e o load balancer apresentam uma 
lista de cifras e protocolos que cada um suporta, em ordem de preferência. Por padrão, a primeira cifra 
na lista do servidor que corresponder a qualquer uma das cifras do cliente é selecionada para a conexão 
segura.

Os Application Load Balancers oferecem suporte à renegociação SSL somente para conexões de destino.

Ao criar um listener HTTPS, você deve selecionar uma política de segurança. É possível atualizar a 
política de segurança conforme necessário. Para obter mais informações, consulte Atualizar a política de 
segurança (p. 62).

Você pode escolher a política de segurança usada para conexões front-end. Para conexões 
de back-end, se seu ouvinte HTTPS estiver usando uma política de segurança TLS 1.3, a 
políticaELBSecurityPolicy-TLS13-1-0-2021-06 de segurança será usada. Caso contrário, a 
políticaELBSecurityPolicy-2016-08 de segurança será usada para conexões de back-end. Os 
application load balancers não são compatíveis com políticas de segurança personalizadas.

O Elastic Load Balancing fornece as seguintes políticas de segurança para os Application Load Balancers:

• ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06*
• ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Res-2021-06
• ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Ext1-2021-06
• ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Ext2-2021-06
• ELBSecurityPolicy-TLS13-1-1-2021-06
• ELBSecurityPolicy-TLS13-1-0-2021-06
• ELBSecurityPolicy-TLS13-1-3-2021-06
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• ELBSecurityPolicy-FS-1-2-Res-2020-10
• ELBSecurityPolicy-FS-1-2-Res-2019-08
• ELBSecurityPolicy-FS-1-2-2019-08
• ELBSecurityPolicy-FS-1-1-2019-08
• ELBSecurityPolicy-FS-2018-06
• ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-Ext-2018-06
• ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01
• ELBSecurityPolicy-TLS-1-1-2017-01
• ELBSecurityPolicy-2016-08**
• ELBSecurityPolicy-TLS-1-0-2015-04
• ELBSecurityPolicy-2015-05 (idêntico a ELBSecurityPolicy-2016-08)

*Para ouvintes de HTTPS, recomendamos a políticaELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06 de 
segurança. Essa é a política padrão para ouvintes HTTPS criados usandoAWS Management Console o. 
Essa política de segurança inclui o TLS 1.3, que é otimizado para segurança e desempenho, e compatível 
com versões anteriores do TLS 1.2.

**AELBSecurityPolicy-2016-08 política é a política de segurança padrão para ouvintes criados 
usandoAWS CLI o.

Se você precisar do Forward Secrecy (FS), use uma das seguintes políticas:

• QualquerELBSecurityPolicy-FS política
• ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06
• ELBSecurityPolicy-TLS13-1-3-2021-06
• ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Res-2021-06

Você pode usar uma das políticas ELBSecurityPolicy-TLS para atender aos requisitos de 
conformidade e padrões de segurança que exigem a desativação de determinadas versões do protocolo 
TLS ou para oferecer suporte a clientes herdados que exigem cifras desaprovadas. Somente uma 
pequena porcentagem dos clientes da Internet exigem TLS versão 1.0. Para visualizar a versão do 
protocolo TLS das solicitações para seu load balancer, habilite o log de acesso para o seu load balancer e 
examine os logs de acesso. Para obter mais informações, consulte Logs de acesso (p. 129).

Políticas de segurança TLS 1.3
A tabela a seguir descreve a política recomendada (ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06) e as 
outras políticas do TLS 1.3. OELBSecurityPolicy- prefixo foi removido dos nomes das políticas na 
linha de cabeçalho para que eles se encaixem.

Políticas 
de 
segurança

Protocolos TLS
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Políticas 
de 
segurança

Protocol-
TLSv1

✓

Protocol-
TLSv1.1

✓ ✓

Protocol-
TLSv1.2

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Protocol-
TLSv1.3

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cifras TLS

TLS-
AES-128-
GCM-
SHA256

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TLS-
AES-256-
GCM-
SHA384

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TLS-
CHACHA20-
POLY1305-
SHA256

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-
ECDSA-
AES128-
GCM-
SHA256

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-
RSA-
AES128-
GCM-
SHA256

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-
ECDSA-
AES128-
SHA256

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

48



Elastic Load Balancing Application Load Balancers
Políticas de segurança

Políticas 
de 
segurança

ECDHE-
RSA-
AES128-
SHA256

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-
ECDSA-
AES128-
SHA

✓ ✓ ✓

ECDHE-
RSA-
AES128-
SHA

✓ ✓ ✓

ECDHE-
ECDSA-
AES256-
GCM-
SHA384

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-
RSA-
AES256-
GCM-
SHA384

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-
ECDSA-
AES256-
SHA384

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-
RSA-
AES256-
SHA384

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-
RSA-
AES256-
SHA

✓ ✓ ✓

ECDHE-
ECDSA-
AES256-
SHA

✓ ✓ ✓
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Políticas 
de 
segurança

AES128-
GCM-
SHA256

✓ ✓ ✓ ✓

AES128-
SHA256

✓ ✓ ✓ ✓

AES128-
SHA

✓ ✓ ✓

AES256-
GCM-
SHA384

✓ ✓ ✓ ✓

AES256-
SHA256

✓ ✓ ✓ ✓

AES256-
SHA

✓ ✓ ✓

Para visualizar a configuração de uma política de segurança para seu balanceador de carga usando oAWS 
CLI, use o describe-ssl-policiescomando. A política padrão noAWS CLI éELBSecurityPolicy-2016-08. 
Para atualizar para uma política de segurança TLS 1.3 usando oAWS CLI, use ossl-policy parâmetro 
com os comandos create-listener e modify-listener.

Políticas compatíveis
A tabela a seguir descreve a política padrãoELBSecurityPolicy-2016-08 (padrão noAWS CLI) e 
asELBSecurityPolicy-FS políticas. O ELBSecurityPolicy- foi removido dos nomes de política na 
linha de cabeçalho para que se ajustem ao espaço.

Políticas de 
segurança

Protocolos TLS

Protocol-
TLSv1

✓ ✓
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Políticas de 
segurança

Protocol-
TLSv1.1

✓ ✓ ✓

Protocol-
TLSv1.2

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cifras TLS

ECDHE-
ECDSA-
AES128-
GCM-
SHA256

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-
RSA-
AES128-
GCM-
SHA256

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-
ECDSA-
AES128-
SHA256

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-
RSA-
AES128-
SHA256

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-
ECDSA-
AES128-
SHA

✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-
RSA-
AES128-
SHA

✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-
ECDSA-
AES256-
GCM-
SHA384

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Políticas de 
segurança

ECDHE-
RSA-
AES256-
GCM-
SHA384

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-
ECDSA-
AES256-
SHA384

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-
RSA-
AES256-
SHA384

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-
RSA-
AES256-
SHA

✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-
ECDSA-
AES256-
SHA

✓ ✓ ✓ ✓

AES128-
GCM-
SHA256

✓

AES128-
SHA256

✓

AES128-
SHA

✓

AES256-
GCM-
SHA384

✓

AES256-
SHA256

✓

AES256-
SHA

✓

52



Elastic Load Balancing Application Load Balancers
Políticas de segurança

Políticas de segurança TLS
A tabela a seguir descreve a política padrãoELBSecurityPolicy-2016-08 (padrão noAWS CLI) e 
asELBSecurityPolicy-TLS políticas. O ELBSecurityPolicy- foi removido dos nomes de política na 
linha de cabeçalho para que se ajustem ao espaço.

Políticas de 
segurança

Protocolos TLS

Protocol-TLSv1 ✓ ✓

Protocol-
TLSv1.1

✓ ✓ ✓

Protocol-
TLSv1.2

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cifras TLS

ECDHE-
ECDSA-
AES128-GCM-
SHA256

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-RSA-
AES128-GCM-
SHA256

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-
ECDSA-
AES128-
SHA256

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-RSA-
AES128-
SHA256

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-
ECDSA-
AES128-SHA

✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-RSA-
AES128-SHA

✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-
ECDSA-
AES256-GCM-
SHA384

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Políticas de 
segurança

ECDHE-RSA-
AES256-GCM-
SHA384

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-
ECDSA-
AES256-
SHA384

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-RSA-
AES256-
SHA384

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-RSA-
AES256-SHA

✓ ✓ ✓ ✓

ECDHE-
ECDSA-
AES256-SHA

✓ ✓ ✓ ✓

AES128-GCM-
SHA256

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AES128-
SHA256

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AES128-SHA ✓ ✓ ✓ ✓

AES256-GCM-
SHA384

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AES256-
SHA256

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AES256-SHA ✓ ✓ ✓ ✓

DES-CBC3-
SHA

✓

* Não use essa política, a menos que você precise oferecer suporte a um cliente legado que exija a cifra 
DES-CBC3-SHA, que é uma cifra fraca.

Para visualizar a configuração de uma política de segurança para Application Load Balancers usando 
oAWS CLI, use o describe-ssl-policiescomando.
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Adicionar um listener HTTPS
Você configura um listener com um protocolo e uma porta para as conexões de clientes com o load 
balancer, e um grupo de destino para a regra do listener padrão. Para obter mais informações, consulte
Configuração do listener (p. 32).

Pré-requisitos

• Para criar um listener HTTPS, você deverá especificar um certificado e uma política de segurança. O 
load balancer usará o certificado para encerrar a conexão e descriptografar solicitações dos clientes 
antes de roteá-las aos destinos. O load balancer usa a política de segurança ao negociar conexões SSL 
com os clientes.

• Para adicionar uma ação de encaminhamento à regra do listener padrão, você deve especificar um 
grupo de destino disponível. Para obter mais informações, consulte Criar um grupo de destino (p. 83).

• Você pode especificar o mesmo grupo-alvo em vários ouvintes, mas esses ouvintes devem pertencer 
ao mesmo balanceador de carga. Para usar um grupo-alvo com um balanceador de carga, você deve 
verificar se ele não é usado por um ouvinte para nenhum outro balanceador de carga.

Adicionar um listener HTTPS usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione o load balancer.
4. Na guia Ouvintes, escolha Adicionar ouvinte.
5. Em Protocolo: Porta, escolha HTTPS e mantenha a porta padrão ou insira uma porta diferente.
6. (Opcional) Para autenticar usuários, em Default actions (Ações padrão), escolha Add action (Adicionar 

ação), Authenticate (Autenticar) e forneça as informações solicitadas. Para obter mais informações, 
consulte Autenticar usuários usando um Application Load Balancer (p. 62).

7. Em Default actions (Ações padrão), siga um destes procedimentos:
• Escolha Avançar e escolha um grupo-alvo.
• Escolha Redirecionar e forneça o URL e o código de status. Para obter mais informações, 

consulte Ações de redirecionamento (p. 36).
• Escolha Retornar resposta fixa e forneça um código de resposta, provedor de identidade 

opcional e corpo de resposta opcional. Para obter mais informações, consulte Ações de resposta 
fixa (p. 34).

8. Em Security policy (Política de segurança), recomendamos que você mantenha a política de 
segurança padrão.

9. Para o certificado SSL/TLS padrão, siga um destes procedimentos:

• Se tiver criado ou importado um certificado usando o AWS Certificate Manager, escolha From ACM 
(Do ACM) e, em seguida, o certificado.

• Se você fez upload de um certificado usando o IAM, escolha Do IAM e escolha o certificado.
10. Escolha Add (Adicionar).
11. (Opcional) Para definir outras regras do listener que encaminhem solicitações com base em um 

padrão de caminho ou em um nome de host, consulte Adicionar uma regra (p. 56).
12. (Opcional) Para adicionar uma lista de certificados para usar com o protocolo SNI, consulte Adicionar 

certificados à lista de certificados (p. 61).

Para adicionar um listener HTTPS usando a AWS CLI

Use o comando create-listener para criar o listener e a regra padrão, e o comando create-rule para definir 
as regras de listener adicionais.
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Atualizar um listener HTTPS
Depois de criar um listener HTTPS, você pode substituir o certificado padrão, atualizar a lista de 
certificados ou substituir a política de segurança. Para obter mais informações, consulte Atualizar um 
listener HTTPS para seu Application Load Balancer (p. 60).

Regras do Listener para seu Application Load 
Balancer

As regras que você definir para seu listener determinam como o load balancer roteará solicitações para 
destinos em um ou mais grupos de destino.

Cada regra consiste em uma prioridade, uma ou mais ações e uma ou mais condições. Para obter mais 
informações, consulte Regras do listener (p. 33).

Note

O console exibe as regras em ordem de prioridade. No entanto, o console exibe um número de 
sequência para cada regra, que pode ser diferente da prioridade da regra exibida pelaAWS CLI ou 
pela Elastic Load Balancing API.

Requisitos
• Cada regra deve incluir exatamente uma das seguintes ações: forward, redirect ou fixed-
response e deve ser a última ação a ser executada.

• Cada regra pode incluir zero ou uma das seguintes condições: host-header, http-request-
method, path-pattern e source-ip, além de zero ou mais das seguintes condições: http-header
e query-string.

• Você pode especificar até três strings de comparação por condição e até cinco por regra.
• Uma ação de forward faz o roteamento das solicitações para seu grupo de destino. Antes de adicionar 

uma ação forward, crie o grupo de destino e adicione destinos a ele. Para obter mais informações, 
consulte Criar um grupo de destino (p. 83).

Adicionar uma regra
Você define uma regra padrão ao criar um listener e pode definir regras não padrão adicionais a qualquer 
momento.

Para adicionar uma regra usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione o load balancer.
4. Na guia Listeners, selecione o texto na coluna Protocolo:Port para abrir a página de detalhes do 

ouvinte.
5. Na guia Regras, escolha Gerenciar regras.
6. Selecione o ícone Adicionar regras (o sinal de adição) na barra de menus, que adiciona os ícones

Inserir regra aos locais onde é possível inserir uma regra na ordem de prioridade.

56

https://console.aws.amazon.com/ec2/


Elastic Load Balancing Application Load Balancers
Adicionar uma regra

7. Escolha um dos ícones Insert Rule (Inserir regra) adicionados na etapa anterior.
8. Adicione uma ou mais condições da seguinte maneira:

a. Para adicionar uma condição de cabeçalho do host, escolha Adicionar condição, Cabeçalho do 
host e insira o nome do host (por exemplo,*.example.com). Para salvar a condição, escolha o 
ícone de marca de seleção.

O tamanho máximo de cada string é de 128 caracteres. A comparação não diferencia maiúsculas 
de minúsculas. Os seguintes caracteres curinga são compatíveis: * e ?.

b. Para adicionar uma condição de caminho, escolha Adicionar condição, Caminho e insira o padrão 
do caminho (por exemplo,/img/*). Para salvar a condição, escolha o ícone de marca de seleção.

O tamanho máximo de cada string é de 128 caracteres. A comparação diferencia maiúsculas de 
minúsculas. Os seguintes caracteres curinga são compatíveis: * e ?.

c. Para adicionar uma condição de cabeçalho HTTP, escolha Add condition (Adicionar condição),
Http header (Cabeçalho http). Insira o nome do cabeçalho e adicione uma ou mais sequências de 
comparação. Para salvar a condição, escolha o ícone de marca de seleção.

O tamanho máximo de cada nome de cabeçalho é de 40 caracteres, o nome do cabeçalho não 
diferencia maiúsculas de minúsculas e os curingas não são compatíveis. O tamanho máximo 
de cada string de comparação é de 128 caracteres e os seguintes caracteres curinga são 
compatíveis: * e ?. A comparação não diferencia maiúsculas de minúsculas.

d. Para adicionar uma condição de método de solicitação HTTP, escolha Add condition (Adicionar 
condição), Http request method (Método de solicitação http) e adicione um ou mais nomes de 
método. Para salvar a condição, escolha o ícone de marca de seleção.

O tamanho máximo de cada nome é de 40 caracteres. Os caracteres permitidos incluem A-Z, 
hífen (-) e sublinhado (_). A comparação diferencia maiúsculas de minúsculas. Curingas não são 
compatíveis.

e. Para adicionar uma condição de string de consulta, escolha Add condition (Adicionar condição),
Query string (String de consulta) e adicione um ou mais pares de chave/valor. Para cada par 
de chave/valor, você pode omitir a chave e especificar apenas o valor. Para salvar a condição, 
escolha o ícone de marca de seleção.

O tamanho máximo de cada string é de 128 caracteres. A comparação não diferencia maiúsculas 
de minúsculas. Os seguintes caracteres curinga são compatíveis: * e ?.

f. Para adicionar uma condição de IP de origem, escolha Add condition (Adicionar condição),
Source IP (IP de origem) e adicione um ou mais blocos CIDR. Para salvar a condição, escolha o 
ícone de marca de seleção.

Você pode usar endereços IPv4 e IPv6. Curingas não são compatíveis.
9. (Opcional, listener HTTPS) Para autenticar usuários, selecione Add action (Adicionar ação),

Authenticate (Autenticar) e forneça as informações solicitadas. Para salvar a ação, escolha o ícone de 
marca de seleção. Para obter mais informações, consulte Autenticar usuários usando um Application 
Load Balancer (p. 62).

10. Adicione uma das seguintes ações:
• Para adicionar uma ação de encaminhamento, escolha Add action (Adicionar ação), Forward 

to (Encaminhar para) e escolha um ou mais grupos de destino. Se você usar mais de um 
grupo de destino, selecione um peso para cada grupo de destino e, opcionalmente, habilite a 
perdurabilidade do grupo de destino. Se habilitar a perdurabilidade do grupo de destino e houver 
mais de um grupo de destino, você também deverá habilitar sticky sessions nos grupos de 
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destino. Para salvar a ação, escolha o ícone de marca de seleção. Para obter mais informações, 
consulte Ações futuras (p. 35).

• Para redirecionar uma ação, selecione Add action (Adicionar ação), Redirect to (Redirecionar 
para) e forneça o URL para o redirecionamento. Para salvar a ação, escolha o ícone de marca de 
seleção. Para obter mais informações, consulte Ações de redirecionamento (p. 36).

• Para adicionar uma ação de resposta fixa, selecione Add action (Adicionar ação), Return fixed 
response (Retornar resposta fixa) e forneça um código de resposta e o texto da resposta opcional. 
Para salvar a ação, escolha o ícone de marca de seleção. Para obter mais informações, consulte
Ações de resposta fixa (p. 34).

11. Escolha Save (Salvar).
12. (Opcional) Para alterar a ordem da regra, use as setas e escolha Save (Salvar). A regra padrão 

sempre tem a última prioridade.
13. Para sair dessa tela, escolha o ícone Voltar ao balanceador de carga (o botão Voltar) na barra de 

menu.

Para adicionar uma regra usando a AWS CLI

Use o comando create-rule para criar a regra. Use o comando describe-rules para visualizar informações 
sobre a regra.

Editar uma regra
Você pode editar a ação e as condições para uma regra a qualquer momento. As atualizações de regras 
não entram em vigor imediatamente, portanto, as solicitações podem ser roteadas usando a configuração 
de regra anterior por um curto período após a atualização de uma regra. Todas as solicitações em trânsito 
são concluídas.

Para editar uma regra usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione o load balancer.
4. Na guia Listeners, selecione o texto na coluna Protocolo:Port para abrir a página de detalhes do 

ouvinte.
5. Na guia Regras, escolha Gerenciar regras.
6. Selecione o ícone Editar regras (o lápis) na barra de menus.
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7. Para que a regra seja editada, escolha o ícone Editar regra (o lápis).
8. (Opcional) Modifique as condições e ações conforme a necessidade. Por exemplo, você pode editar 

uma condição ou ação (ícone de lápis), adicionar uma condição, adicionar uma ação de autenticação 
para uma regra de um listener HTTPS ou excluir uma condição ou ação (ícone de lixeira). Você não 
pode adicionar condições à regra padrão.

9. Escolha Update (Atualizar).
10. Para sair dessa tela, escolha o ícone Voltar ao balanceador de carga (o botão Voltar) na barra de 

menu.

Para editar uma regra usando a AWS CLI

Use o comando modify-rule.

Reordenar regras
As regras são avaliadas em ordem de prioridade, do valor mais baixo para o valor mais alto. A regra 
padrão é avaliada por último. Você pode alterar a prioridade de uma regra não padrão a qualquer 
momento. Você não pode alterar a prioridade da regra padrão.

Note

O console exibe um número de sequência relativo para cada regra, não a prioridade da regra. 
Quando você reordenar as regras usando o console, ele obterá novas prioridades de regra com 
base nas prioridades de regra existentes. Para definir a prioridade de uma regra para um valor 
específico, use aAWS CLI ou a Elastic Load Balancing API.

Para reordenar as regras usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione o load balancer.
4. Na guia Listeners, selecione o texto na coluna Protocolo:Port para abrir a página de detalhes do 

ouvinte.
5. Na guia Regras, escolha Gerenciar regras.
6. Selecione o ícone Reordenar regras (as setas) na barra de menus.
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7. Marque a caixa de seleção ao lado de uma regra e, em seguida, use as setas para oferecer à regra 
uma nova prioridade. A regra padrão sempre tem a última prioridade.

8. Ao concluir a reorganização de regras, escolha Salvar.
9. Para sair dessa tela, escolha o ícone Voltar ao balanceador de carga (o botão Voltar) na barra de 

menu.

Para atualizar as prioridades da regra usando a AWS CLI

Use o comando set-rule-priorities.

Excluir uma regra
Você pode excluir as regras não padrão para um listener a qualquer momento. Você não pode excluir a 
regra padrão do listener. Quando você exclui um listener, todas as regras são excluídas.

Para excluir uma regra usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione o load balancer.
4. Na guia Listeners, selecione o texto na coluna Protocolo:Port para abrir a página de detalhes do 

ouvinte.
5. Na guia Regras, escolha Gerenciar regras.
6. Selecione o ícone para excluir regras (o sinal de menos) na barra de menus.
7. Marque a caixa de seleção da regra e escolha Delete (Excluir). Você não pode excluir a regra padrão 

do listener.
8. Para sair dessa tela, escolha o ícone Voltar ao balanceador de carga (o botão Voltar) na barra de 

menu.

Para excluir uma regra usando a AWS CLI

Use o comando delete-rule.

Atualizar um listener HTTPS para seu Application 
Load Balancer

Depois de criar um listener HTTPS, você pode substituir o certificado padrão, atualizar a lista de 
certificados ou substituir a política de segurança.

Tarefas
• Substituir o certificado padrão (p. 60)
• Adicionar certificados à lista de certificados (p. 61)
• Remover certificados da lista de certificados (p. 61)
• Atualizar a política de segurança (p. 62)

Substituir o certificado padrão
Você pode substituir o certificado padrão do listener usando o procedimento a seguir. Para obter mais 
informações, consulte Certificados SSL (p. 44).
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Para alterar o certificado padrão usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione o load balancer.
4. Na guia Listeners, selecione o texto na coluna Protocolo:Port para abrir a página de detalhes do 

ouvinte.
5. Na guia Certificados, escolha Alterar padrão.
6. Para certificados ACM e IAM, selecione um certificado.
7. Escolha Salvar como padrão.

Para alterar o certificado padrão usando a AWS CLI

Use o comando modify-listener.

Adicionar certificados à lista de certificados
Você pode adicionar certificados à lista de certificados do listener usando o procedimento a seguir. Quando 
você criar um listener HTTPS pela primeira vez, a lista de certificados estará vazia. Você pode adicionar 
um ou mais certificados. Você pode adicionar o certificado padrão para garantir que esse certificado seja 
usado com o protocolo SNI, mesmo que seja substituído como o certificado padrão. Para obter mais 
informações, consulte Certificados SSL (p. 44).

Para adicionar certificados à lista de certificados usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione o load balancer.
4. Na guia Listeners, selecione o texto na coluna Protocolo:Port para abrir a página de detalhes do 

ouvinte.
5. Na guia Certificados, escolha Adicionar certificado.
6. Para certificados ACM e IAM, selecione os certificados e escolha Incluir como pendente abaixo.
7. Se você tiver um certificado que não seja gerenciado pelo ACM ou pelo IAM, escolha Importar 

certificado, preencha o formulário e escolha Importar.
8. Escolha Adicionar certificados pendentes.

Para adicionar um certificado à lista de certificados usando a AWS CLI

Use o comando add-listener-certificates.

Remover certificados da lista de certificados
Você pode remover certificados da lista de certificados de um listener HTTPS usando o procedimento 
a seguir. Para remover o certificado padrão de um listener HTTPS, consulte Substituir o certificado 
padrão (p. 60).

Para remover certificados da lista de certificados usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
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2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione o load balancer.
4. Na guia Listeners, selecione o texto na coluna Protocolo:Port para abrir a página de detalhes do 

ouvinte.
5. Na guia Certificados, marque as caixas de seleção dos certificados e escolha Remover.
6. Quando a confirmação for solicitada, insiraconfirm e escolha Remover.

Para remover um certificado da lista de certificados usando a AWS CLI

Use o comando remove-listener-certificates.

Atualizar a política de segurança
Quando você cria um listener HTTPS, pode selecionar a política de segurança que atenda às suas 
necessidades. Quando uma nova política de segurança é adicionada, você pode atualizar seu ouvinte 
HTTPS para usar a nova política de segurança. Os application load balancers não são compatíveis 
com políticas de segurança personalizadas. Para obter mais informações, consulte Políticas de 
segurança (p. 46).

Para atualizar a política de segurança usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione o load balancer.
4. Na guia Listeners, selecione o texto na coluna Protocolo:Port para abrir a página de detalhes do 

ouvinte.
5. Na guia Details (Detalhes), escolha Edit (Editar).
6. Em Security policy (Política de segurança), escolha uma política de segurança.
7. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Para atualizar a política de segurança usando a AWS CLI

Use o comando modify-listener.

Autenticar usuários usando um Application Load 
Balancer

Você pode configurar um Application Load Balancer para autenticar com segurança os usuários à medida 
que eles acessam seus aplicativos. Com isso, você pode redirecionar o trabalho de autenticação de 
usuários para seu load balancer para que seus aplicativos possam se concentrar na respectiva lógica de 
negócios.

Os casos de uso a seguir são comportados:

• Autentique usuários por meio de um provedor de identidade (IdP) compatível com OpenID Connect 
(OIDC).

• Autentique usuários por meio de redes sociais IdPs, como Amazon, Facebook ou Google, por meio dos 
grupos de usuários suportados pelo Amazon Cognito.
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• Autentique usuários por meio de identidades corporativas, usando SAML, LDAP ou Microsoft AD, por 
meio dos grupos de usuários suportados pelo Amazon Cognito.

Prepare-se para usar um IdP compatível com OIDC
Faça o seguinte se estiver usando um IdP compatível com OIDC com seu Application Load Balancer:

• Crie um novo aplicativo OIDC em seu IdP. O DNS do IdP deve ser solucionável publicamente.
• Você deve configurar um ID de cliente e um segredo de cliente.
• Obtenha os seguintes endpoints publicados pelo IdP: autorização, token e informações de usuário. Você 

pode localizar essas informações na configuração.
• Os certificados de endpoints do IdP devem ser emitidos por uma autoridade de certificação pública 

confiável.
• As entradas de DNS para os endpoints devem ser resolvidas publicamente, mesmo que sejam 

resolvidas para endereços IP privados.
• Permita um dos seguintes URLs de redirecionamento em seu aplicativo IdP, o que seus usuários 

usarem, em que DNS é o nome de domínio do seu balanceador de carga e CNAME é o alias de DNS do 
seu aplicativo:
• https://DNS/oauth2/idpresponse
• https://CNAME/oauth2/idpresponse

Preparar-se para usar o Amazon Cognito
Faça o seguinte se estiver usando grupos de usuários do Amazon Cognito com seu Application Load 
Balancer:

• Criar um grupo de usuários. Para obter mais informações, consulte grupos de desenvolvedores do do 
Amazon Cognito.

• Crie um cliente de grupo de usuários. Você deve configurar o cliente para gerar um segredo de cliente, 
usar um fluxo de concessão de código e comportar os mesmos escopos OAuth usados pelo load 
balancer. Para obter mais informações, consulte Configurar um cliente da aplicação Amazon Cognito.

• Crie um domínio de grupo de usuários. Para obter mais informações, consulte Adicionar um nome de 
domínio para seu grupo de usuários no Guia do desenvolvedor do Amazon Cognito.

• Verifique se o escopo solicitado retorna um token de ID. Por exemplo, o escopo padrão, openid retorna 
um token de ID, mas o aws.cognito.signin.user.admin escopo não.

• Para federar com um IdP social ou corporativo, habilite o IdP na seção de federação. Para obter mais 
informações, consulte Adicionar login social a um grupo de usuários ou Adicionar login com um SAML 
IdP a um grupo de usuários no Guia do desenvolvedor do Amazon Cognito.

• Permita os seguintes URLs de redirecionamento no campo URL de retorno de chamada do Amazon 
Cognito, em que DNS é o nome de domínio do seu balanceador de carga e CNAME é o alias de DNS do 
seu aplicativo (se você estiver usando um):
• https://DNS/oauth2/idpresponse
• https://CNAME/oauth2/idpresponse

• Permita o domínio do grupo de usuários no URL de retorno de chamada do seu aplicativo IdP. Use o 
formato de seu IdP. Por exemplo:
• https://domain-prefix.auth.região. amazoncognito.com/saml2/idpresponse
• https://user-pool-domain/oauth2/idpresponse

O URL de retorno de chamada nas configurações do cliente do aplicativo deve usar todas as letras 
minúsculas.
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Para permitir que um usuário configure um balanceador de carga para usar o Amazon Cognito 
para autenticar usuários, você deve conceder ao usuário permissão para chamar acognito-
idp:DescribeUserPoolClient ação.

Preparar-se para usar a Amazon CloudFront
Ative as seguintes configurações se você estiver usando uma CloudFront distribuição na frente do seu 
Application Load Balancer:

• Encaminhar cabeçalhos de solicitação (todos) — Garante que CloudFront não armazene em cache as 
respostas das solicitações autenticadas. Isso impede que sejam exibidos no cache após a expiração da 
sessão de autenticação. Como alternativa, para reduzir esse risco enquanto o cache está ativado, os 
proprietários de uma CloudFront distribuição podem definir o valor time-to-live (TTL) para expirar antes 
que o cookie de autenticação expire.

• Encaminhamento e armazenamento em cache da sequência de caracteres de consulta (todos) — 
Garante que o balanceador de carga tenha acesso aos parâmetros da sequência de caracteres de 
consulta necessários para autenticar o usuário com o IdP.

• Encaminhamento de cookies (todos) — Garante que todos os cookies de autenticação sejam CloudFront 
encaminhados para o balanceador de carga.

Configurar a autenticação do usuário
Você configura a autenticação de usuários criando uma ação de autenticação para uma ou mais 
regras do listener. Os tipos de ação authenticate-cognito e authenticate-oidc são 
comportados somente por listeners HTTPS. Para obter descrições dos campos correspondentes, consulte
AuthenticateCognitoActionConfige AuthenticateOidcActionConfigna versão de referência da API Elastic 
Load Balancing 2015-12-01.

O load balancer envia um cookie de sessão para o cliente a fim de manter o status de autenticação. Esse 
cookie sempre contém o atributo secure, pois a autenticação do usuário requer um listener HTTPS. 
Esse cookie contém o atributo SameSite=None com solicitações CORS (cross-origin resource sharing, 
compartilhamento de recursos de origem cruzada).

Para um balanceador de carga que ofereça suporte a vários aplicativos que exigem autenticação 
independente do cliente, cada regra de ouvinte com uma ação de autenticação deve ter um nome de 
cookie exclusivo. Isso garante que os clientes sejam sempre autenticados com o IdP antes de serem 
roteados para o grupo-alvo especificado na regra.

Os application load balancers não são compatíveis com valores de cookie codificados em URL.

Por padrão, o campo SessionTimeout é definido com 7 dias. Se desejar sessões menores, pode 
configurar um tempo limite de sessão de 1 segundo. Para obter mais informações, consulte Tempo limite 
da sessão (p. 69).

Defina o campo OnUnauthenticatedRequest de acordo com seu aplicativo. Por exemplo:

• Aplicativos que exigem que o usuário faça login usando uma identidade social ou corporativa — Isso 
é suportado pela opção padrão,authenticate. Se o usuário não estiver conectado, o load balancer 
redirecionará a solicitação para o endpoint de autorização do IdP e o IdP solicitará que o usuário faça 
login usando sua interface de usuário.

• Aplicativos que fornecem uma visualização personalizada para um usuário conectado ou uma visão 
geral para um usuário que não está conectado — Para oferecer suporte a esse tipo de aplicativo, use 
aallow opção. Se o usuário estiver conectado, o load balancer fornecerá as solicitações do usuário e o 
aplicativo poderá oferecer uma visualização personalizada. Se o usuário não estiver conectado, o load 
balancer encaminhará a solicitação sem as solicitações do usuário e o aplicativo poderá oferecer uma 
visualização geral.
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• Aplicativos de página única com JavaScript isso carregados a cada poucos segundos — Se você 
usar adeny opção, o balanceador de carga retornará um erro HTTP 401 não autorizado às chamadas 
AJAX que não têm informações de autenticação. Mas se o usuário tiver expirado as informações de 
autenticação, ele redirecionará o cliente para o endpoint de autorização do IdP.

O load balancer precisa se comunicar com o endpoint de token do IdP (TokenEndpoint) e o endpoint 
de informações do usuário do Idp (UserInfoEndpoint). Verifique se os security groups para seu load 
balancer e as ACLs de rede para a VPC permitem que acesso de saída a esses endpoints. Verifique se 
a VPC tem acesso à Internet. Se você tiver um load balancer interno, use um gateway NAT para permitir 
que o load balancer acesse esses endpoints. Para obter mais informações, consulte Noções básicas do 
gateway NAT no Guia do usuário da Amazon VPC.

Use o comando create-rule a seguir para configurar a autenticação de usuários.

aws elbv2 create-rule --listener-arn listener-arn --priority 10 \
--conditions Field=path-pattern,Values="/login" --actions file://actions.json

Veja a seguir um exemplo doactions.json arquivo que especifica umaauthenticate-oidc ação e 
umaforward ação. AuthenticationRequestExtraParamspermite que você passe parâmetros extras 
para um IdP durante a autenticação. Siga a documentação fornecida pelo seu provedor de identidade para 
determinar os campos suportados

[{ 
    "Type": "authenticate-oidc", 
    "AuthenticateOidcConfig": { 
        "Issuer": "https://idp-issuer.com", 
        "AuthorizationEndpoint": "https://authorization-endpoint.com", 
        "TokenEndpoint": "https://token-endpoint.com", 
        "UserInfoEndpoint": "https://user-info-endpoint.com", 
        "ClientId": "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789", 
        "ClientSecret": "123456789012345678901234567890", 
        "SessionCookieName": "my-cookie", 
        "SessionTimeout": 3600, 
        "Scope": "email", 
        "AuthenticationRequestExtraParams": { 
            "display": "page", 
            "prompt": "login" 
        }, 
        "OnUnauthenticatedRequest": "deny" 
    }, 
    "Order": 1
},
{ 
    "Type": "forward", 
    "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-code:account-
id:targetgroup/target-group-name/target-group-id", 
    "Order": 2
}]

Veja a seguir um exemplo de configuração do arquivo actions.json, que especifica uma ação
authenticate-cognito e uma ação forward.

[{ 
    "Type": "authenticate-cognito", 
    "AuthenticateCognitoConfig": { 
        "UserPoolArn": "arn:aws:cognito-idp:region-code:account-id:userpool/user-pool-id", 
        "UserPoolClientId": "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789", 
        "UserPoolDomain": "userPoolDomain1", 
        "SessionCookieName": "my-cookie", 
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        "SessionTimeout": 3600, 
        "Scope": "email", 
        "AuthenticationRequestExtraParams": { 
            "display": "page", 
            "prompt": "login" 
        }, 
        "OnUnauthenticatedRequest": "deny" 
    }, 
    "Order": 1
},
{ 
    "Type": "forward", 
    "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-code:account-
id:targetgroup/target-group-name/target-group-id", 
    "Order": 2
}]

Para obter mais informações, consulte Regras do listener (p. 33).

Fluxo de autenticação
O diagrama de rede a seguir é uma representação visual de como um Application Load Balancer usa o 
OIDC para autenticar usuários.
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Os itens numerados abaixo destacam e explicam os elementos mostrados no diagrama de rede anterior.

1. O usuário envia uma solicitação HTTPS para um site hospedado por trás de um Application Load 
Balancer. Quando as condições para uma regra com uma ação de autenticação são atendidas, o load 
balancer verifica a existência de um cookie de sessão de autenticação nos cabeçalhos de solicitação.

2. Se o cookie não estiver presente, o load balancer redirecionará o usuário para o endpoint de 
autorização do IdP para que o IdP possa autenticar o usuário.

3. Depois que o usuário é autenticado, o IdP o envia de volta ao balanceador de carga com um código 
de concessão de autorização.

4. O balanceador de carga apresenta o código de concessão de autorização ao endpoint do token IdP.
5. Ao receber um código de concessão de autorização válido, o IdP fornece o token de ID e o token de 

acesso ao Application Load Balancer.
6. Em seguida, o Application Load Balancer envia o token de acesso ao endpoint de informações do 

usuário.
7. O endpoint de informações do usuário troca o token de acesso por reivindicações de usuários.
8. O Application Load Balancer redireciona o usuário com o cookie da sessão deAWSELB autenticação 

para o URI original. Como a maioria dos navegadores limita o tamanho do cookie a 4K, o 
balanceador de carga fragmenta um cookie com tamanho maior que 4K em vários cookies. Se o 
tamanho total das solicitações do usuário e do token de acesso recebidos do IdP for superior a 
11K bytes, o load balancer retornará um erro HTTP 500 para o cliente e incrementará a métrica
ELBAuthUserClaimsSizeExceeded.

9. O Application Load Balancer valida o cookie e encaminha as informações do usuário para destinos no 
conjunto de cabeçalhosX-AMZN-OIDC-* HTTP. Para obter mais informações, consulte Codificação 
de reivindicações de usuários e verificação de assinatura (p. 67).

10. O alvo envia uma resposta de volta ao Application Load Balancer.
11. O Application Load Balancer envia a resposta final ao usuário.

Cada nova solicitação passa pelas etapas de 1 a 11, enquanto as solicitações subsequentes passam pelas 
etapas de 9 a 11. Ou seja, cada solicitação subsequente começa na etapa 9, desde que o cookie não 
tenha expirado.

Se o IdP fornecer um token de atualização válido no token de ID, o load balancer salvará o token de 
atualização e o usará para atualizar as solicitações do usuário toda vez que o token de acesso expirar, 
até o momento em que a sessão expirar ou a atualização do IdP falhar. Se o usuário encerrar a sessão, a 
atualização falhará e o load balancer o redirecionará para o endpoint de autorização do IdP. Isso permite 
que o load balancer suspenda as sessões depois que o usuário encerra a sessão. Para obter mais 
informações, consulte Tempo limite da sessão (p. 69).

Note

A expiração do cookie é diferente da expiração da sessão de autenticação. A expiração do cookie 
é um atributo do cookie, que é definida como 7 dias. A duração real da sessão de autenticação 
é determinada pelo tempo limite da sessão configurado no Application Load Balancer para o 
recurso de autenticação. Esse tempo limite de sessão está incluído no valor do cookie Auth, que 
também é criptografado.

Codificação de reivindicações de usuários e 
verificação de assinatura
Depois que o load balancer autentica com êxito um usuário, envia as solicitações do usuário recebidas 
do IdP para o destino. O load balancer assina a solicitação do usuário para que os aplicativos possam 
verificar a assinatura e verificar se as solicitações foram enviadas pelo load balancer.
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O load balancer adiciona os seguintes cabeçalhos HTTP:

x-amzn-oidc-accesstoken

O token de acesso do endpoint de token, em texto simples.
x-amzn-oidc-identity

O campo de assunto (sub) do endpoint de informações do usuário, em texto simples.
x-amzn-oidc-data

As solicitações do usuário, no formato de JSON Web Token (JWT).

Os tokens de acesso e as reivindicações de usuários são diferentes dos tokens de identificação. Os tokens 
de acesso e as reivindicações do usuário só permitem o acesso aos recursos do servidor, enquanto os 
tokens de ID carregam informações adicionais para autenticar um usuário. O Application Load Balancer 
autentica o usuário e só passa tokens de acesso e reivindicações para o back-end, mas não passa as 
informações do token de ID.

Esses tokens seguem o formato JWT, mas não são tokens de ID. O formato JWT inclui um cabeçalho, 
uma carga útil e uma assinatura codificados em base64 em URL e inclui caracteres de preenchimento no 
final. Um Application Load Balancer usa ES256 (ECDSA usando P-256 e SHA256) para gerar a assinatura 
JWT.

O cabeçalho JWT contém um objeto JSON com os seguintes campos:

{ 
   "alg": "algorithm", 
   "kid": "12345678-1234-1234-1234-123456789012", 
   "signer": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-code:account-id:loadbalancer/app/load-
balancer-name/load-balancer-id",  
   "iss": "url", 
   "client": "client-id", 
   "exp": "expiration"
}

A carga JWT é um objeto JSON que contém o usuário as solicitações do usuário recebidas do endpoint de 
informações do usuário do IdP.

{ 
   "sub": "1234567890", 
   "name": "name", 
   "email": "alias@example.com", 
   ...
}

Como o load balancer não criptografa as solicitações do usuário, é recomendável configurar o grupo de 
destino para usar HTTPS. Se você configurar o grupo de destino para usar HTTP, lembre-se de restringir 
o tráfego para seu load balancer usando security groups. É também recomendável verificar a assinatura 
antes de fazer qualquer autorização com base nas solicitações. Para obter a chave pública, obtenha o 
ID da chave do cabeçalho do JWT e use-o para pesquisar a chave pública no endpoint.  O endpoint para 
cadaAWS região é o seguinte:

https://public-keys.auth.elb.region.amazonaws.com/key-id

ParaAWS GovCloud (US), os endpoints são os seguintes:

https://s3-us-gov-west-1.amazonaws.com/aws-elb-public-keys-prod-us-gov-west-1/key-id
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https://s3-us-gov-east-1.amazonaws.com/aws-elb-public-keys-prod-us-gov-east-1/key-id

O exemplo a seguir mostra como obter o ID da chave, a chave pública e a carga útil no Python 3.x:

import jwt
import requests
import base64
import json

# Step 1: Get the key id from JWT headers (the kid field)
encoded_jwt = headers.dict['x-amzn-oidc-data']
jwt_headers = encoded_jwt.split('.')[0]
decoded_jwt_headers = base64.b64decode(jwt_headers)
decoded_jwt_headers = decoded_jwt_headers.decode("utf-8")
decoded_json = json.loads(decoded_jwt_headers)
kid = decoded_json['kid']

# Step 2: Get the public key from regional endpoint
url = 'https://public-keys.auth.elb.' + region + '.amazonaws.com/' + kid
req = requests.get(url)
pub_key = req.text

# Step 3: Get the payload
payload = jwt.decode(encoded_jwt, pub_key, algorithms=['ES256'])

O exemplo a seguir mostra como obter o ID da chave, a chave pública e a carga útil no Python 2.7:

import jwt
import requests
import base64
import json

# Step 1: Get the key id from JWT headers (the kid field)
encoded_jwt = headers.dict['x-amzn-oidc-data']
jwt_headers = encoded_jwt.split('.')[0]
decoded_jwt_headers = base64.b64decode(jwt_headers)
decoded_json = json.loads(decoded_jwt_headers)
kid = decoded_json['kid']

# Step 2: Get the public key from regional endpoint
url = 'https://public-keys.auth.elb.' + region + '.amazonaws.com/' + kid
req = requests.get(url)
pub_key = req.text

# Step 3: Get the payload
payload = jwt.decode(encoded_jwt, pub_key, algorithms=['ES256'])

Considerações

• Esses exemplos não abrangem como validar a assinatura do emissor com a assinatura no token.
• As bibliotecas padrão não são compatíveis com o preenchimento incluído no token de autenticação do 

Application Load Balancer no formato JWT.

Tempo limite
Tempo limite da sessão
O token de atualização e o tempo limite de sessão funcionam juntos da seguinte forma:
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• Se o tempo limite da sessão for menor do que a expiração do token de acesso, o load balancer 
respeitará o tempo limite da sessão. Se o usuário tiver uma sessão ativa com o IdP, talvez o usuário não 
seja solicitado a fazer login novamente. Caso contrário, o utilizador será redirecionado para fazer login.
• Se o tempo limite da sessão do IdP for maior do que o tempo limite da sessão do Application Load 

Balancer, o usuário não precisará fornecer credenciais para fazer login novamente. Em vez disso, 
o IdP redireciona de volta para o Application Load Balancer com um novo código de concessão de 
autorização. Os códigos de autorização são de uso único, mesmo que não haja um novo login.

• Se o tempo limite da sessão do IdP for igual ou menor do que o tempo limite da sessão do Application 
Load Balancer, o usuário deverá fornecer as credenciais para fazer login novamente. Depois que o 
usuário faz login, o IdP redireciona de volta para o Application Load Balancer com um novo código de 
concessão de autorização, e o restante do fluxo de autenticação continua até que a solicitação chegue 
ao back-end.

• Se o tempo limite da sessão for maior do que a expiração do token de acesso e o IdP não oferecer 
suporte a tokens de atualização, o balanceador de carga manterá a sessão de autenticação até o tempo 
limite. Em seguida, o usuário faz login novamente.

• Se o tempo limite de sessão for maior do que o tempo de expiração do token de acesso e o IdP 
comportar tokens de atualização, o load balancer atualizará a sessão de usuário toda vez que o token 
de acesso expirar. O load balancer fará com que o usuário faça login novamente apenas depois que a 
sessão de autenticação expirar ou o fluxo de atualização falhar.

Tempo limite de login do cliente
O cliente deve iniciar e concluir o processo de autenticação em 15 minutos. Se um cliente falhar em 
concluir a autenticação dentro do limite de 15 minutos, ele receberá um erro HTTP 401 do balanceador de 
carga. Esse tempo limite não pode ser alterado ou removido.

Por exemplo, se um usuário carregar a página de login por meio do Application Load Balancer, ele deverá 
concluir o processo de login em 15 minutos. Se o usuário esperar e tentar fazer login após o término do 
tempo limite de 15 minutos, o balanceador de carga retornará um erro HTTP 401. O usuário precisará 
atualizar a página e tentar fazer login novamente.

Sair de autenticação
Quando um aplicativo precisa encerrar a sessão de um usuário autenticado, deve definir o tempo de 
expiração do cookie de sessão de autenticação como –1 e redirecionar o cliente para o endpoint de 
logout do IdP (se o IdP comportar um). Para evitar que os usuários reutilizem um cookie excluído, é 
recomendável configurar um tempo de expiração o mais razoável possível para o token de acesso. Se um 
cliente fornecer a um balanceador de carga um cookie de sessão que tenha um token de acesso expirado 
com um token de atualização não NULL, o balanceador de carga entrará em contato com o IdP para 
determinar se o usuário ainda está conectado.

A página inicial de saída do cliente é uma página não autenticada. Isso significa que ele não pode estar por 
trás de uma regra do Application Load Balancer que exige autenticação.

• Quando uma solicitação é enviada ao destino, o aplicativo deve definir a expiração como -1 para todos 
os cookies de autenticação. Os Application Load Balancers suportam cookies de até 16K de tamanho e, 
portanto, podem criar até 4 fragmentos para enviar ao cliente.
• Se o IdP tiver um endpoint de saída, ele deverá emitir um redirecionamento para o endpoint de saída 

do IdP, por exemplo, o endpoint LOGOUT documentado no Guia do desenvolvedor do Amazon 
Cognito.

• Se o IdP não tiver um endpoint de saída, a solicitação retornará à página inicial de saída do cliente e o 
processo de login será reiniciado.

• Supondo que o IdP tenha um endpoint de saída, o IdP deve expirar os tokens de acesso e os tokens de 
atualização e redirecionar o usuário de volta à página inicial de saída do cliente.
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• As solicitações subsequentes seguem o fluxo de autenticação original.

Cabeçalhos HTTP e balanceadores de carga da 
aplicação

As solicitações HTTP e as respostas HTTP usam campos de cabeçalho para enviar informações sobre 
as mensagens HTTP. Os cabeçalhos HTTP são adicionados automaticamente. Os campos de cabeçalho 
são pares de nome-valor separados por dois pontos e separados por um retorno de carro (CR) e um 
avanço de linha (LF). Um conjunto padrão de campos de cabeçalho HTTP está definido na RFC 2616, 
Cabeçalhos de mensagem. Há também cabeçalhos HTTP não padrão disponíveis, que são adicionados 
automaticamente e amplamente usados pelas aplicações. Alguns dos cabeçalhos HTTP não padrão 
possuem um prefixo X-Forwarded. Os application load balancers oferecem suporte aos seguintesX-
Forwarded cabeçalhos.

Para obter mais informações sobre conexões HTTP, consulte Roteamento de solicitação no Manual do 
usuário do Elastic Load Balancing.

Cabeçalhos X-Forwarded
• X-Forwarded-For (p. 71)
• X-Forwarded-Proto (p. 73)
• X-Forwarded-Port (p. 74)

X-Forwarded-For
O cabeçalho da solicitação X-Forwarded-For ajuda você a identificar o endereço IP de um 
cliente quando usar um load balancer HTTP ou HTTPS. Como os balanceadores de carga 
interceptam o tráfego entre clientes e servidores, seus registros de acesso ao servidor contêm 
somente o endereço IP do balanceador de carga. Para ver o endereço IP do cliente, use 
orouting.http.xff_header_processing.mode atributo. Esse atributo permite que você 
modifique, preserve ou remova oX-Forwarded-For cabeçalho na solicitação HTTP antes que o 
Application Load Balancer envie a solicitação ao destino. Os valores possíveis para esse atributo 
sãoappendpreserve,remove e. O valor padrão para esse atributo éappend.

Anexar
Por padrão, o Application Load Balancer armazena o endereço IP do cliente no cabeçalho daX-
Forwarded-For solicitação e encaminha o cabeçalho para o seu servidor. Se o cabeçalho daX-
Forwarded-For solicitação não estiver incluído na solicitação original, o balanceador de carga criará 
um com o endereço IP do cliente como o valor da solicitação. Caso contrário, o balanceador de carga 
adicionará o endereço IP do cliente ao cabeçalho existente e, em seguida, encaminhará o cabeçalho 
para o seu servidor. O cabeçalho de solicitação X-Forwarded-For pode conter vários endereços IP 
separados por vírgula. O endereço mais à esquerda é o endereço IP do cliente, onde a solicitação foi feita 
pela primeira vez. Ele é seguido por quaisquer identificadores de proxy subsequentes em cadeia.

O cabeçalho de solicitação X-Forwarded-For leva a seguinte forma:

X-Forwarded-For: client-ip-address

Veja a seguir um exemplo de cabeçalho de solicitação X-Forwarded-For para um cliente com o 
endereço IP 203.0.113.7.

X-Forwarded-For: 203.0.113.7
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Veja a seguir um exemplo de cabeçalho de solicitação X-Forwarded-For para um cliente com o 
endereço IPv6 2001:DB8::21f:5bff:febf:ce22:8a2e.

X-Forwarded-For: 2001:DB8::21f:5bff:febf:ce22:8a2e

Quando o atributo de preservação da porta do cliente (routing.http.xff_client_port.enabled) 
está habilitado no balanceador de carga, o cabeçalho daX-Forwarded-For solicitação inclui oclient-
port-number anexado aoclient-ip-address, separado por dois pontos. O cabeçalho tem o seguinte 
formato:

IPv4 -- X-Forwarded-For: client-ip-address:client-port-number

IPv6 -- X-Forwarded-For: [client-ip-address]:client-port-number

Para IPv6, observe que quando o balanceador de cargaclient-ip-address anexa o ao cabeçalho 
existente, ele coloca o endereço entre colchetes.

A seguir está um exemplo de cabeçalho deX-Forwarded-For solicitação para um cliente com um 
endereço IPv4 de12.34.56.78 e um número de porta de8080.

X-Forwarded-For: 12.34.56.78:8080

A seguir está um exemplo de cabeçalho deX-Forwarded-For solicitação para um cliente com um 
endereço IPv6 de2001:db8:85a3:8d3:1319:8a2e:370:7348 e um número de porta de8080.

X-Forwarded-For: [2001:db8:85a3:8d3:1319:8a2e:370:7348]:8080

Preservar
Opreserve modo no atributo garante que oX-Forwarded-For cabeçalho na solicitação HTTP não seja 
modificado de forma alguma antes de ser enviado aos destinos.

Remover
Oremove modo no atributo remove oX-Forwarded-For cabeçalho da solicitação HTTP antes que ele 
seja enviado aos destinos.

Note

Se você habilitar o atributo de preservação da porta do cliente 
(routing.http.xff_client_port.enabled) e também selecionarpreserve ouremove
para orouting.http.xff_header_processing.mode atributo, o Application Load Balancer 
substituirá o atributo de preservação da porta do cliente. Ele mantém oX-Forwarded-For
cabeçalho inalterado ou o remove dependendo do modo selecionado, antes de enviá-lo aos alvos.

A tabela a seguir mostra exemplos doX-Forwarded-For cabeçalho que o alvo recebe quando você 
seleciona oappend modopreserve ou oremove modo. Neste exemplo, o endereço IP do último salto 
é127.0.0.1.

Descrição da 
solicitação

Exemplo de 
solicitação

Modo XFF 
noappend modo

Modo XFF 
nopreserve
modo

Modo XFF 
noremove modo

A solicitação é 
enviada sem 
cabeçalho XFF

GET /
index.html 

X-Forwarded-
For: 127.0.0.1

Não está presente Não está presente
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Descrição da 
solicitação

Exemplo de 
solicitação

Modo XFF 
noappend modo

Modo XFF 
nopreserve
modo

Modo XFF 
noremove modo

HTTP/1.1 Host: 
example.com

A solicitação é 
enviada com um 
cabeçalho XFF e 
um endereço IP do 
cliente.

GET /
index.html 
HTTP/1.1 Host: 
example.com X-
Forwarded-For: 
127.0.0.4

X-Forwarded-
For: 
127.0.0.4, 
127.0.0.1

X-Forwarded-
For: 127.0.0.4

Não está presente

A solicitação é 
enviada com 
um cabeçalho 
XFF com vários 
endereços IP do 
cliente.

GET /
index.html 
HTTP/1.1 Host: 
example.com X-
Forwarded-For: 
127.0.0.4, 
127.0.0.8

X-Forwarded-
For: 
127.0.0.4, 
127.0.0.8, 
127.0.0.1

X-Forwarded-
For: 
127.0.0.4, 
127.0.0.8

Não está presente

Para modificar, preservar ou remover oX-Forwarded-For cabeçalho usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione o load balancer.
4. Na guia Atributos, escolha Editar.
5. Para o cabeçalho X-Forward-For, escolha Anexar (padrão), Preservar ou Remover.
6. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Para modificar, preservar ou remover oX-Forwarded-For cabeçalho usando oAWS CLI

Use o modify-load-balancer-attributescomando com orouting.http.xff_header_processing.mode
atributo.

X-Forwarded-Proto
O cabeçalho da solicitação X-Forwarded-Proto ajuda você a identificar o protocolo (HTTP ou HTTPS) 
que um cliente usou para se conectar ao seu load balancer. Os logs de acesso do servidor contêm apenas 
o protocolo usado entre o servidor e o load balancer; eles não contêm informações sobre o protocolo 
usado entre o cliente e o load balancer. Para determinar o protocolo usado entre o cliente e o balanceador 
de carga, use o cabeçalho de solicitação X-Forwarded-Proto. O Elastic Load Balancing armazena o 
protocolo usado entre o cliente e o balanceador de carga no cabeçalho da solicitação X-Forwarded-
Proto e encaminha o cabeçalho para seu servidor.

O aplicativo ou o site podem usar o protocolo armazenado no cabeçalho da solicitação X-Forwarded-
Proto para renderizar uma resposta que redireciona para o URL apropriado.

O cabeçalho de solicitação X-Forwarded-Proto leva a seguinte forma:

X-Forwarded-Proto: originatingProtocol

O exemplo a seguir contém um cabeçalho de solicitação X-Forwarded-Proto para uma solicitação 
originada do cliente como solicitação de HTTPS:
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X-Forwarded-Proto: https

X-Forwarded-Port
O cabeçalho de solicitação X-Forwarded-Port ajuda a identificar a porta de destino que o cliente usou 
para se conectar ao load balancer.

Excluir um listener para seu Application Load 
Balancer

Você pode excluir um listener a qualquer momento. Quando excluir um load balancer, todos os seus 
listeners serão excluídos.

Para excluir um listener usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione o load balancer.
4. Na guia Ouvintes, marque a caixa de seleção do ouvinte e escolha Ações, Excluir ouvinte.
5. Quando a confirmação for solicitada, insiraconfirm e escolha Excluir.

Para excluir um listener usando a AWS CLI

Use o comando delete-listener.
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Grupos-alvo para seus Application 
Load Balancers

Os grupos de destino roteiam solicitações para um ou mais destinos registrados, como instâncias do 
EC2, usando o protocolo e o número da porta que você especificar. Você pode registrar um destino com 
vários grupos de destino. Você pode configurar verificações de integridade em cada grupo de destino. 
As verificações de integridade são executadas em todos os destinos registrados a um grupo de destino 
especificado em uma regra de listeners para seu load balancer.

Cada grupo de destino é usado para rotear solicitações para um ou mais destinos registrados. Ao criar 
cada regra do listener, especifique um grupo de destino e condições. Quando uma condição da regra é 
atendida, o tráfego é encaminhado para o grupo de destino correspondente. Você pode criar grupos de 
destino diferentes para tipos de solicitações diferentes. Por exemplo, você pode criar um grupo de destino 
para solicitações gerais e outros grupos de destino para solicitações para os microsserviços do aplicativo. 
Você pode usar cada grupo-alvo com apenas um balanceador de carga. Para obter mais informações, 
consulte Componentes Application Load Balancer (p. 1).

Você define as configurações de verificação de integridade para seu load balancer por grupo de destino. 
Cada grupo de destino usa as configurações de verificação de integridade padrão, a menos que você 
as substitua ao criar o grupo de destino ou as modifique posteriormente. Após especificar um grupo de 
destino em uma regra para um listener, o load balancer monitora continuamente a integridade de todos 
os destinos registrados com o grupo de destino que estiverem em uma Zona de disponibilidade habilitada 
para o load balancer. O load balancer roteia solicitações para os destinos registrados que são íntegros.

Índice
• Configuração de roteamento (p. 76)
• Target type (p. 76)
• Tipo de endereço IP (p. 77)
• Versão do protocolo (p. 77)
• Destinos registrados (p. 78)
• Atributos do grupo de destino (p. 79)
• Algoritmo de roteamento (p. 80)
• Atraso do cancelamento do registro (p. 81)
• Modo de iniciação lenta (p. 82)
• Criar um grupo de destino (p. 83)
• Verificações de integridade para os grupos de destino (p. 85)
• Balanceamento de carga entre zonas para grupos-alvo (p. 90)
• Saúde do grupo de destino (p. 92)
• Registrar destinos com o grupo de destino (p. 95)
• Sessões fixas para seu Application Load Balancer (p. 99)
• O Lambda funciona como destinos (p. 103)
• Tags para o grupo de destino (p. 111)
• Excluir um grupo de destino (p. 112)
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Configuração de roteamento
Por padrão, um load balancer roteia solicitações para seus destinos usando o protocolo e o número da 
porta que você especificou ao criar o grupo de destino. Como alternativa, você pode substituir a porta 
usada para rotear o tráfego para um destino quando registrá-lo no grupo de destino.

Os grupos de destino são compatíveis com os seguintes protocolos e portas:

• Protocolos: HTTP, HTTPS
• Ports (Portas): 1-65535

Se um grupo de destino estiver configurado com o protocolo HTTPS ou usar verificações de 
integridade HTTPS, as conexões TLS com os destinos usarão as configurações de segurança 
daELBSecurityPolicy-2016-08 política. O balanceador de carga estabelece conexões TLS com os 
destinos usando certificados que você instala nos destinos. O load balancer não valida esses certificados. 
Portanto, é possível usar certificados autoassinados ou certificados que tenham expirado. Como o 
balanceador de carga está em uma nuvem privada virtual (VPC), o tráfego entre o balanceador de carga e 
os destinos é autenticado no nível do pacote, portanto, ele não corre o risco de man-in-the-middle ataques 
ou falsificação, mesmo que os certificados nos alvos não sejam válidos.

Target type
Durante a criação de um grupo de destino, você especifica seu tipo de destino, que determina o tipo de 
destino especificado ao registrar destinos com esse grupo de destino. Depois de criar um grupo de destino, 
você não pode mudar o seu tipo de destino.

Os possíveis tipos de destino são os seguintes:

instance

Os destinos são especificados por ID de instância.
ip

Os destinos são endereços IP.
lambda

O destino é uma função Lambda.

Quando o tipo de destino é ip, você pode especificar os endereços IP de um dos seguintes blocos CIDR:

• As sub-redes da VPC para o grupo de destino
• 10.0.0.0/8 (RFC 1918)
• 100.64.0.0/10 (RFC 6598)
• 172.16.0.0/12 (RFC 1918)
• 192.168.0.0/16 (RFC 1918)

Esses blocos CIDR compatíveis permitem que você registre o seguinte com um grupo-alvo: ClassicLink 
instâncias, instâncias em uma VPC vinculada à VPC do balanceador de carga (mesma região ou região 
diferente),AWS recursos endereçáveis por endereço IP e porta (por exemplo, bancos de dados) e recursos 
locais vinculados aAWS uma conexão Site-to-Site VPN.AWS Direct Connect

Important

Você não pode especificar publicamente endereços IP roteáveis.
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Se você especificar destinos usando um ID de instância, o tráfego é roteado para instâncias usando o 
endereço IP privado especificado na interface de rede principal para a instância. Se você especificar 
destinos usando endereços IP, você pode rotear o tráfego para uma instância com qualquer endereço IP 
privado de uma ou mais interfaces de rede. Isso permite que vários aplicativos em uma instância usem a 
mesma porta. Cada interface de rede pode ter seu próprio security group.

Se o tipo de destino do seu grupo de destino for lambda, você poderá registrar uma única função Lambda. 
Quando o load balancer recebe uma solicitação para a função Lambda, ele invoca a função Lambda. Para 
obter mais informações, consulte O Lambda funciona como destinos (p. 103).

Tipo de endereço IP
Ao criar um novo grupo-alvo, você pode selecionar o tipo de endereço IP do seu grupo-alvo. Isso controla 
a versão IP usada para se comunicar com os alvos e verificar seu estado de saúde.

Os Application Load Balancers são compatíveis com grupos de destino IPv4 e IPv6. A seleção padrão é 
IPv4.

Considerações

• Todos os endereços IP em um grupo-alvo devem ter o mesmo tipo de endereço IP. Por exemplo, você 
não pode registrar um destino IPv4 com um grupo de destino IPv6.

• Os grupos-alvo IPv6 só podem ser usados com balanceadores dedualstack carga.
• Os grupos de destino IPv6 suportam somente destinos do tipo IP.

Versão do protocolo
Por padrão, os Application Load Balancers enviam solicitações para destinos usando HTTP/1.1. Você pode 
usar a versão do protocolo para enviar solicitações aos destinos usando HTTP/2 ou gRPC.

A tabela a seguir resume o resultado das combinações do protocolo de solicitação e da versão do 
protocolo do grupo de destino.

Protocolo de solicitação Versão do protocolo Result

HTTP/1.1 HTTP/1.1 Bem-sucedida

HTTP/2 HTTP/1.1 Bem-sucedida

gRPC HTTP/1.1 Erro

HTTP/1.1 HTTP/2 Erro

HTTP/2 HTTP/2 Bem-sucedida

gRPC HTTP/2 Sucesso se os alvos apoiarem o 
gRPC

HTTP/1.1 gRPC Erro

HTTP/2 gRPC Sucesso em caso de solicitação 
POST

gRPC gRPC Bem-sucedida
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Considerações sobre a versão do protocolo gRPC

• O único protocolo de ouvinte compatível é o HTTPS.
• O único tipo de ação compatível com as regras do ouvinte éforward.
• Os únicos tipos de alvo suportados sãoinstanceip e.
• O balanceador de carga analisa as solicitações do gRPC e roteia as chamadas do gRPC para os 

grupos-alvo apropriados com base no pacote, no serviço e no método.
• O balanceador de carga suporta streaming unário do lado do cliente, streaming do lado do servidor e 

streaming bidirecional.
• Você deve fornecer um método de verificação de integridade personalizado com o formato/
package.service/method.

• Você deve especificar os códigos de status do gRPC a serem usados ao verificar uma resposta bem-
sucedida de um destino.

• Você não pode usar funções do Lambda como alvos.

Considerações sobre a versão do protocolo HTTP/2

• O único protocolo de ouvinte compatível é o HTTPS.
• O único tipo de ação compatível com as regras do ouvinte éforward.
• Os únicos tipos de alvo suportados sãoinstanceip e.
• O balanceador de carga suporta streaming de clientes. O balanceador de carga não suporta streaming 

para os destinos.

Destinos registrados
O seu load balancer serve como um ponto único de contato para clientes e distribui o tráfego de entrada 
nos destinos íntegros registrados. Você pode registrar cada destino com um ou mais grupos de destino.

Se a demanda da seu aplicativo aumentar, você pode registrar destinos adicionais com um ou mais 
grupos de destino, a fim de dar conta da demanda. O load balancer inicia as solicitações de roteamento 
para um destino recém-registrado assim que o processo de registro é concluído e o destino passa pelas 
verificações de integridade iniciais.

Se a demanda na seu aplicativo diminuir, ou se você precisar fazer manutenção nos seus destinos, você 
pode cancelar o registro dos destinos dos seus grupos de destino. Cancelar o registro de um destino o 
remove do seu grupo de destino, mas não afeta o destino de outra forma. O load balancer interrompe as 
solicitações de roteamento ao destino assim que o registro dele for cancelado. O destino entra no estado
draining até que as solicitações em andamento tenham sido concluídas. Você pode registrar o destino 
com o grupo de destino novamente quando estiver pronto para retomar o recebimento de solicitações.

Se você estiver registrando alvos por ID de instância, poderá usar seu balanceador de carga com um 
grupo de Auto Scaling. Depois de anexar um grupo-alvo a um grupo de Auto Scaling, o Auto Scaling 
registra seus alvos no grupo-alvo para você quando os inicia. Para obter mais informações, consulte Como
conectar um balanceador de carga ao seu grupo do Auto Scaling no Guia do usuário do Amazon EC2 Auto 
Scaling.

Limites

• Não é possível registrar os endereços IP de outro Application Load Balancer na mesma VPC. Se o outro 
Application Load Balancer estiver em uma VPC emparelhada com a VPC do balanceador de carga, você 
poderá registrar seus endereços IP.
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Atributos do grupo de destino
Os seguintes atributos do grupo de destino são compatíveis se o tipo de grupo de destino for instance
ou ip:

deregistration_delay.timeout_seconds

A quantidade de tempo que o Elastic Load Balancing deve aguardar antes de cancelar o registro de 
um destino. O intervalo é de 0 a 3600 segundos. O valor de padrão é de 300 segundos.

load_balancing.algorithm.type

O algoritmo de balanceamento de carga determina como o load balancer seleciona os destinos ao 
rotear as solicitações. O valor é round_robin ou least_outstanding_requests. O padrão é
round_robin.

load_balancing.cross_zone.enabled

Indica se o balanceamento de carga entre zonas está habilitado. O valor é true, false ou
use_load_balancer_configuration. O padrão é use_load_balancer_configuration.

slow_start.duration_seconds

O período, em segundos, durante o qual o load balancer envia a um destino recém-registrado uma 
parcela de tráfego com aumento linear ao grupo de destino. O intervalo é de 30—900 segundos (15 
minutos). O padrão é 0 segundos (desativado).

stickiness.enabled

Indica se sticky sessions estão habilitadas. O valor é true ou false. O padrão é false.
stickiness.app_cookie.cookie_name

O nome do aplicativo do. O nome do cookie da aplicação não pode ter os seguintes 
prefixos:AWSALBAWSALBAPP,, ouAWSALBTG; eles são reservados para uso pelo balanceador de carga.

stickiness.app_cookie.duration_seconds

O período de expiração do cookie, em segundos. Após esse período, o cookie será considerado 
antigo. O valor mínimo é 1 segundo e o valor máximo é 7 dias (604.800 segundos). O valor padrão é 
de 1 dia (86.400 segundos).

stickiness.lb_cookie.duration_seconds

O período de expiração do cookie, em segundos. Após esse período, o cookie será considerado 
antigo. O valor mínimo é 1 segundo e o valor máximo é 7 dias (604.800 segundos). O valor padrão é 
de 1 dia (86.400 segundos).

stickiness.type

O tipo de perdurabilidade. Os valores possíveis são lb_cookie e app_cookie.
target_group_health.dns_failover.minimum_healthy_targets.count

O número mínimo de alvos que devem ser saudáveis. Se o número de destinos íntegros for menor do 
que esse valor, marque a zona como não íntegra no DNS, para que o tráfego seja roteado somente 
para zonas íntegras. Os valores possíveis são off ou um número inteiro de 1 até o número máximo 
de destinos. O padrão é off.

target_group_health.dns_failover.minimum_healthy_targets.percentage

A porcentagem mínima de metas que devem ser saudáveis. Se a porcentagem de destinos íntegros 
for menor do que esse valor, marque a zona como não íntegra no DNS, para que o tráfego seja 
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roteado somente para zonas íntegras. Os valores possíveis são off ou um número inteiro de 1 a 100. 
O padrão é off.

target_group_health.unhealthy_state_routing.minimum_healthy_targets.count

O número mínimo de alvos que devem ser saudáveis. Se o número de destinos íntegros for menor do 
que desse valor, envie tráfego para todos os alvos, incluindo alvos não íntegros. O intervalo é de 1 ao 
número máximo de destinos. O padrão é 1.

target_group_health.unhealthy_state_routing.minimum_healthy_targets.percentage

A porcentagem mínima de metas que devem ser saudáveis. Se a porcentagem de destinos íntegros 
for menor do que valor, envie tráfego para todos os alvos, incluindo alvos não íntegros. Os valores 
possíveis são off ou um número inteiro de 1 a 100. O padrão é off.

O seguinte atributo do grupo de destino é compatível se o tipo de grupo de destino for lambda:

lambda.multi_value_headers.enabled

Indica se os cabeçalhos da solicitação e resposta trocados entre o load balancer e a função Lambda 
incluem matrizes de valores ou strings. Os valores possíveis são true ou false. O valor padrão é
false. Para obter mais informações, consulte Cabeçalhos de vários valores (p. 107).

Algoritmo de roteamento
Por padrão, o algoritmo de roteamento de ida e volta é usado para rotear solicitações no nível do grupo de 
destino. Em vez disso, você pode especificar o algoritmo de roteamento de solicitações menos pendentes.

Pense em usar solicitações menos pendentes quando as solicitações ao seu aplicativo variarem em 
complexidade ou seus destinos variarem em capacidade de processamento. O algoritmo de ida e volta é 
uma boa opção quando as solicitações e os destinos são semelhantes ou quando você precisa distribuir as 
solicitações igualmente entre os destinos. Você pode comparar o efeito do round robin com as solicitações 
menos pendentes usando as seguintes CloudWatch métricas: RequestCountTargetConnectionErrorCount,
TargetResponseTimee.

Considerações

• Não é possível habilitar as solicitações menos pendentes e o modo de início lento.
• Se você habilitar sessões fixas, o algoritmo de roteamento do grupo alvo será substituído após a seleção 

inicial do alvo.
• Quando o balanceador de carga suporta HTTP/2 para destinos que só suportam HTTP/1.1, ele converte 

a solicitação em várias solicitações HTTP/1.1, portanto, a solicitação menos pendente trata cada 
solicitação HTTP/2 como várias solicitações.

• Quando você usa as solicitações menos pendentes com WebSockets, o destino é selecionado usando 
as solicitações menos pendentes. O load balancer cria uma conexão com esse destino e envia todas as 
mensagens por essa conexão.

New console

Para modificar o algoritmo de roteamento usando o novo console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Escolha o nome do grupo de destino para abrir sua página de detalhes.
4. Na guia Detalhes do grupo, na seção Atributos, escolha Editar.
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5. Na página Editar atributos, para Algoritmo de balanceamento de carga, escolha Round robin ou
Menos solicitações pendentes.

6. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Old console

Para modificar o algoritmo de roteamento usando o console antigo

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Selecione o grupo de destino.
4. Na guia Descrição, selecione Editar atributos.
5. Na página Edit attributes (Editar atributos), em Load balancing algorithm (Algoritmo de 

balanceamento de carga), escolha Round robin (Ida e volta) ou Least outstanding requests 
(Solicitações menos pendentes) e, em seguida, Save (Salvar).

Para modificar o algoritmo de roteamento usando a AWS CLI

Use o modify-target-group-attributescomando com oload_balancing.algorithm.type atributo.

Atraso do cancelamento do registro
O Elastic Load Balancing interrompe o envio de solicitações para destinos que estão cancelando o 
registro. Por padrão, o Elastic Load Balancing aguarda 300 segundos antes de concluir o processo de 
cancelamento do registro, o que pode ajudar a solicitações em andamento ao destino a serem concluídas. 
Para alterar a quantidade de tempo que o Elastic Load Balancing espera, atualize o valor do atraso no 
cancelamento do registro.

O estado inicial de um destino que terá o registro cancelado é draining. Depois de decorrido o retardo 
de cancelamento do registro, processo será concluído e o estado do destino será unused. Se o alvo fizer 
parte de um grupo de Auto Scaling, ele poderá ser encerrado e substituído.

Se um alvo de cancelamento de registro não tiver solicitações em andamento nem conexões ativas, o 
Elastic Load Balancing concluirá imediatamente o processo de cancelamento do registro, sem esperar que 
o atraso no cancelamento do registro termine. No entanto, mesmo que o cancelamento do registro do alvo 
esteja concluído, o status do alvo é exibidodraining até que o tempo limite de atraso do cancelamento 
do registro expire. Depois que o tempo limite expirar, o alvo passa para umunused estado.

Se cancelar o registro de um destino encerrar a conexão antes de o retardo de cancelamento do registro 
passar, o cliente receberá uma resposta de erro de nível 500.

New console

Para atualizar o valor do atraso de cancelamento de registro usando o novo console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Escolha o nome do grupo de destino para abrir sua página de detalhes.
4. Na guia Detalhes do grupo, na seção Atributos, escolha Editar.
5. Na página Editar atributos, altere o valor do atraso no cancelamento do registro conforme 

necessário.
6. Escolha Save changes (Salvar alterações).
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Old console

Para atualizar o valor do atraso de cancelamento de registro usando o console antigo

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Selecione o grupo de destino.
4. Na guia Descrição, selecione Editar atributos.
5. Na página Editar atributos, altere o valor do Atraso no cancelamento do registro conforme o 

necessário e, em seguida, selecione Salvar.

Para atualizar o valor de atraso de cancelamento do registro usando a AWS CLI

Use o modify-target-group-attributescomando com oderegistration_delay.timeout_seconds
atributo.

Modo de iniciação lenta
Por padrão, um destino começa a receber toda sua parte de solicitações assim que for registrado com um 
grupo de destino e enviar uma verificação de integridade inicial. Usar o modo de iniciação lenta oferece 
tempo para que os destinos aqueçam antes que o load balancer envie toda a parte de solicitações.

Com a iniciação lenta habilitada para um grupo de destino, os destinos entrarão no modo de iniciação lenta 
quando forem considerados íntegros pelo grupo de destino. Um destino sai do modo de iniciação lenta 
quando a duração da iniciação lenta configurada expira ou o destino se torna não íntegro. O load balancer 
aumenta linearmente o número de solicitações enviadas a um destino no modo de iniciação lenta. Depois 
que um alvo saudável sair do modo de início lento, o balanceador de carga pode enviar a ele uma parcela 
completa das solicitações.

Considerações

• Quando você habilita a iniciação lenta para um grupo de destino, os destinos íntegros que já estão 
registrados no grupo não entram no modo de iniciação lenta.

• Ao habilitar a iniciação lenta para um grupo de destino vazio e registrar destinos usando uma única 
operação de registro, esses destinos não entram no modo de iniciação rápida. Os destinos recém-
registrados entram no modo de iniciação lenta somente quando há pelo menos um destino íntegro que 
não esteja no modo de iniciação lenta.

• Se você cancelar o registro de um destino no modo de iniciação lenta, o destino sai do modo. Se você 
registrar o mesmo destino novamente, ele entrará no modo de iniciação lenta quando for considerado 
íntegro pelo grupo de destino.

• Se um destino no modo de iniciação lenta se tornar não íntegro, o destino sairá do modo de iniciação 
lenta. Quando o destino se tornar íntegro, ele entrará novamente no modo de iniciação lenta.

• Não é possível habilitar o modo de início lento e as solicitações menos pendentes.

New console

Para atualizar o valor da duração do início lento usando o novo console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Escolha o nome do grupo de destino para abrir sua página de detalhes.
4. Na guia Detalhes do grupo, na seção Atributos, escolha Editar.
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5. Na página Editar atributos, altere o valor da duração do início lento conforme necessário. Para 
desativar o modo de iniciação lenta, defina a duração para 0.

6. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Old console

Para atualizar o valor da duração do início lento usando o console antigo

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Selecione o grupo de destino.
4. Na guia Descrição, selecione Editar atributos.
5. Na página Editar atributos, altere o valor da Duração da iniciação lenta conforme o necessário e, 

em seguida, selecione Salvar. Para desativar o modo de iniciação lenta, defina a duração para 0.

Para atualizar o valor de duração da iniciação lenta usando a AWS CLI

Use o modify-target-group-attributescomando com oslow_start.duration_seconds atributo.

Criar um grupo de destino
Você registra seus destinos com um grupo de destino. Por padrão, o load balancer envia solicitações para 
destinos registrados usando a porta e o protocolo especificados por você para o grupo de destino. Você 
pode substituir essa porta ao registrar cada destino no grupo de destino.

Depois de criar um grupo de destino, você pode adicionar tags.

Para rotear o tráfego aos destino em um grupo de destino, especifique o grupo de destino em uma ação 
quando você criar um listener ou uma regra para o listener. Para obter mais informações, consulte Regras 
do listener (p. 33). Você pode especificar o mesmo grupo-alvo em vários ouvintes, mas esses ouvintes 
devem pertencer ao mesmo Application Load Balancer. Para usar um grupo-alvo com um balanceador 
de carga, você deve verificar se o grupo-alvo não está sendo usado por um ouvinte para nenhum outro 
balanceador de carga.

Você pode adicionar ou remover destinos do seu grupo de destino a qualquer momento. Para obter mais 
informações, consulte Registrar destinos com o grupo de destino (p. 95). Você também pode modificar 
as configurações de verificação de integridade para seu grupo de destino. Para obter mais informações, 
consulte Modificar as configurações de verificação de integridade de um grupo de destino (p. 90).

New console

Para criar um grupo de destino usando o novo console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Selecione Criar grupo de destino.
4. Em Escolher um tipo de destino, selecione Instâncias para registrar destinos por ID de instância,

endereços IP para registrar destinos por endereço IP ou função Lambda para registrar uma 
função Lambda como destino.

5. Em Nome do grupo de destino, digite um nome para o novo grupo de destino. Esse nome deve 
ser exclusivo por região e por conta, pode ter o máximo de 32 caracteres, deve conter apenas 
caracteres alfanuméricos ou hifens, e não deve iniciar nem terminar com hífen.
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6. (Opcional) Nos itens Protocolo e Porta, modifique os valores padrão conforme o necessário.
7. Se o tipo de destino for endereços IP, escolha IPv4 ou IPv6 como o tipo de endereço IP, caso 

contrário, vá para a próxima etapa.

Observe que somente destinos com o tipo de endereço IP selecionado podem ser incluídos 
nesse grupo de destino. O tipo de endereço IP não pode ser alterado após a criação do grupo de 
destino.

8. Em VPC, selecione uma nuvem privada virtual (VPC). Observe que para tipos de destino IP 
addresses (Endereços IP), as VPCs disponíveis para seleção são aquelas com suporte para o IP 
address type (Tipo de endereço IP) que você escolheu na etapa anterior.

9. (Opcional) Para a versão do protocolo, modifique o valor padrão conforme necessário.
10. (Opcional) Na seção Health checks (Verificações de integridade), modifique as configurações 

padrão conforme necessário.
11. Se o tipo de destino for a função Lambda, você poderá ativar as verificações de Health 

selecionando Habilitar na seção Verificações de integridade.
12. (Opcional) Adicione uma ou mais tags, da seguinte forma:

a. Expanda a seção Tags.
b. Escolha Adicionar tag.
c. Insira a chave e o valor da etiqueta.

13. Escolha Next (Próximo).
14. (Opcional) Adicione um ou mais destinos da seguinte maneira:

• Se o tipo de destino for Instâncias, selecione uma ou mais instâncias, insira uma ou mais 
portas e escolha Incluir como pendente abaixo.

• Se o tipo de destino for endereços IP, faça o seguinte:

a. Selecione uma rede VPC na lista ou escolha Outros endereços IP privados.
b. Insira o endereço IP manualmente ou encontre o endereço IP usando os detalhes da 

instância. Você pode inserir até cinco endereços IP por vez.
c. Insira as portas para rotear o tráfego para os endereços IP especificados.
d. Escolha Incluir como pendente abaixo.

• Se o tipo de destino for uma função Lambda, especifique uma única função Lambda ou omita 
essa etapa e especifique uma função Lambda posteriormente.

15. Selecione Criar grupo de destino.
16. (Opcional) É possível especificar o grupo de destino em uma regra de listener. Para obter mais 

informações, consulte Regras de listener (p. 56).

Old console

Para criar um grupo de destino usando o console antigo

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Selecione Criar grupo de destino.
4. Em Nome do grupo de destino, digite um nome para o novo grupo de destino. Esse nome deve 

ser exclusivo por região e por conta, pode ter o máximo de 32 caracteres, deve conter apenas 
caracteres alfanuméricos ou hifens, e não deve iniciar nem terminar com hífen.

5. Em Target type (Tipo de destino), selecione Instance (Instância) para registrar destinos por ID de 
instância, IP para registrar endereços IP e Lambda function (Função Lambda) para registrar uma 
função Lambda.
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6. Se o tipo de destino for Instance (Instância) ou IP, faça o seguinte:

a. (Opcional) Nos itens Protocolo e Porta, modifique os valores padrão conforme o necessário.
b. (Opcional) Para a versão do protocolo, modifique o valor padrão conforme necessário.
c. Em VPC, selecione uma nuvem privada virtual (VPC).

7. Se o tipo de destino for Lambda function (Função Lambda), faça o seguinte:

a. Em Lambda function (Função Lambda), siga um destes procedimentos
• Selecionar a função Lambda
• Criar uma nova função Lambda e selecioná-la
• Registrar a função Lambda depois de criar o grupo de destino

b. (Opcional) Para habilitar as verificações de integridade, escolha Health check (Verificação de 
integridade), Enable (Habilitar).

8. (Opcional) Nas Health check settings (Configurações da verificação de integridade) e nas
Advanced health check settings (Configurações avançadas da verificação de integridade), 
modifique as configurações padrão conforme o necessário.

9. Escolha Create (Criar).
10. (Opcional) Adicione uma ou mais tags, da seguinte forma:

a. Selecione o grupo de destino recém-criado.
b. Na guia Tags, selecione Adicionar/editar tags.
c. Na página Adicionar/Editar tags, para cada tag que você adicionar, selecione Criar tag e, 

em seguida, especifique a chave de tag e o valor da tag. Ao concluir a inclusão de tags, 
selecione Save (Salvar).

11. (Opcional) Para adicionar destinos ao grupo de destino, consulte Registrar destinos com o grupo 
de destino (p. 95).

12. (Opcional) É possível especificar o grupo de destino em uma regra de listener. Para obter mais 
informações, consulte Regras de listener (p. 56).

Para criar um grupo de destino usando a AWS CLI

Use o create-target-groupcomando para criar o grupo-alvo, o comando add-tags para marcar seu grupo-
alvo e o comando register-targets para adicionar alvos.

Verificações de integridade para os grupos de 
destino

Seu Application Load Balancer envia periodicamente solicitações aos destinos registrados dele mesmo, 
para testar os seus status. Esses testes se chamam verificações de integridade.

Cada nó do load balancer só roteia solicitações para os destinos íntegros nas Zonas de disponibilidade 
habilitadas para o load balancer. Cada nó do load balancer verifica a integridade de cada destino usando 
as configurações de verificação de integridade para os grupos de destino em que o destino é registrado. 
Após o destino ser registrado, ele deverá ser aprovado em uma verificação de integridade para ser 
considerado íntegro. Após cada verificação de integridade ser concluída, o nó do load balancer fechará a 
conexão estabelecida para a verificação de integridade.

Se um grupo-alvo contiver somente alvos registrados não íntegros, o balanceador de carga encaminha 
as solicitações para todos esses alvos, independentemente de seu estado de saúde. Isso significa que, 
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se todos os alvos falharem nas verificações de integridade ao mesmo tempo em todas as zonas de 
disponibilidade habilitadas, o balanceador de carga falhará em abrir. O efeito do fail-open é permitir o 
tráfego para todos os destinos em todas as zonas de disponibilidade habilitadas, independentemente de 
seu estado de saúde, com base no algoritmo de balanceamento de carga.

Os exames de Health não são compatíveis WebSockets.

Configurações de verificação de integridade
Você configura as verificações de integridade dos alvos em um grupo de destino, conforme 
descrito na tabela a seguir. Os nomes das configurações usados na tabela são os nomes usados 
na API. O balanceador de carga envia uma solicitação de verificação de integridade para cada
HealthCheckIntervalSecondsdestino registrado a cada porta, o protocolo e o caminho de ping 
especificados. Cada solicitação de verificação de integridade é independente e o resultado dura 
por todo o intervalo. O tempo necessário para o destino responder não afeta o intervalo da próxima 
solicitação de verificação de integridade. Se as verificações de integridade excederem as falhas
UnhealthyThresholdCountconsecutivas, o balanceador de carga retira o alvo de serviço. Quando as 
verificações de integridade excedem sucessos HealthyThresholdCountconsecutivos, o balanceador de 
carga coloca o alvo novamente em serviço.

Configuração Descrição

HealthCheckProtocol O protocolo que o load balancer usa ao executar 
verificações de integridade nos destinos. Os 
protocolos possíveis são HTTP e HTTPS. O 
padrão é o protocolo HTTP.

Esses protocolos usam o método HTTP GET para 
enviar solicitações de verificação de integridade.

HealthCheckPort A porta que o load balancer usa ao executar 
verificações de integridade nos destinos. O padrão 
é usar a porta em que cada destino recebe o 
tráfego do load balancer.

HealthCheckPath O destino das verificações de integridade nos 
destinos.

Se a versão do protocolo for HTTP/1.1 ou HTTP/2, 
especifique um caminho de URI (/) válido?
consulta). O padrão é /.

Se a versão do protocolo for gRPC, especifique 
o caminho de um método de verificação de 
integridade personalizado com o formato/
package.service/method. O padrão é /
AWS.ALB/healthcheck.

HealthCheckTimeoutSeconds O tempo, em segundos, durante o qual ausência 
de resposta de um destino significa uma falha na 
verificação de integridade. O intervalo é de 2 a 120 
segundos. O padrão é de 5 segundos se o tipo de 
destino é instance ou ip e de 30 segundos se o 
tipo de destino é lambda.

HealthCheckIntervalSeconds A quantia aproximada de tempo, em segundos, 
entre as verificações de integridade de um destino 
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Configuração Descrição
individual. O intervalo é de 5 a 300 segundos. O 
padrão é de 30 segundos se o tipo de destino é
instance ou ip e de 35 segundos se o tipo de 
destino é lambda.

HealthyThresholdCount O número de verificações de integridade bem-
sucedidas consecutivas necessárias antes de 
considerar íntegro um destino não íntegro. O 
intervalo é de 2 a 10. O padrão é 5.

UnhealthyThresholdCount O número de verificações de integridade 
consecutivas exigido antes considerar um destino 
não íntegro. O intervalo é de 2 a 10. O padrão é 2.

Matcher O códigos a serem usados ao verificar uma 
resposta bem-sucedida de um destino. Eles são 
chamados de códigos de sucesso no console.

Se a versão do protocolo for HTTP/1.1 ou HTTP/2, 
os valores possíveis são de 200 a 499. Você 
pode especificar valores múltiplos (por exemplo, 
"200,202") ou um intervalo valores (por exemplo, 
"200-299"). O valor padrão é 200.

Se a versão do protocolo for gRPC, os valores 
possíveis são de 0 a 99. Você pode especificar 
valores múltiplos (por exemplo, "0,1") ou um 
intervalo valores (por exemplo, "0-5"). O valor 
padrão é 12.

Status de integridade do destino
Antes que o load balancer envie uma solicitação de verificação de integridade para um destino, você 
deverá registrá-lo com um grupo de destino, especificar o grupo de destino em uma regra do listener e 
garantir que a Zona de disponibilidade do destino esteja habilitado para o load balancer. Antes de um 
destino receber solicitações do load balancer, ele deverá ser aprovado nas verificações de integridade 
iniciais. Após o destino ser aprovado nas verificações de integridade iniciais, o status será Healthy.

A tabela a seguir descreve os valores possíveis para o status de integridade de um destino registrado.

Value (Valor) Descrição

initial O load balancer está no processo de registro do destino ou 
executando as verificações de integridade iniciais no destino.

Códigos de motivo relacionados:
Elb.RegistrationInProgress |
Elb.InitialHealthChecking

healthy O destino é íntegro.

Códigos de motivo relacionados: nenhum

unhealthy O destino não respondeu a uma verificação de integridade ou 
falhou em uma verificação de integridade.
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Value (Valor) Descrição
Códigos de motivo relacionados:
Target.ResponseCodeMismatch | Target.Timeout |
Target.FailedHealthChecks | Elb.InternalError

unused O destino não está registrado em um grupo de destino, o 
grupo de destino não é usado em uma regra do listener, o 
destino está em uma zona de disponibilidade desativada ou o 
destino está no estado parado ou encerrado.

Códigos de motivo relacionados: Target.NotRegistered
| Target.NotInUse | Target.InvalidState |
Target.IpUnusable

draining O destino está cancelando o registro e está acontecendo 
drenagem da conexão.

Código de motivo relacionado:
Target.DeregistrationInProgress

unavailable As verificações de integridade estão desativadas para o grupo 
de destino.

Código de motivo relacionado:
Target.HealthCheckDisabled

Códigos de motivo de verificação de integridade
Se o status de um destino for qualquer valor diferente de Healthy, a API retornará um código de motivo 
e uma descrição do problema; o console exibirá a mesma descrição em uma dica de ferramenta. Os 
códigos de motivo que começarem com Elb são originados no load balancer, e os códigos de motivo que 
começarem com Target são originados no destino.

Código do motivo Descrição

Elb.InitialHealthChecking Verificações de integridade iniciais em andamento

Elb.InternalError As verificações de integridade falharam devido a um erro 
interno

Elb.RegistrationInProgress O registro do destino está em andamento

Target.DeregistrationInProgress O cancelamento do registro do destino está em andamento

Target.FailedHealthChecks Verificações de integridade com falha

Target.HealthCheckDisabled As verificações de integridade estão desativadas

Target.InvalidState O destino está no estado interrompido

O destino está no estado encerrado

O destino está no estado encerrado ou interrompido

O destino está em um estado inválido
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Código do motivo Descrição

Target.IpUnusable O endereço IP não pode ser usado como um destino, uma 
vez que está sendo usado por um load balancer.

Target.NotInUse O grupo de destino não está configurado para receber tráfego 
do load balancer

O destino está em uma Zona de disponibilidade que não está 
habilitada para o load balancer

Target.NotRegistered O destino não está registrado no grupo de destino

Target.ResponseCodeMismatch As verificações de integridade apresentaram falhas com estes 
códigos: [código]

Target.Timeout Solicitação expirada

Verificar a integridade de seus destinos
Você pode verificar a integridade dos destinos registrados com seus grupos de destino.

New console

Para verificar a saúde de seus alvos usando o novo console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Escolha o nome do grupo-destino para abrir sua página de detalhes.
4. Na guia Destinos, a coluna Status indica o status de cada destino.
5. Se o status for qualquer valor diferente deHealthy, a coluna Detalhes do status conterá mais 

informações.

Old console

Para verificar a saúde de seus alvos usando o console antigo

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Selecione o grupo de destino.
4. Na guia Destinos, a coluna Status indica o status de cada destino.
5. Se o status for qualquer valor diferente de Healthy, visualize a dica de ferramenta para obter 

mais informações.

Para verificar a integridade dos seus destinos usando a AWS CLI

Use o comando describe-target-health. O resultado desse comando contém o estado de integridade do 
destino. Se o status for qualquer valor diferente de Healthy, a saída também inclui um código de motivo.

Como receber notificações por e-mail sobre destinos não íntegros

Use CloudWatch alarmes para acionar uma função Lambda para enviar detalhes sobre alvos não 
saudáveis. Para step-by-step obter instruções, consulte a seguinte postagem no blog: Identificando 
destinos não íntegros do balanceador de carga.
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de integridade de um grupo de destino

Modificar as configurações de verificação de 
integridade de um grupo de destino
Você pode modificar as configurações de verificação de integridade do seu grupo de destino a qualquer 
momento.

New console

Para modificar as configurações de verificação de integridade de um grupo de destino usando 
o console novo

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Escolha o nome do grupo-destino para abrir sua página de detalhes.
4. Na guia Detalhes do grupo, na seção Configurações de verificação de Health, escolha Editar.
5. Na página Editar configurações de verificação de saúde, modifique as configurações conforme 

necessário e escolha Salvar alterações.

Old console

Para modificar as configurações de verificação de saúde de um grupo-alvo usando o console 
antigo

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Selecione o grupo de destino.
4. Na guia Verificações de integridade, selecione Editar.
5. Na página Editar grupo de destino, modifique as configurações conforme o necessário e, em 

seguida, selecione Salvar.

Para modificar as configurações de verificação de integridade de um grupo de destino usando a AWS CLI

Use o comando modify-target-group.

Balanceamento de carga entre zonas para grupos-
alvo

Os nós do load balancer distribuem solicitações de clientes para destinos registrados. Quando o 
balanceamento de carga entre zonas está habilitado, cada nó do balanceador de carga distribuirá o tráfego 
entre os destinos registrados em todas as zonas de disponibilidade registradas. Quando o balanceamento 
de carga entre zonas está desabilitado, cada nó do balanceador de carga distribuirá o tráfego somente 
entre os destinos registrados em sua zona de disponibilidade. Isso pode acontecer se os domínios de falha 
zonal forem preferidos aos regionais, garantindo que uma zona saudável não seja afetada por uma zona 
insalubre ou por melhorias gerais na latência.

Com os Application Load Balancers, o balanceamento de carga entre zonas está sempre ativado no nível 
do balanceador de carga e não pode ser desativado. Para grupos-alvo, o padrão é usar a configuração do 
balanceador de carga, mas você pode substituir o padrão desativando explicitamente o balanceamento de 
carga entre zonas no nível do grupo-alvo.
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Considerações

• A aderência do alvo não é suportada quando o balanceamento de carga entre zonas está desabilitado.
• O Lambda funciona como destinos quando o balanceamento de carga entre zonas está desabilitado.
• A tentativa de desativar o balanceamento de carga entre zonas por meio 

daModifyTargetGroupAttributes API se algum alvo tiver um parâmetroAvailabilityZone
definido comoall resulta em um erro.

• Ao registrar alvos, oAvailabilityZone parâmetro é obrigatório. Valores específicos da zona de 
disponibilidade só são permitidos quando o balanceamento de carga entre zonas está desabilitado. 
Caso contrário, o parâmetro será ignorado e tratado comoall.

Práticas recomendadas

• Planeje a capacidade alvo suficiente em todas as zonas de disponibilidade que você espera utilizar, por 
grupo-alvo. Se você não conseguir planejar capacidade suficiente em todas as zonas de disponibilidade 
participantes, recomendamos que você mantenha o balanceamento de carga entre zonas ativo.

• Ao configurar seu Application Load Balancer com vários grupos-alvo, certifique-se de que todos os 
grupos-alvo estejam participando das mesmas zonas de disponibilidade, dentro da região configurada. 
Isso evita que uma zona de disponibilidade fique vazia enquanto o balanceamento de carga entre zonas 
está desativado, pois isso aciona um erro 503 para todas as solicitações HTTP que entram na zona de 
disponibilidade vazia.

• Evite criar sub-redes vazias. Os Application Load Balancers expõem endereços IP zonais por meio do 
DNS para as sub-redes vazias, o que aciona 503 erros para solicitações HTTP.

• Pode haver ocorrências em que um grupo-alvo com balanceamento de carga entre zonas desativado 
tenha capacidade planejada suficiente por zona de disponibilidade, mas todos os alvos em uma zona 
de disponibilidade se tornem insalubres. Quando há pelo menos um grupo-alvo com todos os alvos não 
saudáveis, os endereços IP dos nós do balanceador de carga são removidos do DNS. Depois que o 
grupo-alvo tiver pelo menos um alvo saudável, os endereços IP serão restaurados no DNS.

Desabilitar balanceamento de carga entre zonas
Você pode desabilitar o balanceamento de carga entre zonas para seus grupos-alvo do Application Load 
Balancer a qualquer momento.

Para desabilitar o balanceamento de carga entre zonas usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em Load Balancing (Balanceamento de carga), selecione Grupos de destino.
3. Selecione o nome do grupo-alvo para abrir sua página de detalhes.
4. Na guia Atributos, selecione Editar.
5. Na página Editar atributos do grupo-alvo, selecione Desativado para balanceamento de carga entre 

zonas.
6. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Para desabilitar o balanceamento de carga entre zonas usando oAWS CLI

Use o modify-target-group-attributescomando e defina oload_balancing.cross_zone.enabled
atributo comofalse.

aws elbv2 modify-target-group-attributes --target-group-arn my-targetgroup-arn --attributes 
 Key=load_balancing.cross_zone.enabled,Value=false
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Esta é uma resposta de exemplo:

{ 
    "Attributes": [ 
        { 
            "Key": "load_balancing.cross_zone.enabled", 
            "Value": "false" 
        }, 
    ]
}

Habilitar balanceamento de carga entre zonas
Você pode habilitar balanceamento de carga entre zonas para seus grupos-alvo do Application Load 
Balancer a qualquer momento. A configuração de balanceamento de carga entre zonas no nível do grupo-
alvo substitui a configuração no nível do balanceador de carga.

Para habilitar balanceamento de carga entre zonas usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em Load Balancing (Balanceamento de carga), selecione Grupos de destino.
3. Selecione o nome do grupo-alvo para abrir sua página de detalhes.
4. Na guia Atributos, selecione Editar.
5. Na página Editar atributos do grupo-alvo, selecione Ativado para balanceamento de carga entre 

zonas.
6. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Para habilitar balanceamento de carga entre zonas usando oAWS CLI

Use o modify-target-group-attributescomando e defina oload_balancing.cross_zone.enabled
atributo comotrue.

aws elbv2 modify-target-group-attributes --target-group-arn my-targetgroup-arn --attributes 
 Key=load_balancing.cross_zone.enabled,Value=true

Esta é uma resposta de exemplo:

{ 
    "Attributes": [ 
        { 
            "Key": "load_balancing.cross_zone.enabled", 
            "Value": "true" 
        }, 
    ]
}

Saúde do grupo de destino
Por padrão, um grupo-alvo é considerado saudável, desde que tenha pelo menos um alvo saudável. 
Se você tem uma frota grande, ter apenas um alvo saudável atendendo ao tráfego não é suficiente. 
Em vez disso, você pode especificar uma contagem ou porcentagem mínima de alvos que devem ser 
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íntegros e quais ações o balanceador de carga executa quando os alvos saudáveis caem abaixo do limite 
especificado. Isso melhora a disponibilidade.

Ações estatais não saudáveis
Você pode configurar limites íntegros para as seguintes ações:

• Failover de DNS — Quando os alvos saudáveis em uma zona ficam abaixo do limite, marcamos os 
endereços IP do nó do balanceador de carga da zona como não íntegros no DNS. Portanto, quando 
os clientes resolvem o nome DNS do balanceador de carga, o tráfego é roteado somente para zonas 
saudáveis.

• Failover de roteamento — Quando os alvos saudáveis em uma zona ficam abaixo do limite, o 
balanceador de carga envia tráfego para todos os destinos que estão disponíveis para o nó do 
balanceador de carga, incluindo alvos não íntegros. Isso aumenta as chances de sucesso de uma 
conexão com o cliente, especialmente quando os alvos falham temporariamente em passar nas 
verificações de integridade, e reduz o risco de sobrecarregar os alvos saudáveis.

Requisitos e considerações
• Você não pode usar esse recurso com grupos de destino em que o destino é uma função do Lambda. 

Se o Application Load Balancer for o alvo de um Network Load Balancer ou Global Accelerator, não 
configure um limite para failover de DNS.

• Se você especificar os dois tipos de limites para uma ação (contagem e porcentagem), o balanceador de 
carga executará a ação quando qualquer um dos limites for violado.

• Se você especificar limites para ambas as ações, o limite para failover de DNS deverá ser maior ou igual 
ao limite para failover de roteamento, para que o failover de DNS ocorra com ou antes do failover de 
roteamento.

• Se você especificar o limite como uma porcentagem, calcularemos o valor dinamicamente, com base no 
número total de alvos registrados nos grupos-alvo.

• O número total de destinos é baseado no fato de o balanceamento de carga entre zonas estar 
desativado ou ativado. Se o balanceamento de carga entre zonas estiver desativado, cada nó enviará 
tráfego somente para os destinos em sua própria zona, o que significa que os limites se aplicam ao 
número de alvos em cada zona ativada separadamente. Se o balanceamento de carga entre zonas 
estiver ativado, cada nó enviará tráfego para todos os destinos em todas as zonas habilitadas, o que 
significa que os limites especificados se aplicam ao número total de alvos em todas as zonas habilitadas.

• Com o failover de DNS, removemos os endereços IP das zonas insalubres do nome de host DNS do 
balanceador de carga. No entanto, o cache DNS do cliente local pode conter esses endereços IP até 
que o time-to-live (TTL) no registro DNS expire (60 segundos).

• Quando ocorre o failover do DNS, isso afeta todos os grupos de destino associados ao load balancer. 
Certifique-se de que você tenha capacidade suficiente nas zonas restantes para lidar com esse tráfego 
adicional, especialmente se o balanceamento de carga entre zonas estiver desativado.

• Com o failover de DNS, se todas as zonas do balanceador de carga forem consideradas insalubres, o 
balanceador de carga enviará tráfego para todas as zonas, incluindo as zonas insalubres.

• Há outros fatores além da existência de alvos saudáveis suficientes que podem levar ao failover do 
DNS, como a integridade da zona.

Monitorar
Para monitorar a saúde de seus grupos-alvo, consulte as CloudWatch métricas de saúde do grupo-
alvo (p. 122).
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Exemplo
O exemplo a seguir demonstra como as configurações de integridade do grupo de destino são aplicadas.

Cenário

• Um balanceador de carga que suporta duas zonas de disponibilidade, A e B
• Cada zona de disponibilidade contém 10 alvos registrados
• O grupo-alvo tem as seguintes configurações de integridade do grupo-alvo:

• Failover de DNS - 50%
• Failover de roteamento - 50%

• Seis alvos falham na Zona de Disponibilidade B

Se o balanceamento de carga entre zonas estiver desabilitado

• O nó do balanceador de carga em cada zona de disponibilidade pode enviar tráfego somente para os 10 
destinos em sua zona de disponibilidade.

• Há 10 metas saudáveis na Zona de Disponibilidade A, que atendem à porcentagem necessária de 
metas saudáveis. O balanceador de carga continua distribuindo o tráfego entre os 10 alvos saudáveis.

• Há apenas 4 alvos saudáveis na Zona de Disponibilidade B, o que representa 40% dos alvos do nó 
do balanceador de carga na Zona de Disponibilidade B. Como essa porcentagem é menor do que a 
porcentagem necessária de alvos saudáveis, o balanceador de carga executa as seguintes ações:
• Failover de DNS - A zona de disponibilidade B é marcada como insalubre no DNS. Como os clientes 

não conseguem resolver o nome do balanceador de carga para o nó do balanceador de carga na 
Zona de disponibilidade B e a Zona de Disponibilidade A está íntegra, os clientes enviam novas 
conexões para a Zona de Disponibilidade A.

• Failover de roteamento - Quando novas conexões são enviadas explicitamente para a Zona de 
Disponibilidade B, o balanceador de carga distribui o tráfego para todos os destinos na Zona de 
Disponibilidade B, incluindo os alvos não íntegros. Isso evita interrupções entre os alvos saudáveis 
restantes.

Se o balanceamento de carga entre zonas estiver habilitado

• Cada nó do balanceador de carga pode enviar tráfego para todos os 20 destinos registrados nas duas 
zonas de disponibilidade.

• Há 10 alvos saudáveis na Zona de Disponibilidade A e 4 alvos saudáveis na Zona de Disponibilidade 
B, totalizando 14 alvos saudáveis. Isso representa 70% dos alvos dos nós do balanceador de carga em 
ambas as zonas de disponibilidade, o que atende à porcentagem necessária de alvos saudáveis.

• O balanceador de carga distribui o tráfego entre os 14 alvos saudáveis nas duas zonas de 
disponibilidade.

Modificar configurações de integridade do grupo-alvo
Você pode modificar as configurações de integridade do grupo-alvo do seu grupo-alvo da seguinte forma.

Para modificar as configurações do grupo de destino usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em Balanceamento de carga, escolha Grupos de destino.
3. Escolha o nome do grupo de destino para abrir sua página de detalhes.
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4. Na guia Atributos, escolha Editar.
5. Verifique se o balanceamento de carga entre zonas está habilitado ou desabilitado. Atualize essa 

configuração conforme necessário para garantir que você tenha capacidade suficiente para lidar com 
o tráfego adicional em caso de falha de uma zona.

6. Expanda os requisitos de saúde do grupo-alvo.
7. Para Tipo de configuração, recomendamos que você escolha Configuração unificada, que define o 

mesmo limite para ambas as ações.
8. Para os requisitos do Healthy, siga um destes procedimentos:

• Escolha Contagem mínima de alvos saudáveis e, em seguida, insira um número de 1 até o 
número máximo de alvos para seu grupo-alvo.

• Escolha Porcentagem mínima de integridade e, em seguida, insira um número de 1 a 100.
9. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Para modificar as configurações de integridade do grupo-alvo usando oAWS CLI

Use o comando modify-target-group-attributes. O exemplo a seguir define o limite de integridade para 
ambas as ações do estado insalubre em 50%.

aws elbv2 modify-target-group-attributes \
--target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:region:123456789012:targetgroup/my-
targets/73e2d6bc24d8a067 \
--attributes 
 Key=target_group_health.dns_failover.minimum_healthy_targets.percentage,Value=50 \ 
  
 Key=target_group_health.unhealthy_state_routing.minimum_healthy_targets.percentage,Value=50

Registrar destinos com o grupo de destino
Você registra seus destinos com um grupo de destino. Quando você cria um grupo de destino, você 
especifica o tipo de destino, que determina como você registra seus destinos. Por exemplo, você pode 
registrar IDs de instância, endereços IP ou funções Lambda. Para obter mais informações, consulte
Grupos-alvo para seus Application Load Balancers (p. 75).

Se a demanda em seus destinos atualmente registrados aumentar, você pode registrar destinos adicionais 
para lidar com a demanda. Quando seu destino estiver pronto para lidar com solicitações, registre-o 
com seu grupo de destino. O load balancer inicia as solicitações de roteamento ao destino assim que o 
processo de registro for concluído e o destino passar nas verificações de integridade iniciais.

Se a demanda em seus destinos registrados diminuir, ou se você precisar fazer manutenção em um 
destino, poderá cancelar o registro do seu grupo de destino. O load balancer interrompe as solicitações de 
roteamento para um destino assim que você cancela o registro dele. Quando o destino estiver pronto para 
receber as solicitações, você poderá registrá-lo com o grupo de destino novamente.

Quando você cancelar o registro de um destino, o load balancer esperará até que as solicitações em 
andamento sejam concluídas. Isso é conhecido como drenagem de conexão. O status de um destino é
draining enquanto a drenagem de conexão estiver em andamento.

Quando você cancelar o registro de um destino registrado por endereço IP, deverá aguardar que o atraso 
de cancelamento de registro seja concluído para registrar o mesmo endereço IP novamente.

Se você estiver registrando alvos por ID de instância, poderá usar seu balanceador de carga com um 
grupo de Auto Scaling. Depois que você anexar um grupo-alvo a um grupo de Auto Scaling e o grupo se 
expandir, as instâncias iniciadas pelo grupo Auto Scaling são automaticamente registradas no grupo-alvo. 
Se você desvincular o grupo de destino do grupo do Auto Scaling, as instâncias serão automaticamente 
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canceladas do grupo de destino. Para obter mais informações, consulte Como conectar um balanceador 
de carga ao seu grupo do Auto Scaling no Guia do usuário do Amazon EC2 Auto Scaling.

Grupos de segurança de destino
Quando você registra instâncias EC2 como destino, precisa garantir que os security groups das suas 
instâncias permitam que o load balancer se comunique com suas instâncias tanto na porta do listener 
quanto na porta de verificação de integridade.

Regras recomendadas

Inbound

Origem Port Range (Intervalo de portas) Comentário

security group do load 
balancer

listener da instância Allow traffic from the load 
balancer on the instance listener 
port

security group do load 
balancer

verificação de saúde Allow traffic from the load 
balancer on the health check port

Recomendamos também que você permita a entrada de tráfego ICMP para oferecer suporte ao Path MTU 
Discovery. Para obter mais informações, consulte Descoberta de caminho MTU no Manual do usuário do 
Amazon EC2 para instâncias do Linux.

Registrar ou cancelar o registro de destinos
O tipo de destino do seu grupo de destino determina como você registra os destinos com esse grupo de 
destino. Para obter mais informações, consulte Target type (p. 76).

Índice
• Registrar ou cancelar o registro de destinos por ID de Instância (p. 96)
• Registrar ou cancelar o registro de destinos por endereço IP (p. 97)
• Registrar ou cancelar o registro de uma função do Lambda (p. 98)
• Como registrar ou cancelar o registro de destinos usando a AWS CLI (p. 99)

Registrar ou cancelar o registro de destinos por ID de Instância
A instância deve estar na nuvem privada virtual (VPC) que você especificou para o grupo de destino. A 
instância também deve estar no estado running quando você registrá-la.

New console

Para registrar ou cancelar o registro de destinos por ID de instância usando o novo console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Escolha o nome do grupo de destino para abrir sua página de detalhes.
4. Escolha a guia Destinos.
5. Para registrar instâncias, escolha Registrar destinos. Selecione uma ou mais instâncias, insira a 

porta padrão da instância conforme necessário e escolha Incluir como pendente abaixo. Quando 
terminar de adicionar instâncias, escolha Registrar alvos pendentes.
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6. Para cancelar o registro de instâncias, selecione as instâncias e escolha Cancelar registro.

Old console

Para registrar ou cancelar o registro de destinos por ID de instância usando o console antigo

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Selecione o grupo de destino.
4. Na guia Destinos, selecione Editar.
5. Para registrar instâncias, selecione-as em Instâncias, modifique a porta da instância padrão 

conforme o necessário e selecione Adicionar às registradas.
6. Para cancelar o registro de instâncias, selecione-as em Instâncias registradas e escolha

Remover.
7. Escolha Save (Salvar).

Registrar ou cancelar o registro de destinos por endereço IP
destinos do IPv4

Os endereços IP que você registra devem ser de um dos seguintes blocos CIDR:

• As sub-redes da VPC para o grupo de destino
• 10.0.0.0/8 (RFC 1918)
• 100.64.0.0/10 (RFC 6598)
• 172.16.0.0/12 (RFC 1918)
• 192.168.0.0/16 (RFC 1918)

Não é possível registrar os endereços IP de outro Application Load Balancer na mesma VPC. Se o outro 
Application Load Balancer estiver em uma VPC emparelhada com a VPC do balanceador de carga, você 
poderá registrar seus endereços IP.

destinos do IPv6

• Os endereços IP que você registra devem estar dentro do bloco VPC CIDR ou dentro de um bloco CIDR 
VPC emparelhado.

New console

Para registrar ou cancelar o registro de alvos por endereço IP usando o novo console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Escolha o nome do grupo de destino para abrir sua página de detalhes.
4. Escolha a guia Destinos.
5. Para registrar endereços IP, escolha Registrar destinos. Para cada endereço IP, selecione a 

rede, insira o endereço IP e a porta e escolha Incluir como pendente abaixo. Quando terminar de 
especificar endereços, escolha Registrar alvos pendentes.

6. Para cancelar o registro de endereços IP, selecione os endereços IP e escolha Cancelar registro. 
Se você tiver vários endereços IP registrados, poderá ser útil para adicionar um filtro ou alterar a 
ordem de classificação.
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Old console

Para registrar ou cancelar destinos por endereço IP

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Selecione o grupo de destino.
4. Na guia Destinos, selecione Editar.
5. Para registrar endereços IP, escolha o ícone Register targets (Registrar destinos) (o sinal de 

mais) na barra de menus. Para cada endereço IP, selecione a rede, digite o endereço IP e a porta 
e escolha Adicionar à lista. Quando você concluir a especificação de endereços, escolha Register 
(Registrar).

6. Para cancelar o registro de endereços IP, escolha o ícone Deregister targets (Cancelar o 
registro de destinos) (o sinal de menos) na barra de menus. Se você tiver vários endereços IP 
registrados, poderá ser útil para adicionar um filtro ou alterar a ordem de classificação. Selecione 
os endereços IP e escolha Cancelar o registro.

7. Para sair desta tela, escolha o ícone Back to target group (Voltar para o grupo de destino) (o 
botão Voltar) na barra de menus.

Registrar ou cancelar o registro de uma função do Lambda
Você pode registrar uma única função Lambda com cada grupo-alvo. O Elastic Load Balancing deve 
ter permissões para invocar a função do Lambda. Se não precisar mais enviar tráfego para sua função 
Lambda, você poderá cancelar o registro. Depois de cancelar o registro de uma função Lambda, 
as solicitações em andamento falham com erros HTTP 5XX. Para substituir uma função Lambda, é 
melhor criar um grupo de destino. Para obter mais informações, consulte O Lambda funciona como 
destinos (p. 103).

New console

Para registrar ou cancelar o registro de uma função do Lambda usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Escolha o nome do grupo de destino para abrir sua página de detalhes.
4. Escolha a guia Destinos.
5. Se não houver qualquer função Lambda registrada, escolha Register (Registrar). Selecione a 

função Lambda e escolha Register (Registrar).
6. Para cancelar o registro de uma função Lambda, escolha Deregister (Cancelar registro). Quando 

a confirmação for solicitada, escolha Cancelar registro.

Old console

Para registrar ou cancelar o registro de uma função do Lambda usando o console antigo

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Selecione seu grupo de destino e escolha a guia Targets (Destinos).
4. Se não houver qualquer função Lambda registrada, escolha Register (Registrar). Selecione a 

função Lambda e escolha Register (Registrar).
5. Para cancelar o registro de uma função Lambda, escolha Deregister (Cancelar registro). Quando 

a confirmação for solicitada, escolha Cancelar registro.
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Como registrar ou cancelar o registro de destinos usando a AWS 
CLI
Use o comando register-targets para adicionar destinos e o comando deregister-targets para remover 
destinos.

Sessões fixas para seu Application Load Balancer
Por padrão, um Application Load Balancer roteia cada solicitação de forma independente para um destino 
registrado com base no algoritmo de balanceamento de carga escolhido. No entanto, você pode usar 
o recurso de sessão persistente (também conhecido como afinidade de sessão) para permitir que o 
balanceador de carga vincule a sessão de um usuário a um destino específico. Isso garante que todas as 
solicitações do usuário durante a sessão sejam enviadas para o mesmo destino. Esse recurso é útil para 
servidores que mantêm informações de estado para fornecer uma experiência contínua aos clientes. Para 
usar sessões fixas, o cliente deve oferecer suporte a cookies.

Os Application Load Balancers suportam cookies baseados em duração e cookies baseados em 
aplicativos. As sessões fixas são habilitadas no nível do grupo-alvo. Você pode usar uma combinação 
de aderência baseada em duração, aderência baseada em aplicativos e ausência de aderência em seus 
grupos-alvo.

A chave para gerenciar sessões fixas é determinar por quanto tempo seu balanceador de carga deve 
encaminhar consistentemente a solicitação do usuário para o mesmo destino. Se sua aplicação tiver seu 
próprio cookie de sessão, você pode usar a persistência baseada na aplicação, e o cookie de sessão do 
balanceador de carga segue a duração especificada pelo cookie de sessão da aplicação. Se sua aplicação 
não tiver seu próprio cookie de sessão, você pode usar persistência com base na duração para gerar um 
cookie de sessão do balanceador de carga com uma duração que você especificar.

O conteúdo dos cookies gerados pelo balanceador de carga é criptografado usando uma chave rotativa. 
Você não pode descriptografar ou modificar os cookies gerados pelo balanceador de carga.

Para ambos os tipos de aderência, o Application Load Balancer redefine a expiração dos cookies gerados 
após cada solicitação. Se um cookie expirar, a sessão não será mais permanente e o cliente deverá 
remover o cookie de seu armazenamento de cookies.

Requisitos

• Um load balancer HTTP/HTTPS.
• Pelo menos uma instância íntegra em cada Zona de disponibilidade.

Considerações

• Sessões persistentes não são compatíveis se o balanceamento de carga entre zonas estiver 
desabilitado (p. 90). A tentativa de habilitar sessões persistentes enquanto o balanceamento de carga 
entre zonas estiver desabilitado falhará.

• Para cookies baseados em aplicativos, os nomes dos cookies devem ser especificados individualmente 
para cada grupo-alvo. No entanto, para cookies baseados em duração,AWSALB é o único nome usado 
em todos os grupos-alvo.

• Se você estiver usando várias camadas de Application Load Balancers, você pode ativar sessões fixas 
em todas as camadas com cookies baseados em aplicativos. No entanto, com cookies baseados em 
duração, você pode ativar sessões fixas somente em uma camada, porqueAWSALB é o único nome 
disponível.

• A aderência baseada em aplicativos não funciona com grupos-alvo ponderados.
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• Se você tiver uma ação direta (p. 35) com vários grupos-alvo e as sessões fixas estiverem habilitadas 
para um ou mais grupos-alvo, você deverá habilitar a permanência no nível do grupo-alvo.

• WebSocket as conexões são inerentemente pegajosas. Se o cliente solicitar um upgrade de conexão 
para WebSockets, o destino que retorna um código de status HTTP 101 para aceitar a atualização 
da conexão é o destino usado na WebSockets conexão. Depois que a WebSockets atualização for 
concluída, a aderência baseada em cookies não será usada.

• Os Application Load Balancers usam oExpires atributo no cabeçalho do cookie em vez doMax-Age
atributo.

• Os Application Load Balancers não são compatíveis com valores de cookie que são codificados em 
URL.

Persistência com base na duração
A aderência com base na duração direciona as solicitações para o mesmo destino em um grupo-alvo 
usando um cookie (AWSALB) gerado pelo balanceador de carga. O cookie é usado para mapear a sessão 
para o alvo. Se sua aplicação não tiver seu próprio cookie de sessão, você pode especificar sua própria 
duração de persistência e gerenciar por quanto tempo seu balanceador de carga deve rotear de forma 
consistente a solicitação do usuário para o mesmo destino.

Quando um balanceador de carga recebe pela primeira vez uma solicitação de um cliente, ele encaminha 
a solicitação para um destino (com base no algoritmo escolhido) e gera um cookie chamadoAWSALB. Ele 
codifica informações sobre o alvo selecionado, criptografa o cookie e inclui o cookie na resposta ao cliente. 
O cookie gerado pelo balanceador de carga tem sua própria expiração de 7 dias, o que não é configurável.

Em solicitações subsequentes, o cliente deve incluir oAWSALB cookie. Quando o balanceador de carga 
recebe uma solicitação de um cliente que contém o cookie, ele a detecta e encaminha a solicitação para 
o mesmo destino. Se o cookie estiver presente, mas não puder ser decodificado, ou se ele se referir a um 
destino que foi cancelado ou não está íntegro, o load balancer selecionará um novo destino e atualizará o 
cookie com informações sobre o novo destino.

Com solicitações de compartilhamento de recursos entre origens (CORS — Compartilhamento de recursos 
entre origens), alguns navegadoresSameSite=None; Secure precisam habilitar a persistência. Nesse 
caso, o balanceador de carga gera um segundo cookie de persistênciaAWSALBCORS, que inclui as mesmas 
informações que o cookie de persistência original, além doSameSite atributo. Os clientes recebem ambos 
os cookies.

Para habilitar a aderência com base na duração usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em Load Balancing (Balanceamento de carga), escolha Grupos de destino.
3. Escolha o nome do grupo de destino para abrir sua página de detalhes.
4. Na guia Detalhes do grupo, na seção Atributos, escolha Editar.
5. Na página Editar atributos, faça o seguinte:

a. Selecione Stickiness.
b. Em Tipo de aderência, selecione Cookie gerado pelo balanceador de carga.
c. Em Duração da perdurabilidade, especifique um valor entre um segundo e sete dias.
d. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Para permitir a aderência com base na duração usando oAWS CLI

Use o modify-target-group-attributescomando com osstickiness.lb_cookie.duration_seconds
atributosstickiness.enabled e.
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Use o comando a seguir para habilitar a persistência com base na duração.

aws elbv2 modify-target-group-attributes --target-group-arn ARN --attributes 
 Key=stickiness.enabled,Value=true Key=stickiness.lb_cookie.duration_seconds,Value=time-in-
seconds

Sua saída deve ser similar ao exemplo a seguir.

     {      
        "Attributes": [ 
           ... 
            { 
                 "Key": "stickiness.enabled", 
                 "Value": "true" 
              },            
              { 
                  "Key": "stickiness.lb_cookie.duration_seconds", 
                  "Value": "86500" 
               
              }, 
           ... 
          ] 
      }            

Adesivo com base na aplicação
A aderência baseada em aplicativos oferece a flexibilidade de definir seus próprios critérios de aderência 
ao público-alvo. Quando você ativa a aderência baseada em aplicativos, o balanceador de carga 
encaminha a primeira solicitação para um destino dentro do grupo de destino com base no algoritmo 
escolhido. Espera-se que o alvo defina um cookie de aplicativo personalizado que corresponda ao cookie 
configurado no balanceador de carga para permitir a aderência. Esse cookie personalizado pode incluir 
qualquer um dos atributos de cookie exigidos pelo aplicativo.

Quando o Application Load Balancer recebe o cookie de aplicativo personalizado do destino, ele gera 
automaticamente um novo cookie de aplicativo criptografado para capturar informações de aderência. 
Esse cookie de aplicativo gerado pelo balanceador de carga captura informações de aderência para cada 
grupo-alvo que tem a aderência baseada em aplicativos ativada.

O cookie do aplicativo gerado pelo balanceador de carga não copia os atributos do cookie personalizado 
definido pelo destino. Ele tem seu próprio prazo de validade de 7 dias, o que não é configurável. 
Na resposta ao cliente, o Application Load Balancer valida somente o nome com o qual o cookie 
personalizado foi configurado no nível do grupo de destino e não o valor ou o atributo de expiração do 
cookie personalizado. Desde que o nome corresponda, o balanceador de carga envia os cookies, o 
cookie personalizado definido pelo destino e o cookie do aplicativo gerado pelo balanceador de carga, em 
resposta ao cliente.

Em solicitações subsequentes, os clientes precisam devolver os dois cookies para manter a aderência. 
O balanceador de carga descriptografa o cookie do aplicativo e verifica se a duração configurada da 
aderência ainda é válida. Em seguida, ele usa as informações no cookie para enviar a solicitação ao 
mesmo destino dentro do grupo de destino para manter a persistência. O balanceador de carga também 
envia o cookie personalizado do aplicativo para o destino sem inspecioná-lo ou modificá-lo. Nas respostas 
subsequentes, a expiração do cookie do aplicativo gerado pelo balanceador de carga e a duração da 
aderência configurada no balanceador de carga são redefinidas. Para manter a aderência entre o cliente e 
o alvo, a expiração do cookie e a duração da aderência não devem expirar.

Se um destino falhar ou ficar insalubre, o balanceador de carga interrompe o roteamento de solicitações 
para esse destino e escolhe um novo destino saudável com base no algoritmo de balanceamento de carga 
escolhido. O balanceador de carga trata a sessão como se estivesse “presa” ao novo alvo saudável e 
continua roteando solicitações para o novo alvo saudável, mesmo que o alvo com falha volte.
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Com solicitações de compartilhamento de recursos de origem cruzada (CORS), para permitir a aderência, 
o balanceador de carga adiciona osSameSite=None; Secure atributos ao cookie do aplicativo gerado 
pelo balanceador de carga somente se a versão do agente do usuário for Chromium80 ou superior.

Como a maioria dos navegadores limita o tamanho dos cookies a 4K, o balanceador de carga fragmenta 
cookies de aplicativos maiores que 4K em vários cookies. Os Application Load Balancers suportam cookies 
de até 16K de tamanho e, portanto, podem criar até 4 fragmentos que são enviados ao cliente. O nome do 
cookie do aplicativo que o cliente vê começa com “AWSALBAPP-” e inclui um número de fragmento. Por 
exemplo, se o tamanho do cookie for de 0 a 4K, o cliente verá AWSALBAPP -0. Se o tamanho do cookie 
for de 4 a 8k, o cliente verá AWSALBAPP -0 e AWSALBAPP -1 e assim por diante.

Para habilitar a aderência baseada em aplicativos usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em Load Balancing (Balanceamento de carga), escolha Grupos de destino.
3. Escolha o nome do grupo de destino para abrir sua página de detalhes.
4. Na guia Detalhes do grupo, na seção Atributos, escolha Editar.
5. Na página Editar atributos, faça o seguinte:

a. Selecione Stickiness.
b. Em Tipo de aderência, selecione Cookie baseado em aplicativo.
c. Em Duração da perdurabilidade, especifique um valor entre um segundo e sete dias.
d. Em Nome do cookie do aplicativo, insira um nome para o cookie baseado no aplicativo.

Não useAWSALBAWSALBAPP, ouAWSALBTG para o nome do cookie; eles são reservados para uso 
pelo balanceador de carga.

e. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Para permitir a aderência baseada em aplicativos usando oAWS CLI

Use o modify-target-group-attributescomando com os seguintes atributos:

• stickiness.enabled
• stickiness.type
• stickiness.app_cookie.cookie_name
• stickiness.app_cookie.duration_seconds

Use o comando a seguir para habilitar a persistência com base no aplicativo.

aws elbv2 modify-target-group-attributes --target-group-arn ARN --attributes 
 Key=stickiness.enabled,Value=true Key=stickiness.type,Value=app_cookie
 Key=stickiness.app_cookie.cookie_name,Value=my-cookie-name
 Key=stickiness.app_cookie.duration_seconds,Value=time-in-seconds

Sua saída deve ser similar ao exemplo a seguir.

 
       { 
            "Attributes": [ 
                ... 
                { 
                    "Key": "stickiness.enabled", 
                    "Value": "true" 
                }, 
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                { 
                    "Key": "stickiness.app_cookie.cookie_name", 
                    "Value": "MyCookie" 
                }, 
                { 
                    "Key": "stickiness.type", 
                    "Value": "app_cookie" 
                }, 
                { 
                    "Key": "stickiness.app_cookie.duration_seconds", 
                    "Value": "86500" 
                }, 
                ... 
            ] 
        }   
             
             

Rebalanceamento manual

Ao aumentar a escala, se o número de alvos aumentar consideravelmente, existe o potencial de 
distribuição desigual da carga devido à aderência. Nesse cenário, você pode reequilibrar a carga em seus 
alvos usando as duas opções a seguir:

• Defina uma expiração no cookie gerado pelo aplicativo que é anterior à data e hora atuais. Isso evitará 
que os clientes enviem o cookie para o Application Load Balancer, que reiniciará o processo de 
estabelecimento da aderência.

• Defina uma duração muito curta na configuração de aderência baseada em aplicativos do balanceador 
de carga, por exemplo, 1 segundo. Isso força o Application Load Balancer a restabelecer a aderência 
mesmo que o cookie definido pelo alvo não tenha expirado.

O Lambda funciona como destinos
Você pode registrar suas funções Lambda como destinos e configurar uma regra de listener para 
encaminhar solicitações ao grupo de destino para sua função Lambda. Quando o load balancer encaminha 
a solicitação para um grupo de destino com uma função Lambda como um destino, ele invoca sua função 
Lambda e transmite o conteúdo da solicitação para a função Lambda, no formato JSON.

Limites

• A função do Lambda e o grupo de destino devem estar na mesma conta e na mesma região.
• O tamanho máximo do corpo da solicitação que você pode enviar para uma função Lambda é de 1 MB. 

Para obter os limites de tamanho relacionados, consulte Limites de cabeçalho HTTP.
• O tamanho máximo da resposta JSON que a função Lambda pode enviar é de 1 MB.
• WebSockets não são suportados. Solicitações de atualização são rejeitadas com um código HTTP 400.
• As Local Zones não são suportadas.

Índice
• Preparar a função do Lambda (p. 104)
• Criar um grupo de destino para a função do Lambda (p. 98)
• Receba eventos do balanceador de carga (p. 105)
• Responda ao balanceador de carga (p. 106)
• Cabeçalhos de vários valores (p. 107)
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• Habilitar os testes de integridade (p. 109)
• Cancele o registro da função do Lambda (p. 110)

Para uma demonstração, consulte Lambda target no Application Load Balancer.

Preparar a função do Lambda
As recomendações a seguir se aplicam se você estiver usando sua função Lambda com um Application 
Load Balancer.

Permissões para invocar a função do Lambda

Se criar o grupo de destino e registrar a função Lambda usando o AWS Management Console, o console 
adicionará as permissões necessárias à sua política de função Lambda em seu nome. Caso contrário, 
depois de criar o grupo de destino e registrar a função usando oAWS CLI, você deverá usar o comando
add-permission para conceder permissão ao Elastic Load Balancing para invocar sua função Lambda. 
Recomendamos que você use as teclas deaws:SourceArn condiçãoaws:SourceAccount e para 
restringir a invocação da função ao grupo de destino especificado. Para obter mais informações, consulte
O problema do substituto confuso no Guia do usuário IAM,

aws lambda add-permission \
--function-name lambda-function-arn-with-alias-name \  
--statement-id elb1 \
--principal elasticloadbalancing.amazonaws.com \
--action lambda:InvokeFunction \
--source-arn target-group-arn \
--source-account target-group-account-id

Versionamento da função do Lambda

É possível registrar uma função Lambda por grupo de destino. Para garantir que você possa alterar sua 
função Lambda e que o load balancer sempre invoque a versão atual da função Lambda, crie um alias de 
função e inclua o alias no ARN da função ao registrar a função Lambda com o load balancer. Para obter 
mais informações, consulte Controle de versões e aliases deAWS Lambda funções e Mudança de tráfego 
usando aliases no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Tempo-limite da função

O load balancer aguarda até que sua função Lambda responda ou expire. Recomendamos que você 
configure o tempo-limite da função Lambda com base no tempo de execução esperado. Para obter 
informações sobre o valor de tempo limite padrão e como alterá-lo, consulte Configuração básicaAWS 
Lambda da função. Para obter informações sobre o valor máximo de tempo limite que você pode 
configurar, consulte AWS Lambdalimites.

Criar um grupo de destino para a função do Lambda
Crie um grupo de destino, que é usado no roteamento da solicitação. Se o conteúdo da solicitação 
corresponder a uma regra de listener com uma ação para encaminhá-la para esse grupo de destino, o load 
balancer invocará a função Lambda registrada.

New console

Para criar um grupo-alvo e registrar a função Lambda usando o novo console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
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3. Selecione Criar grupo de destino.
4. Em Escolher um tipo de alvo, selecione Função Lambda.
5. Em Nome do grupo de destino, digite um nome para o novo grupo de destino.
6. (Opcional) Para ativar as verificações de Health, escolha Habilitar na seção Verificações de 

integridade.
7. (Opcional) Adicione uma ou mais tags, da seguinte forma:

a. Expanda a seção Tags.
b. Escolha Adicionar tag.
c. Insira a chave e o valor da etiqueta.

8. Escolha Next (Próximo).
9. Especifique uma única função Lambda ou omita essa etapa e especifique uma função Lambda 

posteriormente.
10. Selecione Criar grupo de destino.

Old console

Para criar um grupo-alvo e registrar a função Lambda usando o console antigo

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Selecione Criar grupo de destino.
4. Em Nome do grupo de destino, digite um nome para o novo grupo de destino.
5. Para Target type (Tipo de destino), selecione Lambda function (Função Lambda).
6. Em Lambda function (Função Lambda), siga um destes procedimentos

• Selecionar a função Lambda
• Criar uma nova função Lambda e selecioná-la
• Registrar a função Lambda depois de criar o grupo de destino

7. (Opcional) Para habilitar as verificações de integridade, escolha Health check (Verificação de 
integridade), Enable (Habilitar).

8. Escolha Create (Criar).

Para criar um grupo de destino e registrar a função do Lambda usando oAWS CLI

Use os comandos create-target-groupand register-targets.

Receba eventos do balanceador de carga
O load balancer oferece suporte a invocações do Lambda para solicitações por protocolos HTTP e HTTPS. 
O load balancer envia um evento no formato JSON. O load balancer adiciona os seguintes cabeçalhos a 
todas as solicitações: X-Amzn-Trace-Id, X-Forwarded-For, X-Forwarded-Port e X-Forwarded-
Proto.

Se ocontent-encoding cabeçalho estiver presente, o balanceador de carga Base64 codifica o corpo e 
defineisBase64Encoded comotrue.

Se ocontent-encoding cabeçalho não estiver presente, a codificação Base64 depende do 
tipo de conteúdo. Para os tipos a seguir, o balanceador de carga envia o corpo como está e 
defineisBase64Encoded comofalse: text/*, application/json, application/javascript e application/xml. 
Caso contrário, o balanceador de carga Base64 codifica o corpo e defineisBase64Encoded comotrue.
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O comando a seguir é um exemplo de evento.

{ 
    "requestContext": { 
        "elb": { 
            "targetGroupArn": 
 "arn:aws:elasticloadbalancing:region:123456789012:targetgroup/my-target-
group/6d0ecf831eec9f09" 
        } 
    }, 
    "httpMethod": "GET", 
    "path": "/", 
    "queryStringParameters": {parameters}, 
    "headers": { 
        "accept": "text/html,application/xhtml+xml", 
        "accept-language": "en-US,en;q=0.8", 
        "content-type": "text/plain", 
        "cookie": "cookies", 
        "host": "lambda-846800462-us-east-2.elb.amazonaws.com", 
        "user-agent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6)", 
        "x-amzn-trace-id": "Root=1-5bdb40ca-556d8b0c50dc66f0511bf520", 
        "x-forwarded-for": "72.21.198.66", 
        "x-forwarded-port": "443", 
        "x-forwarded-proto": "https" 
    }, 
    "isBase64Encoded": false, 
    "body": "request_body"
}

Responda ao balanceador de carga
A resposta da função do Lambda deve incluir o status de codificação Base64, o código do status e os 
cabeçalhos. É possível omitir o corpo.

Para incluir um conteúdo binário no corpo da resposta, você deve codificar o conteúdo em Base64 e definir
isBase64Encoded como true. O load balancer decodifica o conteúdo para recuperar o conteúdo binário 
e o envia ao cliente no corpo da resposta HTTP.

O balanceador de carga não respeita hop-by-hop cabeçalhos, comoConnection ouTransfer-
Encoding. É possível omitir o cabeçalho Content-Length porque o load balancer o calcula antes de 
enviar respostas aos clientes.

A seguir, um exemplo de resposta de uma função Lambda.

{ 
    "isBase64Encoded": false, 
    "statusCode": 200, 
    "statusDescription": "200 OK", 
    "headers": { 
        "Set-cookie": "cookies", 
        "Content-Type": "application/json" 
    }, 
    "body": "Hello from Lambda (optional)"
}

Para modelos de funções do Lambda que funcionam com Application Load Balancers, consulte
application-load-balancer-serverless-app no github. Como alternativa, abra o console do Lambda, crie uma 
função e selecione uma das seguintes opções emAWS Serverless Application Repository:

• Alb-lambda-Target-HelloWorld
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• Alb-Lambda-Target-UploadFileto S3
• Alb-lambda-Target-BinaryResponse
• ALB-Lambda-Target -WhatisMy IP

Cabeçalhos de vários valores
Se as solicitações de um cliente ou respostas de uma função do Lambda contiverem cabeçalhos de vários 
valores ou contiverem o mesmo cabeçalho várias vezes, ou parâmetros de consulta com vários valores 
para a mesma chave, você poderá habilitar o suporte para a sintaxe de cabeçalho de vários valores. 
Após habilitar cabeçalhos de vários valores, os cabeçalhos e os parâmetros de consulta trocados entre 
o load balancer e a função do Lambda usam matrizes em vez de strings. Se você não habilitar a sintaxe 
de cabeçalho de vários valores e um cabeçalho ou um parâmetro de consulta tiver vários valores, o load 
balancer usará o último valor recebido.

Índice
• Solicitações com cabeçalhos de vários valores (p. 107)
• Respostas com cabeçalhos de vários valores (p. 108)
• Habilitar cabeçalhos de vários valores (p. 108)

Solicitações com cabeçalhos de vários valores
Os nomes dos campos usados para cabeçalhos e parâmetros de string de consulta diferem dependendo 
da ativação de cabeçalhos de vários valores para o grupo de destino.

A solicitação de exemplo a seguir tem dois parâmetros de consulta com a mesma chave:

http://www.example.com?&myKey=val1&myKey=val2

Com o formato padrão, o load balancer usa o último valor enviado pelo cliente e envia um evento que inclui 
parâmetros de string de consulta que usam queryStringParameters. Por exemplo:

"queryStringParameters": { "myKey": "val2"},

Se você ativar cabeçalhos de vários valores, o load balancer usará os dois valores de chave 
enviados pelo cliente e enviará um evento que inclui parâmetros de string de consulta usando
multiValueQueryStringParameters. Por exemplo:

"multiValueQueryStringParameters": { "myKey": ["val1", "val2"] },

Da mesma forma, suponha que o cliente envie uma solicitação com dois cookies no cabeçalho:

"cookie": "name1=value1",
"cookie": "name2=value2",

Com o formato padrão, o load balancer usa o último cookie enviado pelo cliente e envia um evento que 
inclui cabeçalhos que usam headers. Por exemplo:

"headers": { 
    "cookie": "name2=value2", 
    ...
},
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Se você ativar cabeçalhos de vários valores, o load balancer usará os dois cookies enviados pelo cliente e 
enviará um evento que inclui cabeçalhos que usam multiValueHeaders. Por exemplo:

"multiValueHeaders": { 
    "cookie": ["name1=value1", "name2=value2"], 
    ...
},

Se os parâmetros de consulta forem codificados em URL, o load balancer não os decodificará. 
Decodifique-os na função do Lambda.

Respostas com cabeçalhos de vários valores
Os nomes dos campos usados para cabeçalhos diferem dependendo da ativação de cabeçalhos de vários 
valores para o grupo de destino. Você deve usar multiValueHeaders, se tiver ativado cabeçalhos de 
vários valores e headers de outra forma.

Com o formato padrão, é possível especificar um único cookie:

{ 
  "headers": { 
      "Set-cookie": "cookie-name=cookie-value;Domain=myweb.com;Secure;HttpOnly", 
      "Content-Type": "application/json" 
  },
}

Se você habilitar os cabeçalhos de vários valores, será necessário especificar vários cookies da seguinte 
maneira:

{ 
  "multiValueHeaders": { 
      "Set-cookie": ["cookie-name=cookie-value;Domain=myweb.com;Secure;HttpOnly","cookie-
name=cookie-value;Expires=May 8, 2019"], 
      "Content-Type": ["application/json"] 
  },
}

O balanceador de carga pode enviar os cabeçalhos para o cliente em uma ordem diferente da especificada 
na carga de resposta do Lambda. Portanto, não conte com os cabeçalhos sendo retornados em uma 
ordem específica.

Habilitar cabeçalhos de vários valores
Você pode habilitar ou desabilitar cabeçalhos de vários valores para um grupo de destino com o tipo de 
destino lambda.

New console

Para habilitar cabeçalhos de vários valores usando o novo console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Escolha o nome do grupo de destino para abrir sua página de detalhes.
4. Na guia Detalhes do grupo, na seção Atributos, escolha Editar.
5. Selecione ou desmarque cabeçalhos de vários valores.
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6. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Old console

Para habilitar cabeçalhos de vários valores usando o console antigo

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Selecione o grupo de destino.
4. Na guia Descrição, selecione Editar atributos.
5. Em Multi value headers (Cabeçalhos de vários valores), selecione Enable (Ativar).
6. Escolha Save (Salvar).

Para habilitar cabeçalhos de vários valores usando a AWS CLI

Use o modify-target-group-attributescomando com olambda.multi_value_headers.enabled atributo.

Habilitar os testes de integridade
Por padrão, as verificações de integridade estão desabilitadas para grupos de destino do tipo lambda. 
Você pode habilitar verificações de saúde para implementar o failover de DNS com o Amazon Route 
53. A função Lambda pode verificar a integridade de um serviço de downstream antes de responder à 
solicitação de verificação de integridade. Se a resposta da função Lambda indicar uma falha na verificação 
de integridade, a falha na verificação de integridade será passada para o Route 53. Você pode configurar o 
Route 53 para fazer o failover em uma pilha de aplicativos de backup.

Você será cobrado por verificações de integridade como por qualquer invocação da função Lambda.

A seguir, o formato do evento de verificação de integridade enviado à sua função Lambda. Para verificar se 
um evento é um evento de verificação de integridade, verifique o valor do campo do agente de usuário. O 
agente de usuário para verificações de integridade é ELB-HealthChecker/2.0.

{ 
    "requestContext": { 
        "elb": { 
            "targetGroupArn": 
 "arn:aws:elasticloadbalancing:region:123456789012:targetgroup/my-target-
group/6d0ecf831eec9f09" 
        } 
    }, 
    "httpMethod": "GET",   
    "path": "/",   
    "queryStringParameters": {},   
    "headers": { 
        "user-agent": "ELB-HealthChecker/2.0" 
    },   
    "body": "",   
    "isBase64Encoded": false
}

New console

Para habilitar verificações de saúde para um grupo-alvo usando o novo console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
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3. Escolha o nome do grupo de destino para abrir sua página de detalhes.
4. Na guia Detalhes do grupo, na seção Configurações de verificação de Health, escolha Editar.
5. Para Verificações Health, selecione Habilitar.
6. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Old console

Para habilitar verificações de saúde para um grupo-alvo usando o console antigo

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Selecione o grupo de destino.
4. Na guia Health checks (Verificações de integridade), selecione Edit health check (Editar 

verificação de integridade).
5. Em Health check (Verificação de integridade), selecione Enable (Ativar).
6. Escolha Save (Salvar).

Para habilitar verificações de integridade para um grupo de destino usando a AWS CLI

Use o comando modify-target-group com a opção --health-check-enabled.

Cancele o registro da função do Lambda
Se não precisar mais enviar tráfego para sua função Lambda, você poderá cancelar o registro. Depois de 
cancelar o registro de uma função Lambda, as solicitações em andamento falham com erros HTTP 5XX.

Para substituir uma função Lambda, recomendamos criar um grupo de destino, registrar a nova função 
com o novo grupo de destino e atualizar as regras do listener para usar o novo grupo de destino em vez do 
existente.

New console

Para cancelar o registro do Lambda usando o novo console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Escolha o nome do grupo de destino para abrir sua página de detalhes.
4. Na guia Targets (Destinos), selecione Deregister (Cancelar registro).
5. Quando a confirmação for solicitada, escolha Cancelar registro.

Old console

Para cancelar o registro do Lambda usando o console antigo

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Selecione o grupo de destino.
4. Na guia Targets (Destinos), selecione Deregister (Cancelar registro).
5. Quando a confirmação for solicitada, escolha Cancelar registro.

Para cancelar o registro da função Lambda usando a AWS CLI
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Use o comando deregister-targets.

Tags para o grupo de destino
As tags ajudam a categorizar seus grupos de destino de diferentes formas, como por finalidade, por 
proprietário ou por ambiente.

Você pode adicionar várias tags a um grupo de destino. As chaves de tag devem ser exclusivas para cada 
grupo de destino. Se você adicionar uma tag com uma chave que já esteja associada ao grupo de destino, 
o valor dessa tag será atualizado.

Quando não precisar mais de uma tag, você poderá removê-la.

Restrições

• Número máximo de tags por recurso: 50
• Comprimento máximo da chave: 127 caracteres Unicode
• Comprimento máximo de valor: 255 caracteres Unicode
• As chaves e os valores de tags diferenciam maiúsculas de minúsculas. Os caracteres permitidos são 

letras, espaços e números representáveis em UTF-8, além dos seguintes caracteres especiais: + - = . 
_ : / @. Não use espaços no início nem no fim.

• Não use o prefixo aws: no nome nem no valor de suas tags, pois ele é reservado para uso da AWS. 
Você não pode editar nem excluir nomes ou valores de tag com esse prefixo. As tags com esse prefixo 
não contam para as tags por limite de recurso.

New console

Para atualizar as tags de um grupo-alvo usando o novo console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Escolha o nome do grupo de destino para abrir sua página de detalhes.
4. Na guia Tags, escolha Gerenciar tags e execute uma ou mais das seguintes ações:

a. Para atualizar uma tag, insira novos valores para Chave e Valor.
b. Para adicionar uma tag, escolha Adicionar tag e insira valores para Chave e Valor.
c. Para excluir uma tag, escolha Remover ao lado da tag.

5. Quando terminar de atualizar as tags, escolha Salvar alterações.

Old console

Para atualizar as tags de um grupo-alvo usando o console antigo

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Selecione o grupo de destino.
4. Na guia Tags, selecione Adicionar/editar tags e execute uma ou mais das ações a seguir:

a. Para atualizar uma tag, edite os valores de Chave e Valor.
b. Para adicionar uma nova tag, selecione Criar tag e digite valores para Chave e Valor.
c. Para excluir uma tag, escolha o ícone de exclusão (X) ao lado da tag.
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5. Ao concluir a atualização de tags, selecione Salvar.

Para atualizar as tags de um grupo de destino usando a AWS CLI

Use os comandos add-tags e remove-tags.

Excluir um grupo de destino
Você pode excluir um grupo-alvo se ele não for referenciado pelas ações de encaminhamento de nenhuma 
regra do ouvinte. A exclusão de um grupo de destino não afeta os destinos registrados no grupo de 
destino. Se você não precisar mais de uma instância do EC2 registrada, poderá interrompê-la ou encerrá-
la.

New console

Para excluir um grupo de destino usando o novo console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Selecione o grupo de destino e escolha Actions (Ações), Delete (Excluir).
4. Quando solicitado a confirmar, escolha Yes, delete.

Old console

Para excluir um grupo de destino usando o console antigo

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, em LOAD BALANCING, selecione Grupos de destino.
3. Selecione o grupo de destino e escolha Actions (Ações), Delete (Excluir).
4. Quando a confirmação for solicitada, selecione Yes (Sim).

Para excluir um grupo de destino usando a AWS CLI

Use o comando delete-target-group.
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Monitore seus balanceadores de 
carga da aplicação

Você pode usar os recursos a seguir para monitorar seus load balancers, analisar os padrões de tráfego e 
solucionar problemas com seu load balancers e destinos.

CloudWatch métricas

É possível usar CloudWatch a Amazon para recuperar estatísticas sobre pontos de dados para seus 
balanceadores de carga e destinos como um conjunto ordenado de dados de séries temporais, 
conhecido como métricas. Você pode usar essas métricas para verificar se o sistema está executando 
conforme o esperado. Para obter mais informações, consulte CloudWatch métricas para seu 
Application Load Balancer (p. 113).

Logs de acesso

É possível usar os logs de acesso para capturar informações detalhadas sobre as solicitações feitas 
para seu balanceador de carga e armazená-las como arquivos de log no Amazon S3. Você pode usar 
esses logs de acesso para analisar padrões de tráfego e solucionar problemas com seus destinos. 
Para obter mais informações, consulte Logs de acesso do seu Application Load Balancer (p. 129).

Rastreamento de solicitação

Você pode usar o rastreamento de solicitações para rastrear solicitações HTTP. O load balancer 
adicionará um cabeçalho com um identificador de rastreamento para cada solicitação receber. Para 
obter mais informações, consulte Rastreamento Application Load Balancer (p. 145).

CloudTrail troncos

É possível usar oAWS CloudTrail para capturar informações detalhadas sobre as chamadas feitas 
para a API do Elastic Load Balancing e armazená-las como arquivos de log no Amazon S3. É 
possível usar esses CloudTrail logs para determinar quais chamadas foram feitas, o endereço IP de 
origem da chamada, quem fez a chamada, quando ela foi feita etc. Para obter mais informações, 
consulte Registro de chamadas de API para seu Application Load Balancer usando oAWS 
CloudTrail (p. 146).

CloudWatch métricas para seu Application Load 
Balancer

O Elastic Load Balancing publica pontos de dados na Amazon CloudWatch para seus balanceadores de 
carga e seus alvos. CloudWatchpermite recuperar estatísticas sobre esses pontos de dados como um 
conjunto ordenado de dados de séries temporais, conhecidos como métricas. Considere uma métrica 
como uma variável a ser monitorada, e os pontos de dados como os valores dessa variável ao longo do 
tempo. Por exemplo, você pode monitorar o número total de destinos íntegros de um load balancer ao 
longo de um período especificado. Cada ponto de dados tem um time stamp associado e uma unidade de 
medida opcional.

Você pode usar métricas para verificar se o sistema está executando conforme o esperado. Por exemplo, 
você pode criar um CloudWatch alarme para monitorar uma métrica específica e iniciar uma ação (como 
enviar uma notificação para um endereço de e-mail) se a métrica sair do que você considera um intervalo 
aceitável.

O Elastic Load Balancing relata métricas CloudWatch somente quando as solicitações são enviadas 
pelo balanceador de carga. Se houver solicitações passando pelo balanceador de carga, o Elastic 
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Load Balancing vai medir e enviar suas métricas em intervalos de 60 segundos. Se não há solicitações 
passando pelo load balancer ou não há dados para uma métrica, a métrica não é reportada.

Para obter mais informações, consulte o Guia CloudWatch do usuário da Amazon.

Índice
• Métricas do Application Load Balancer (p. 114)
• Dimensões métricas dos balanceadores de carga da aplicação (p. 126)
• Statistics para métricas do Application Load Balancer (p. 126)
• Visualizar CloudWatch métricas para seu balanceador de carga (p. 127)

Métricas do Application Load Balancer
• balanceador de cargas (p. 114)
• Destinos (p. 120)
• Saúde do grupo-alvo (p. 122)
• Funções Lambda (p. 123)
• autenticação do usuário (p. 124)

O namespace AWS/ApplicationELB inclui as métricas a seguir para load balancers.

Métrica Descrição

ActiveConnectionCount O número total de conexões TCP simultâneas ativas de clientes com o 
load balancer e do load balancer com destinos.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a estatística mais útil é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer

ClientTLSNegotiationErrorCountO número de conexões TLS iniciadas pelo cliente que não estabeleceram 
uma sessão com o load balancer devido a um erro de TLS. As causas 
possíveis incluem uma incompatibilidade de cifras ou protocolos ou uma 
falha do cliente ao verificar o certificado do servidor e fechar a conexão.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a estatística mais útil é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer

ConsumedLCUs O número de unidades de Load Balancer Capacity (LCU – Capacidade 
de load balancer) usadas pelo load balancer. Você paga pelo número de 
LCUs que usa por hora. Para obter mais informações, consulte Preço do 
Elastic Load Balancing.
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Métrica Descrição
Critérios de relatório: sempre relatado

Estatísticas: todas

Dimensões

• LoadBalancer

DesyncMitigationMode_NonCompliant_Request_CountO número de solicitações que não estão em conformidade com a RFC 
7230.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a estatística mais útil é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer

DroppedInvalidHeaderRequestCountO número de solicitações em que o load balancer removeu cabeçalhos 
HTTP com campos de cabeçalho que não são válidos antes de rotear a 
solicitação. O load balancer removerá esses cabeçalhos somente se o
routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled atributo 
estiver definido como true.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: todas

Dimensões

• AvailabilityZone, LoadBalancer

ForwardedInvalidHeaderRequestCountO número de solicitações roteadas pelo load balancer que tinha 
cabeçalhos HTTP com campos de cabeçalho que não são válidos. O load 
balancer encaminhará solicitações com esses cabeçalhos somente se o
routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled atributo 
estiver definido como false.

Critérios de relatório: sempre relatado

Estatísticas: todas

Dimensões

• AvailabilityZone, LoadBalancer
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Métrica Descrição

GrpcRequestCount O número de solicitações do gRPC processadas via IPv4 e IPv6.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Statistics: a estatística mais útil éSum. Minimum,Maximum, eAverage
todos retornam 1.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer

HTTP_Fixed_Response_CountO número de ações de resposta fixa que foram bem-sucedidas.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a única estatística significativa é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer

HTTP_Redirect_Count O número de ações de redirecionamento que foram bem-sucedidas.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a única estatística significativa é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer

HTTP_Redirect_Url_Limit_Exceeded_CountO número de ações de redirecionamento que não foram concluídas 
porque o URL no cabeçalho de localização de resposta era maior de 8K.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a única estatística significativa é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
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Métrica Descrição

HTTPCode_ELB_3XX_Count O número de códigos de redirecionamento 3XX HTTP originados pelo 
load balancer. Essa contagem não inclui códigos de resposta gerados 
pelos alvos.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a única estatística significativa é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer

HTTPCode_ELB_4XX_Count O número de códigos de erro do cliente 4XX HTTP originados pelo load 
balancer. Essa contagem não inclui códigos de resposta gerados pelos 
alvos.

Erros de cliente são gerados quando solicitações estão malformadas 
ou incompletas. Essas solicitações não foram recebidas pelo destino, 
exceto no caso em que o load balancer retorna um código de erro HTTP 
460 (p. 153). Essa contagem não inclui códigos de resposta gerados 
pelos destinos.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Statistics: a estatística mais útil éSum. Minimum,Maximum, eAverage
todos retornam 1.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer

HTTPCode_ELB_5XX_Count O número de códigos de erro do servidor 5XX HTTP originados pelo load 
balancer. Essa contagem não inclui códigos de resposta gerados pelos 
destinos.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Statistics: a estatística mais útil éSum. Minimum,Maximum, eAverage
todos retornam 1.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
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Métrica Descrição

HTTPCode_ELB_500_Count O número de códigos de erro do HTTP 500 originados pelo load balancer.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a única estatística significativa é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer

HTTPCode_ELB_502_Count O número de códigos de erro do HTTP 502 originados pelo load balancer.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a única estatística significativa é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer

HTTPCode_ELB_503_Count O número de códigos de erro do HTTP 503 originados pelo load balancer.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a única estatística significativa é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer

HTTPCode_ELB_504_Count O número de códigos de erro do HTTP 504 originados pelo load balancer.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a única estatística significativa é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer

IPv6ProcessedBytes O número total de bytes processados pelo load balancer via IPv6. Essa 
contagem está incluída em ProcessedBytes.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a estatística mais útil é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
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Métrica Descrição

IPv6RequestCount O número de solicitações IPv6 recebidas pelo load balancer.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Statistics: a estatística mais útil éSum. Minimum,Maximum, eAverage
todos retornam 1.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer

NewConnectionCount O número total de novas conexões TCP estabelecidas de clientes com o 
load balancer e do load balancer com destinos.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a estatística mais útil é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer

NonStickyRequestCount O número de solicitações em que o load balancer escolheu um novo 
destino porque não foi possível usar um sticky session. Por exemplo, 
a solicitação foi a primeira solicitação de um novo cliente e nenhum 
cookie de perdurabilidade foi apresentado, um cookie de perdurabilidade 
foi apresentado, mas não especificou um destino registrado com esse 
grupo de destino, o cookie de perdurabilidade estava malformado ou 
expirado ou um erro interno impedia o load balancer de ler o cookie de 
perdurabilidade.

Reporting criteria: a perdurabilidade está habilitada no grupo de destino.

Estatísticas: a única estatística significativa é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer

ProcessedBytes O número total de bytes processados pelo balanceador de carga sobre 
IPv4 e IPv6 (cabeçalho HTTP e carga HTTP). Essa contagem incluirá 
tráfego de e para clientes e funções do Lambda e tráfego de um provedor 
de identidade (IdP) se a autenticação do usuário estiver habilitada.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a estatística mais útil é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
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Métrica Descrição

RejectedConnectionCountO número de conexões que foram rejeitadas porque o load balancer 
atingiu o número máximo de conexões.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a estatística mais útil é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer

RequestCount O número de solicitações processadas via IPv4 e IPv6. Essa métrica 
só é incrementada para solicitações em que o nó do balanceador de 
carga conseguiu escolher um destino. As solicitações rejeitadas antes da 
escolha de um alvo não são refletidas nessa métrica.

Critérios de relatório: sempre relatado

Estatísticas: a estatística mais útil é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, TargetGroup, LoadBalancer

RuleEvaluations O número de regras processadas pelo load balancer, dada uma taxa de 
solicitação média calculada por hora.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a estatística mais útil é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer

O namespace AWS/ApplicationELB inclui as métricas a seguir para destinos.

Métrica Descrição

HealthyHostCount O número de destinos considerados íntegros.

Critérios de relatório: relatado se as verificações de integridade estiverem 
habilitadas

Estatísticas: as estatísticas mais úteis são Average, Minimum e
Maximum.

Dimensões

• TargetGroup, LoadBalancer
• TargetGroup, AvailabilityZone, LoadBalancer
• AvailabilityZone, TargetGroup, LoadBalancer
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Métrica Descrição

HTTPCode_Target_2XX_Count,
HTTPCode_Target_3XX_Count,
HTTPCode_Target_4XX_Count,
HTTPCode_Target_5XX_Count

O número de códigos de resposta HTTP gerados pelos destinos. Isso não 
inclui códigos de resposta gerados pelo load balancer.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Statistics: a estatística mais útil éSum. Minimum,Maximum, eAverage
todos retornam 1.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
• TargetGroup, LoadBalancer
• TargetGroup, AvailabilityZone, LoadBalancer

RequestCountPerTarget O número médio de solicitações recebidas pelo destino em um grupo de 
destino. Você deve especificar o grupo de destino usando a dimensão
TargetGroup. Essa métrica não se aplica se o destino é uma função 
Lambda.

Critérios de relatório: sempre relatado

Estatísticas: a única estatística válida é Sum. Isso representa a média, não 
a soma.

Dimensões

• TargetGroup
• AvailabilityZone, TargetGroup, LoadBalancer

TargetConnectionErrorCountO número de conexões que não foram estabelecidas com êxito entre o 
load balancer e o destino. Essa métrica não se aplica se o destino é uma 
função Lambda.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a estatística mais útil é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
• TargetGroup, LoadBalancer
• TargetGroup, AvailabilityZone, LoadBalancer
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Métrica Descrição

TargetResponseTime O tempo decorrido, em segundos, depois que a solicitação deixa o load 
balancer até o momento em que uma resposta é recebida do destino. Isso 
equivale ao campo target_processing_time nos logs de acesso.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Statistics: as estatísticas mais úteis são Average e pNN.NN (percentis).

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
• TargetGroup, LoadBalancer
• TargetGroup, AvailabilityZone, LoadBalancer

TargetTLSNegotiationErrorCountO número de conexões TLS iniciadas pelo load balancer que não 
estabeleceram uma sessão com o destino. Entre as causas possíveis está 
uma diferença de cifras ou protocolos. Essa métrica não se aplica se o 
destino é uma função Lambda.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a estatística mais útil é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
• TargetGroup, LoadBalancer
• TargetGroup, AvailabilityZone, LoadBalancer

UnHealthyHostCount O número de destinos considerados não íntegros.

Critérios de relatório: relatado se as verificações de integridade estiverem 
habilitadas

Estatísticas: as estatísticas mais úteis são Average, Minimum e
Maximum.

Dimensões

• TargetGroup, LoadBalancer
• TargetGroup, AvailabilityZone, LoadBalancer
• AvailabilityZone, TargetGroup, LoadBalancer

OAWS/ApplicationELB namespace inclui as métricas a seguir para a saúde do grupo-alvo. Para obter 
mais informações, consulte the section called “Saúde do grupo de destino” (p. 92).

Métrica Descrição

HealthyStateDNS O número de zonas que atendem aos requisitos de estado de integridade 
do DNS.
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Métrica Descrição
Estatísticas: a estatística mais útil é Min.

Dimensões

• LoadBalancer, TargetGroup
• AvailabilityZone, LoadBalancer, TargetGroup

HealthyStateRouting O número de zonas que atendem aos requisitos do estado de integridade 
do roteamento.

Estatísticas: a estatística mais útil é Min.

Dimensões

• LoadBalancer, TargetGroup
• AvailabilityZone, LoadBalancer, TargetGroup

UnhealthyRoutingRequestCountO número de solicitações que são roteadas usando a ação de failover de 
roteamento (falha na abertura).

Estatísticas: a estatística mais útil é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer, TargetGroup
• AvailabilityZone, LoadBalancer, TargetGroup

UnhealthyStateDNS O número de zonas que não atendem aos requisitos de estado de 
integridade do DNS e, portanto, foram marcadas como não íntegras no 
DNS.

Estatísticas: a estatística mais útil é Min.

Dimensões

• LoadBalancer, TargetGroup
• AvailabilityZone, LoadBalancer, TargetGroup

UnhealthyStateRouting O número de zonas que não atendem aos requisitos de estado de 
integridade do roteamento e, portanto, o balanceador de carga distribui o 
tráfego para todos os alvos na zona, incluindo os alvos não íntegros.

Estatísticas: a estatística mais útil é Min.

Dimensões

• LoadBalancer, TargetGroup
• AvailabilityZone, LoadBalancer, TargetGroup

O namespace AWS/ApplicationELB inclui as seguintes métricas para funções Lambda que são 
registradas como destinos.
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Métrica Descrição

LambdaInternalError O número de solicitações para uma função Lambda que falharam por 
um problema com o load balancer interno ou AWS Lambda. Para obter 
os códigos de motivo de erro, verifique o campo error_reason do log de 
acesso.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a única estatística significativa é Sum.

Dimensões

• TargetGroup
• TargetGroup, LoadBalancer

LambdaTargetProcessedBytesO número total de bytes processados pelo load balancer para solicitações 
e respostas de uma função Lambda.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a única estatística significativa é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer

LambdaUserError O número de solicitações para uma função Lambda que falhou por um 
problema com a função Lambda. Por exemplo, o load balancer não tinha 
permissão para invocar a função, o load balancer recebeu o JSON da 
função que está malformada ou não possui campos obrigatórios, ou 
o tamanho do corpo ou da resposta da solicitação excedia o tamanho 
máximo de 1 MB. Para obter os códigos de motivo de erro, verifique o 
campo error_reason do log de acesso.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a única estatística significativa é Sum.

Dimensões

• TargetGroup
• TargetGroup, LoadBalancer

O namespace AWS/ApplicationELB inclui as seguintes métricas de autenticação do usuário.

Métrica Descrição

ELBAuthError O número de autenticações de usuário que não podiam ser concluídas 
como uma ação de autenticação não configurada, o load balancer não 
pode estabelecer uma conexão com o IdP, ou o load balancer não pode 
encerrar o fluxo de autenticação devido a um erro interno. Para obter 
os códigos de motivo de erro, verifique o campo error_reason do log de 
acesso.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero
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Métrica Descrição
Estatísticas: a única estatística significativa é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer

ELBAuthFailure O número de autenticações de usuário que não podiam ser concluídas 
porque o IdP negou ao usuário ou um código de autorização foi usado 
mais de uma vez. Para obter os códigos de motivo de erro, verifique o 
campo error_reason do log de acesso.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a única estatística significativa é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer

ELBAuthLatency O tempo decorrido, em milissegundos, para consultar o IdP das 
informações de token de ID e de usuário. Se uma ou mais dessas 
operações falharem, este é o tempo da falha.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: Todas as estatísticas são significativas.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer

ELBAuthRefreshTokenSuccessO número de vezes que o load balancer atualizou com sucesso as 
solicitações do usuário usando um token de atualização fornecido pelo 
IdP.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a única estatística significativa é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
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Métrica Descrição

ELBAuthSuccess O número de ações de autenticação que foram bem-sucedidas. Essa 
métrica é incrementada ao final de fluxo de trabalho de autenticação, após 
o load balancer ter recuperado as solicitações do usuário de IdP.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a estatística mais útil é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer

ELBAuthUserClaimsSizeExceededO número de vezes que um IdP configurado retornou solicitações do 
usuário que excederam 11K bytes de tamanho.

Critérios de relatório: há um valor diferente de zero

Estatísticas: a única estatística significativa é Sum.

Dimensões

• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer

Dimensões métricas dos balanceadores de carga da 
aplicação
Para filtrar as métricas do seu Application Load Balancer, use as dimensões a seguir.

Dimensão Descrição

AvailabilityZone Filtra os dados de métrica por zona de disponibilidade.

LoadBalancer Filtra os dados da métrica por load balancer. Especifique o balanceador de 
carga da seguinte forma: load-balancer-nameapp//1234567890123456 (a 
parte final do ARN do balanceador de carga).

TargetGroup Filtra os dados da métrica por grupo de destino. Especifique o grupo alvo da 
seguinte forma: target-group-nametargetgroup//1234567890123456 (a parte 
final do ARN do grupo alvo).

Statistics para métricas do Application Load Balancer
CloudWatch fornece estatísticas com base nos pontos de dados da métrica publicados pelo Elastic Load 
Balancing. As estatísticas são agregações de dados de métrica ao longo de um período especificado. 
Quando você solicita estatísticas, o fluxo de dados apresentado é identificado pelo nome da métrica e pela 
dimensão. Dimensão é um par de nome-valor que identifica exclusivamente uma métrica. Por exemplo, 
você pode solicitar estatísticas de todas as instâncias EC2 íntegras por atrás de um load balancer iniciado 
em uma Zona de disponibilidade específica.
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As estatísticas Minimum e Maximum refletem os valores mínimos e máximos dos pontos de dados 
relatados por cada um dos nós do load balancer em cada janela de amostragem. Por exemplo, suponha 
que haja dois nós de balanceador de carga que compõem o Application Load Balancer. Um nó tem
HealthyHostCount com Minimum de 2, Maximum de 10 e Average de 6, enquanto o outro nó tem
HealthyHostCount com Minimum de 1, Maximum de 5 e Average de 3. Assim, o load balancer tem
Minimum de 1, Maximum de 10 e Average de cerca de 4.

Recomendamos que você monitore o valor diferente de zeroUnHealthyHostCount naMinimum
estatística e o alarme sobre um valor diferente de zero em mais de um ponto de dados. O uso doMinimum
detectará quando os alvos são considerados insalubres por cada nó e zona de disponibilidade do seu 
balanceador de carga. O alarme está ativadoAverage ouMaximum é útil se você quiser ser alertado sobre 
possíveis problemas, e recomendamos que os clientes analisem essa métrica e investiguem ocorrências 
diferentes de zero. A mitigação automática de falhas pode ser feita seguindo as melhores práticas de uso 
da verificação de integridade do balanceador de carga no Amazon EC2 Auto Scaling ou no Amazon Elastic 
Container Service (Amazon ECS).

A estatística Sum é o valor agregado entre todos os nós do load balancer. Como as métricas incluem vários 
relatórios por período, Sum só será aplicável às métricas agregadas em todos os nós do load balancer.

A estatística SampleCount é o número de amostras medidas. Como as métricas são obtidas com base 
em intervalos de amostragem e eventos, essa estatística normalmente não é útil. Por exemplo, com
HealthyHostCount, SampleCount se baseia no número de amostras que cada nó do load balancer 
relata, não no número de hosts íntegros.

Um percentil indica a posição relativa de um valor no dataset. É possível especificar qualquer percentil 
usando até duas casas decimais (por exemplo, p95.45). Por exemplo, 95º percentil significa que 95% dos 
dados está abaixo desse valor e 5% está acima. Percentis geralmente são usados para isolar anomalias. 
Por exemplo, vamos supor que um aplicativo atende à maioria das solicitações de um cache em 1-2 
ms, mas em 100-200 ms se o cache estiver vazio. O máximo reflete o caso mais lento, cerca de 200 
ms. A média não indica a distribuição dos dados. Percentis fornecem uma visão mais significativa da 
performance do aplicativo. Ao usar o 99.º percentil como acionador do Auto Scaling ou CloudWatch 
alarme, é possível determinar que não mais de 1% das solicitações demore mais do que 2 ms para serem 
processadas.

Visualizar CloudWatch métricas para seu balanceador 
de carga
Você pode visualizar a CloudWatch métrica dos balanceadores de carga usando o console do Amazon 
EC2. Essas métricas são exibidas como gráficos de monitoramento. O monitoramento de gráficos mostrará 
pontos de dados se o load balancer estiver ativo e recebendo solicitações.

Como alternativa, você pode visualizar as métricas do seu load balancer usando o console do CloudWatch.

Para visualizar as métricas usando o console do Amazon EC2

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Para visualizar métricas filtradas por grupo de destino, faça o seguinte:

a. No painel de navegação, selecione Grupos de destino.
b. Selecione o grupo de destino e, em seguida, selecione a guia Monitoramento.
c. (Opcional) Para filtrar os resultados de acordo com o horário, selecione um período na opção

Exibindo os dados de.
d. Para obter uma visualização maior de uma única métrica, selecione seu gráfico.

3. Para visualizar métricas filtradas por load balancer, faça o seguinte:

a. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
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b. Selecione seu load balancer e, em seguida, selecione a guia Monitoramento.
c. (Opcional) Para filtrar os resultados de acordo com o horário, selecione um período na opção

Exibindo os dados de.
d. Para obter uma visualização maior de uma única métrica, selecione seu gráfico.

Para visualizar as métricas usando o CloudWatch console

1. Abra o CloudWatch console em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Metrics (Métricas).
3. Selecione o namespace ApplicationELB.
4. (Opcional) Para visualizar uma métrica em todas as dimensões, insira o respectivo nome no campo de 

pesquisa.
5. (Opcional) Para filtrar por dimensão, selecione uma das seguintes ações:

• Para exibir somente as métricas relatadas para os seus load balancers, escolha Conforme as 
métricas do AppELB. Para visualizar a métrica para um único balanceador de carga, digite o 
respectivo nome no campo de pesquisa.

• Para exibir somente as métricas relatadas para os grupos de destino, selecione Conforme AppELB, 
conforme as métricas do TG. Para visualizar a métrica para um único grupo-alvo, digite o respectivo 
nome no campo de pesquisa.

• Para exibir somente as métricas relatadas para os load balancers por zona de disponibilidade, 
selecione Conforme AppELB, conforme as métricas de AZ. Para visualizar a métrica para um único 
balanceador de carga, digite o respectivo nome no campo de pesquisa. Para visualizar a métrica 
para uma única zona de disponibilidade, insira o respectivo nome no campo de pesquisa.

• Para exibir somente as métricas relatadas para os load balancers por zona de disponibilidade e 
grupo de destino, selecione Conforme AppELB, conforme as métricas de TG. Para visualizar a 
métrica para um único balanceador de carga, digite o respectivo nome no campo de pesquisa. Para 
visualizar a métrica para um único grupo-alvo, digite o respectivo nome no campo de pesquisa. Para 
visualizar a métrica para uma única zona de disponibilidade, insira o respectivo nome no campo de 
pesquisa.

Para visualizar métricas usando o AWS CLI

Use o comando list-metrics para listar as métricas disponíveis:

aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/ApplicationELB

Para obter as estatísticas de uma métrica usando a AWS CLI

Use o get-metric-statisticscomando a seguir para obter estatísticas para a métrica e a dimensão 
especificadas. CloudWatch trata cada combinação única de dimensões como uma métrica distinta. 
Você não consegue recuperar estatísticas usando combinações de dimensões que não tenham sido 
especialmente publicadas. Você deve especificar as mesmas dimensões usadas ao criar as métricas.

aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/ApplicationELB \
--metric-name UnHealthyHostCount --statistics Average  --period 3600 \
--dimensions Name=LoadBalancer,Value=app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188 \
Name=TargetGroup,Value=targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067 \
--start-time 2016-04-18T00:00:00Z --end-time 2016-04-21T00:00:00Z

A seguir está um exemplo de saída:

{ 

128

https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/cloudwatch/list-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/cloudwatch/get-metric-statistics.html


Elastic Load Balancing Application Load Balancers
Logs de acesso

    "Datapoints": [ 
        { 
            "Timestamp": "2016-04-18T22:00:00Z", 
            "Average": 0.0, 
            "Unit": "Count" 
        }, 
        { 
            "Timestamp": "2016-04-18T04:00:00Z", 
            "Average": 0.0, 
            "Unit": "Count" 
        }, 
        ... 
    ], 
    "Label": "UnHealthyHostCount"
}

Logs de acesso do seu Application Load Balancer
O Elastic Load Balancing fornece logs de acesso que capturam informações detalhadas sobre as 
solicitações enviadas ao seu balanceador de carga. Cada log contém informações como a hora em que 
a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do 
servidor. Você pode usar esses logs de acesso para analisar padrões de tráfego e solucionar problemas.

Os logs de acesso são um recurso opcional do Elastic Load Balancing e é desabilitado por padrão. 
Depois que os logs de acesso para seu balanceador de carga forem habilitados, o Elastic Load Balancing 
capturará os logs e os armazenará no bucket do Amazon S3 que você especificar como arquivos 
compactados. Você pode desabilitar os logs de acesso a qualquer momento.

Os custos de armazenamento do Amazon S3 são cobrados de você, mas não será cobrada a largura de 
banda usada pelo Elastic Load Balancing para enviar arquivos de log para o Amazon S3. Para obter mais 
informações sobre os custos de armazenamento, consulte Definição de preço do Amazon S3.

Índice
• Arquivos do log de acesso (p. 129)
• Entradas do log de acesso (p. 130)
• Exemplo de entradas de log (p. 139)
• Processar arquivos de log de acesso (p. 140)
• Habilitar os logs de acesso do seu Application Load Balancer (p. 141)
• Desabilitar os logs de acesso do seu Application Load Balancer (p. 145)

Arquivos do log de acesso
O Elastic Load Balancing publica um arquivo de log para cada nó do balanceador de carga a cada 5 
minutos. A entrega de logs, no final das contas, é consistente. O load balancer pode distribuir vários logs 
para o mesmo período. Isso normalmente acontece se o site tiver alto tráfego.

Os nomes dos arquivos dos logs de acesso usa o seguinte formato:

bucket[/prefix]/AWSLogs/aws-account-id/elasticloadbalancing/region/yyyy/mm/dd/aws-
account-id_elasticloadbalancing_region_app.load-balancer-id_end-time_ip-address_random-
string.log.gz

bucket

O nome do bucket do S3.
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prefixo

O prefixo (hierarquia lógica) no bucket. Se você não especificar um prefixo, os logs serão colocados 
no nível raiz do bucket. O prefixo especificado não deve incluir AWSLogs. Adicionamos a parte do 
nome do arquivo que começa com AWSLogs após o nome do bucket e o prefixo que você especificar.

aws-account-id

O ID da conta da AWS do proprietário.
região

A Região para seu load balancer e o bucket do S3.
aaaa/mm/dd

A data em que o log foi entregue.
load-balancer-id

O ID de recursos do load balancer. Se o ID de recursos contiver barras (/), elas são substituídos por 
pontos (.).

end-time

A data e a hora em que o intervalo de registro terminou. Por exemplo, um horário de término de 
20140215T2340Z contém entradas para solicitações feitas entre 23:35 e 23:40 no horário UTC ou 
Zulu.

ip-address

O endereço IP do nó do load balancer que processou a solicitação. Para um load balancer interno, 
esse é um endereço IP privado.

random-string

Uma string aleatória gerada pelo sistema.

A seguir está um exemplo de nome de arquivo de log:

s3://my-bucket/prefix/AWSLogs/123456789012/elasticloadbalancing/us-
east-2/2016/05/01/123456789012_elasticloadbalancing_us-east-2_app.my-
loadbalancer.1234567890abcdef_20140215T2340Z_172.160.001.192_20sg8hgm.log.gz

Você pode armazenar os arquivos de log no bucket pelo tempo que desejar, mas também pode definir 
regras do ciclo de vida do Amazon S3 para arquivar ou excluir os arquivos de log automaticamente. Para 
obter mais informações, consulte Gerenciamento do ciclo de vida de objetos no Manual do usuário do 
Amazon Simple Storage Service.

Entradas do log de acesso
O Elastic Load Balancing registra as solicitações enviadas para o balanceador de carga, incluindo aquelas 
que nunca chegaram aos alvos. Por exemplo, se um cliente enviar uma solicitação mal formada ou não 
houver destinos íntegros para responder a solicitação, a solicitação mesmo assim será registrada. O 
Elastic Load Balancing não registra solicitações de verificação de integridade.

Cada entrada de registro contém os detalhes de uma única solicitação (ou conexão, no caso de 
WebSockets) feita ao balanceador de carga. Para WebSockets, uma entrada de uma entrada é escrita 
somente depois de a conexão ser encerrada. Se a conexão atualizada não puder ser estabelecida, a 
entrada será a mesma de uma solicitação HTTP ou HTTPS.
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Important

O Elastic Load Balancing registra as solicitações na base do melhor esforço. Recomendamos 
que você use logs de acesso para compreender a natureza das solicitações, não como uma 
contabilidade completa de todas as solicitações.

Índice
• Sintaxe (p. 131)
• Ações tomadas (p. 134)
• Motivos de classificação (p. 135)
• Códigos de motivo de erro (p. 136)

Sintaxe
A tabela a seguir descreve os campos de uma entrada no log de acesso, em ordem. Todos os campos 
são delimitados por espaços. Quando novos campos são introduzidos, eles são adicionados no final da 
entrada de log. Você deve ignorar quaisquer campos no final da entrada de log que não era esperada.

Campo Descrição

type O tipo de solicitação ou conexão. Os valores possíveis são as seguintes 
(ignorar todos os outros valores):

• http — HTTP
• https— HTTP sobre TLS
• h2— HTTP/2 sobre TLS
• grpcs— gRPC sobre TLS
• ws — WebSockets
• wss— WebSockets sobre TLS

time A hora em que o load balancer gerou uma resposta para o cliente, no formato 
ISO 8601. Pois WebSockets este é o momento em que a conexão é fechada.

elb O ID de recursos do load balancer. Se você estiver analisando entradas no 
log de acesso, observe que as IDs dos recursos podem conter barras (/).

client:port O endereço IP e porta do cliente solicitante. Se houver um proxy na frente do 
balanceador de carga, esse campo conterá o endereço IP do proxy.

target:port O endereço IP e porta do destino que processou essa solicitação.

Se o cliente não enviar uma solicitação completa, o load balancer não poderá 
despachar a solicitação a um destino e esse valor será definido como -.

Se o destino for uma função Lambda, esse valor é definido como -.

Se a solicitação for bloqueada por AWS WAF, este valor será definido como - 
e o valor do elb_status_code será definido como 403.

request_processing_time O tempo total decorrido (em segundos, com precisão de milissegundos) 
desde o momento em que o balanceador de carga recebeu a solicitação até o 
momento em que enviou a solicitação a um destino.

Esse valor será configurado como -1 se o load balancer não conseguir 
despachar a solicitação a um destino. Isso pode acontecer se o destino fechar 
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Campo Descrição
a conexão antes de o tempo limite de inatividade ou se o cliente enviar uma 
solicitação malformada.

Esse valor também pode ser configurado como –1 se o destino registrado não 
responder antes do tempo limite de inatividade.

SeAWS WAF estiver habilitado para seu Application Load Balancer ou 
se o tipo de destino for uma função Lambda, o tempo necessário para 
o cliente enviar os dados necessários para solicitações POST será 
contabilizadorequest_processing_time.

target_processing_time O tempo total (em segundos, com precisão de milissegundos) decorrido 
desde o momento em que o load balancer enviou a solicitação a um destino 
até que o destino começar a enviar os cabeçalhos de resposta.

Esse valor será configurado como -1 se o load balancer não conseguir 
despachar a solicitação a um destino. Isso pode acontecer se o destino fechar 
a conexão antes de o tempo limite de inatividade ou se o cliente enviar uma 
solicitação malformada.

Esse valor também pode ser configurado como –1 se o destino registrado não 
responder antes do tempo limite de inatividade.

Se nãoAWS WAF estiver habilitado para seu Application Load Balancer, 
o tempo necessário para o cliente enviar os dados necessários para 
solicitações POST é contabilizadotarget_processing_time.

response_processing_timeO tempo total decorrido (em segundos, com precisão de milissegundos) 
desde o momento em que o load balancer recebeu o cabeçalho de resposta 
do destino até que ele começou a enviar a resposta ao cliente. Isso inclui o 
tempo de fila no load balancer e o tempo de aquisição de conexão do load 
balancer ao cliente.

Esse valor será configurado como -1 se o load balancer não conseguir enviar 
a solicitação a um destino. Isso pode acontecer se o destino fechar a conexão 
antes de o tempo limite de inatividade ou se o cliente enviar uma solicitação 
malformada.

elb_status_code O código de status de resposta do load balancer.

target_status_code O código de status da resposta do destino. Esse valor só será registrado se 
tiver sido estabelecida uma conexão ao destino e o destino tiver enviado uma 
resposta. Caso contrário, ele será definido como -.

received_bytes O tamanho da solicitação, em bytes, recebida do cliente (solicitante). Para 
solicitações HTTP, isso inclui os cabeçalhos. Pois WebSockets, este é o 
número total de bytes recebidos do cliente na conexão.

sent_bytes O tamanho da resposta, em bytes, enviada ao cliente (solicitante). Para 
solicitações HTTP, isso inclui os cabeçalhos. Pois WebSockets, este é o 
número total de bytes enviados para o cliente na conexão.
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Campo Descrição

"solicitação" A linha de solicitação do cliente entre aspas duplas e registrada no seguinte 
formato: método HTTP + protocol://host:port/uri + versão HTTP. O load 
balancer preserva o URL enviado pelo cliente, da forma como se encontra, ao 
gravar o URI da solicitação. Ele não define o tipo de conteúdo para o arquivo 
do log de acesso. Ao processar esse campo, considere como o cliente enviou 
o URL.

"user_agent" Uma string usuário-agente que identifica o cliente que originou a solicitação 
entre aspas duplas. A string consiste em um ou mais identificadores de 
produto, produto[/versão]. Se a string tiver mais de 8 KB, ela ficará truncada.

ssl_cipher [Listener HTTPS] A cifra do SSL. Esse valor é definido como -, se o listener 
não for um listener HTTPS.

ssl_protocol [Listener HTTPS] O protocolo SSL. Esse valor é definido como -, se o listener 
não for um listener HTTPS.

target_group_arn O Nome de recurso da Amazon (ARN) do grupo de destino.

"trace_id" O conteúdo do cabeçalho X-Amzn-Trace-Id em aspas duplas.

"domain_name" [Listener HTTPS] O domínio SNI fornecido pelo cliente durante o handshake 
do TLS em aspas duplas. Esse valor será definido como - se o cliente não 
oferecer suporte a SNI ou o domínio não corresponder a um certificado e o 
certificado padrão for apresentado ao cliente.

"chosen_cert_arn" [Listener HTTPS] O ARN do certificado apresentado ao cliente em aspas 
duplas. Esse valor é configurado como session-reused se a sessão for 
reutilizada. Esse valor é definido como -, se o listener não for um listener 
HTTPS.

matched_rule_priority O valor de prioridade da regra que corresponde à solicitação. Se uma regra 
corresponde, este é um valor de 1 a 50.000. Se nenhuma regra corresponde 
e a ação padrão for executada, o valor é 0. Se ocorrer um erro durante a 
avaliação de regras, ele é definido como -1. Para qualquer outro erro, ele é 
definido como -.

request_creation_time A hora em que o load balancer recebeu a solicitação do cliente, no formato 
ISO 8601.

"actions_executed" As ações executadas ao processar a solicitação em aspas duplas. Esse valor 
é uma lista separada por vírgulas que pode incluir os valores descritos em
Ações tomadas (p. 134). Se nenhuma ação foi executada, como para uma 
solicitação malformada, esse valor será definido como -.

"redirect_url" O URL do destino do redirecionamento para o cabeçalho de localização da 
resposta HTTP, entre aspas duplas. Se nenhuma ação de redirecionamento 
foi realizada, o valor é definido como -.

"error_reason" O código de motivo, entre aspas duplas. Se a solicitação falhou, esse é um 
dos códigos de erro descritas em Códigos de motivo de erro (p. 136). Se as 
ações realizadas não incluírem uma ação de autenticação ou o destino não 
for uma função do Lambda, esse valor será definido como -.
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Campo Descrição

"target:port_list" Uma lista delimitada por espaços de endereços IP e portas para os destinos 
que processaram esta solicitação, entre aspas duplas. Atualmente, essa lista 
pode conter um item e corresponde ao campo target:port.

Se o cliente não enviar uma solicitação completa, o load balancer não poderá 
despachar a solicitação a um destino e esse valor será definido como -.

Se o destino for uma função Lambda, esse valor é definido como -.

Se a solicitação for bloqueada por AWS WAF, este valor será definido como - 
e o valor do elb_status_code será definido como 403.

"target_status_code_list" Uma lista delimitada por espaços de códigos de status das respostas dos 
destinos, entre aspas duplas. Atualmente, essa lista pode conter um item e 
corresponde ao campo target_status_code.

Esse valor só será registrado se tiver sido estabelecida uma conexão ao 
destino e o destino tiver enviado uma resposta. Caso contrário, ele será 
definido como -.

“classificação” A classificação para mitigação de dessincronização, entre aspas duplas. 
Se a solicitação não estiver em conformidade com o RFC 7230, os valores 
possíveis serão Aceitável, Ambíguo e Severo.

Se a solicitação estiver em conformidade com a RFC 7230, esse valor será 
definido como -.

“razão_classificação” O código do motivo da classificação, entre aspas duplas. Se a solicitação 
não estiver em conformidade com a RFC 7230, esse é um dos códigos de 
classificação descritos emMotivos de classificação (p. 135). Se a solicitação 
estiver em conformidade com a RFC 7230, esse valor será definido como -.

Ações tomadas
O load balancer armazena as ações executadas no campo actions_executed do log de acesso.

• authenticate— O balanceador de carga validou a sessão, autenticou o usuário e adicionou as 
informações do usuário aos cabeçalhos da solicitação, conforme especificado pela configuração da 
regra.

• fixed-response— O balanceador de carga emitiu uma resposta fixa, conforme especificado pela 
configuração da regra.

• forward— O balanceador de carga encaminhou a solicitação para um destino, conforme especificado 
pela configuração da regra.

• redirect— O balanceador de carga redirecionou a solicitação para outro URL, conforme especificado 
pela configuração da regra.

• waf— O balanceador de carga encaminhou a solicitaçãoAWS WAF para determinar se a solicitação 
deveria ser encaminhada ao destino. Se esta é a ação final, o AWS WAF determinou que o pedido deve 
ser rejeitado.

• waf-failed— O balanceador de carga tentou encaminhar a solicitação paraAWS WAF, mas esse 
processo falhou.
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Motivos de classificação
Se uma solicitação não estiver em conformidade com o RFC 7230, o balanceador de carga armazenará 
um dos códigos a seguir no campo classification_reason do log de acesso. Para obter mais informações, 
consulte Modo de mitigação da dessincronização (p. 17).

Código Descrição Classificação

AmbiguousUri O URI de solicitação contém caracteres de 
controle.

Ambíguo

BadContentLength O cabeçalho Content-Length (Comprimento de 
conteúdo) contém um valor que não pode ser 
analisado ou não é um número válido.

Grave

BadHeader Um cabeçalho contém um caractere nulo ou 
retorno de carro.

Grave

BadTransferEncoding O cabeçalho Transfer-Encoding (Codificação de 
transferência) contém um valor inválido.

Grave

BadUri O URI de solicitação contém um caractere nulo ou 
retorno de carro.

Grave

BadMethod O método de solicitação está malformado. Grave

BadVersion A versão da solicitação está malformada. Grave

BothTeClPresent A solicitação contém um cabeçalho Transfer-
Coding (Codificação de transferência) e um 
cabeçalho Content-Length (Comprimento de 
conteúdo).

Ambíguo

DuplicateContentLengthHá vários cabeçalhos Content-Length 
(Comprimento de conteúdo) com o mesmo valor.

Ambíguo

EmptyHeader Um cabeçalho está vazio ou há uma linha com 
apenas espaços.

Ambíguo

GetHeadZeroContentLengthHá um cabeçalho Content-Length (Comprimento 
de conteúdo) com um valor de 0 para uma 
solicitação GET ou HEAD.

Aceitável

MultipleContentLengthHá vários cabeçalhos Content-Length 
(Comprimento de conteúdo) com valores 
diferentes.

Grave

MultipleTransferEncodingChunkedHá vários cabeçalhos Transfer-Coding 
(Codificação de transferência): cabeçalhos em 
bloco.

Grave

NonCompliantHeader Um cabeçalho contém um caractere não ASCII ou 
de controle.

Aceitável

NonCompliantVersion A versão de solicitação contém um valor incorreto. Aceitável

SpaceInUri O URI de solicitação contém um espaço que não é 
codificado por URL.

Aceitável

135



Elastic Load Balancing Application Load Balancers
Entradas do log de acesso

Código Descrição Classificação

SuspiciousHeader Há um cabeçalho que pode ser normalizado para 
Transfer-Enconding (Codificação de transferência) 
ou Content-Length (Comprimento de conteúdo) 
usando técnicas comuns de normalização de texto.

Ambíguo

UndefinedContentLengthSemanticsNão há cabeçalho Content-Length definido para 
uma solicitação GET ou HEAD.

Ambíguo

UndefinedTransferEncodingSemanticsNão há cabeçalho Transfer-Encoding definido para 
solicitação GET ou HEAD.

Ambíguo

Códigos de motivo de erro
Se o load balancer não puder concluir uma ação de autenticação, ele armazenará um dos seguintes 
códigos de motivo no campo error_reason do log de acesso. O balanceador de carga também incrementa 
a CloudWatch métrica correspondente. Para obter mais informações, consulte Autenticar usuários usando 
um Application Load Balancer (p. 62).

Código Descrição Métrica

AuthInvalidCookie O cookie de autenticação não é válido. ELBAuthFailure

AuthInvalidGrantErrorO código de concessão de autorização do endpoint 
de token não é válido.

ELBAuthFailure

AuthInvalidIdToken O token de ID não é válido. ELBAuthFailure

AuthInvalidStateParamO parâmetro de estado não é válido. ELBAuthFailure

AuthInvalidTokenResponseA resposta do endpoint de token não é válida. ELBAuthFailure

AuthInvalidUserinfoResponseA resposta do endpoint de informações do usuário 
não é válida.

ELBAuthFailure

AuthMissingCodeParamA resposta de autenticação do endpoint de 
autorização não possui um parâmetro de consulta 
denominado "code".

ELBAuthFailure

AuthMissingHostHeaderA resposta de autenticação do endpoint de 
autorização não possui um campo de cabeçalho de 
host.

ELBAuthError

AuthMissingStateParamA resposta de autenticação do endpoint de 
autorização não possui um parâmetro de consulta 
denominado "state".

ELBAuthFailure

AuthTokenEpRequestFailedHá uma resposta de erro (não 2XX) do endpoint de 
token.

ELBAuthError

AuthTokenEpRequestTimeoutO load balancer não consegue se comunicar com o 
endpoint de token.

ELBAuthError

AuthUnhandledExceptionO load balancer encontrou uma exceção não 
gerenciada.

ELBAuthError
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Código Descrição Métrica

AuthUserinfoEpRequestFailedHá uma resposta de erro (não 2XX) do endpoint de 
informações do usuário do IdP.

ELBAuthError

AuthUserinfoEpRequestTimeoutO load balancer não consegue se comunicar com o 
endpoint de informações do usuário do IdP.

ELBAuthError

AuthUserinfoResponseSizeExceededO tamanho das solicitações retornadas pelo IdP 
excedeu 11K bytes.

ELBAuthUserClaimsSizeExceeded

Se houver falha em uma solicitação para um grupo de destino ponderado, o load balancer armazenará um 
dos códigos de erro a seguir no campo error_reason do log de acesso.

Código Descrição

AWSALBTGCookieInvalid O AWSALBTG cookie, que é usado com grupos-alvo ponderados, 
não é válido. Por exemplo, o load balancer retorna esse erro quando 
os valores de cookie são codificados por URL.

WeightedTargetGroupsUnhandledExceptionO load balancer encontrou uma exceção não gerenciada.

Se uma solicitação para uma função Lambda falhar, o load balancer armazena um dos seguintes códigos 
de motivo no campo error_reason do log de acesso. O balanceador de carga também incrementa a 
CloudWatch métrica correspondente. Para obter mais informações, consulte a ação Invoke (Invocar) do 
Lambda.

Código Descrição Métrica

LambdaAccessDenied O load balancer não tinha permissão para invocar 
a função Lambda.

LambdaUserError

LambdaBadRequest Houve falha na invocação do Lambda porque os 
cabeçalhos ou o corpo da solicitação do cliente 
não continham somente caracteres UTF-8.

LambdaUserError

LambdaConnectionErrorO balanceador de carga não pode se conectar ao 
Lambda.

LambdaInternalError

LambdaConnectionTimeoutUma tentativa de conexão com o Lambda atingiu o 
tempo limite.

LambdaInternalError

LambdaEC2AccessDeniedExceptionO Amazon EC2 negou o acesso ao Lambda 
durante a inicialização da função.

LambdaUserError

LambdaEC2ThrottledExceptionO Amazon EC2 limitou o Lambda durante a 
inicialização da função.

LambdaUserError

LambdaEC2UnexpectedExceptionO Amazon EC2 encontrou uma exceção 
inesperada durante a inicialização da função.

LambdaUserError

LambdaENILimitReachedExceptionO Lambda não conseguiu criar uma interface de 
rede na VPC especificada na configuração da 
função do Lambda porque o limite para interfaces 
de rede foi excedido.

LambdaUserError
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Código Descrição Métrica

LambdaInvalidResponseA resposta da função Lambda está malformada ou 
não possui campos obrigatórios.

LambdaUserError

LambdaInvalidRuntimeExceptionA versão especificada do tempo de execução do 
Lambda não é suportada.

LambdaUserError

LambdaInvalidSecurityGroupIDExceptionO ID do grupo de segurança especificado na 
configuração da função Lambda não é válido.

LambdaUserError

LambdaInvalidSubnetIDExceptionO ID de sub-rede especificado na configuração da 
função Lambda não é válido.

LambdaUserError

LambdaInvalidZipFileExceptionO Lambda não conseguiu descompactar o arquivo 
zip da função especificada.

LambdaUserError

LambdaKMSAccessDeniedExceptionO Lambda não conseguiu decifrar variáveis de 
ambiente porque o acesso à chave KMS foi 
negado. Verifique as permissões do KMS da 
função Lambda.

LambdaUserError

LambdaKMSDisabledExceptionO Lambda não conseguiu decifrar variáveis de 
ambiente porque a chave KMS especificada está 
desativada. Verifique as configurações da chave 
do KMS da função Lambda.

LambdaUserError

LambdaKMSInvalidStateExceptionO Lambda não conseguiu descriptografar variáveis 
de ambiente porque o estado da chave do KMS 
não é válido. Verifique as configurações da chave 
do KMS da função Lambda.

LambdaUserError

LambdaKMSNotFoundExceptionO Lambda não conseguiu descriptografar variáveis 
de ambiente porque a chave do KMS não foi 
encontrada. Verifique as configurações da chave 
do KMS da função Lambda.

LambdaUserError

LambdaRequestTooLargeO tamanho do corpo da solicitação excedeu 1 MB. LambdaUserError

LambdaResourceNotFoundNão foi possível encontrar a função Lambda. LambdaUserError

LambdaResponseTooLargeO tamanho da resposta excedeu 1 MB. LambdaUserError

LambdaServiceExceptionO Lambda encontrou um erro interno. LambdaInternalError

LambdaSubnetIPAddressLimitReachedExceptionO Lambda não conseguiu configurar o acesso à 
VPC para a função do Lambda porque uma ou 
mais sub-redes não têm endereços IP disponíveis.

LambdaUserError

LambdaThrottling A função Lambda foi limitada porque houve muitas 
solicitações.

LambdaUserError

LambdaUnhandled A função Lambda encontrou uma exceção não 
gerenciada.

LambdaUserError

LambdaUnhandledExceptionO load balancer encontrou uma exceção não 
gerenciada.

LambdaInternalError

LambdaWebsocketNotSupportedWebSockets não são compatíveis com o Lambda. LambdaUserError
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Se o load balancer encontrar um erro ao encaminhar solicitações para o AWS WAF, ele armazenará um 
dos códigos de erro a seguir no campo error_reason do log de acesso.

Código Descrição

WAFConnectionError O load balancer não pode se conectar ao AWS WAF.

WAFConnectionTimeout A conexão com o AWS WAF atingiu o tempo limite.

WAFResponseReadTimeout Uma solicitação para o AWS WAF atingiu o tempo limite.

WAFServiceError O AWS WAF retornou um erro 5XX.

WAFUnhandledException O load balancer encontrou uma exceção não gerenciada.

Exemplo de entradas de log
A seguir estão exemplo de entradas de log. Observe que o texto aparece em várias linhas apenas para 
facilitar a leitura.

Entrada HTTP de exemplo

A seguir está uma entrada no log de exemplo para um listener do HTTP (porta 80 para porta 80):

http 2018-07-02T22:23:00.186641Z app/my-loadbalancer/50dc6c495c0c9188  
192.168.131.39:2817 10.0.0.1:80 0.000 0.001 0.000 200 200 34 366  
"GET http://www.example.com:80/ HTTP/1.1" "curl/7.46.0" - -  
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
"Root=1-58337262-36d228ad5d99923122bbe354" "-" "-"  
0 2018-07-02T22:22:48.364000Z "forward" "-" "-" "10.0.0.1:80" "200" "-" "-"

Exemplo de entrada HTTPS

A seguir está uma entrada no log de exemplo para um listener HTTPS (porta 443 para porta 80):

https 2018-07-02T22:23:00.186641Z app/my-loadbalancer/50dc6c495c0c9188  
192.168.131.39:2817 10.0.0.1:80 0.086 0.048 0.037 200 200 0 57  
"GET https://www.example.com:443/ HTTP/1.1" "curl/7.46.0" ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 
 TLSv1.2  
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
"Root=1-58337281-1d84f3d73c47ec4e58577259" "www.example.com" "arn:aws:acm:us-
east-2:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
1 2018-07-02T22:22:48.364000Z "authenticate,forward" "-" "-" "10.0.0.1:80" "200" "-" "-"

Entrada HTTP/2 de exemplo

A seguir está um exemplo de entrada de log para um fluxo de HTTP/2.

h2 2018-07-02T22:23:00.186641Z app/my-loadbalancer/50dc6c495c0c9188  
10.0.1.252:48160 10.0.0.66:9000 0.000 0.002 0.000 200 200 5 257  
"GET https://10.0.2.105:773/ HTTP/2.0" "curl/7.46.0" ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 TLSv1.2
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
"Root=1-58337327-72bd00b0343d75b906739c42" "-" "-"
1 2018-07-02T22:22:48.364000Z "redirect" "https://example.com:80/" "-" "10.0.0.66:9000" 
 "200" "-" "-"

WebSockets Entridum de exemplo
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Este é um exemplo de uma entrada de log de uma WebSockets conexão.

ws 2018-07-02T22:23:00.186641Z app/my-loadbalancer/50dc6c495c0c9188  
10.0.0.140:40914 10.0.1.192:8010 0.001 0.003 0.000 101 101 218 587  
"GET http://10.0.0.30:80/ HTTP/1.1" "-" - -  
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
"Root=1-58337364-23a8c76965a2ef7629b185e3" "-" "-"
1 2018-07-02T22:22:48.364000Z "forward" "-" "-" "10.0.1.192:8010" "101" "-" "-"

Exemplo de WebSockets entrada segura

Este é um exemplo de uma entrada de log de uma WebSockets conexão segura.

wss 2018-07-02T22:23:00.186641Z app/my-loadbalancer/50dc6c495c0c9188  
10.0.0.140:44244 10.0.0.171:8010 0.000 0.001 0.000 101 101 218 786
"GET https://10.0.0.30:443/ HTTP/1.1" "-" ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 TLSv1.2  
arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
"Root=1-58337364-23a8c76965a2ef7629b185e3" "-" "-"
1 2018-07-02T22:22:48.364000Z "forward" "-" "-" "10.0.0.171:8010" "101" "-" "-"

Exemplo de entradas para as funções Lambda

A seguir, há um exemplo de entrada de log para uma solicitação de função Lambda que foi bem-sucedida:

http 2018-11-30T22:23:00.186641Z app/my-loadbalancer/50dc6c495c0c9188
192.168.131.39:2817 - 0.000 0.001 0.000 200 200 34 366
"GET http://www.example.com:80/ HTTP/1.1" "curl/7.46.0" - -
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
"Root=1-58337364-23a8c76965a2ef7629b185e3" "-" "-"
0 2018-11-30T22:22:48.364000Z "forward" "-" "-" "-" "-" "-" "-"

A seguir, há um exemplo de entrada de log para uma solicitação de função Lambda que não foi bem-
sucedida:

http 2018-11-30T22:23:00.186641Z app/my-loadbalancer/50dc6c495c0c9188
192.168.131.39:2817 - 0.000 0.001 0.000 502 - 34 366
"GET http://www.example.com:80/ HTTP/1.1" "curl/7.46.0" - -
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
"Root=1-58337364-23a8c76965a2ef7629b185e3" "-" "-"
0 2018-11-30T22:22:48.364000Z "forward" "-" "LambdaInvalidResponse" "-" "-" "-" "-"

Processar arquivos de log de acesso
Os arquivos de log de acesso são compactados. Se você abrir os arquivos usando o console do Amazon 
S3, eles serão descompactados, e as informações serão exibidas. Se você baixar os arquivos, deverá 
descompactá-los para visualizar as informações.

Se houver uma grande demanda no seu site, o load balancer poderá gerar arquivos de log com gigabytes 
de dados. Talvez você não consiga processar uma quantidade tão grande de dados usando o line-by-line 
processamento. Assim, pode ter de usar ferramentas analíticas que forneçam soluções de processamento 
paralelo. Por exemplo, você pode usar as ferramentas analíticas a seguir para analisar e processar logs de 
acesso:

• O Amazon Athena é um serviço de consultas interativas que facilita a análise de dados no Amazon S3 
usando SQL padrão. Para obter mais informações, consulte Consultar logs do Application Load Balancer
no Manual do usuário do Amazon Athena.

• Loggly
• Splunk
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• Lógica sumô

Habilitar os logs de acesso do seu Application Load 
Balancer
Ao habilitar os logs de acesso para seu balanceador de carga, você deve especificar o nome do bucket 
do S3 em que o balanceador de carga armazenará os logs. O bucket deve ter uma política de bucket que 
conceda ao Elastic Load Balancing permissão para gravar no bucket.

Tarefas
• Etapa 1: Crie um bucket do S3 (p. 141)
• Etapa 2: Anexe uma política ao seu bucket do S3 (p. 141)
• Etapa 3: Configurar logs de acesso (p. 144)
• Etapa 4: Verificar permissões do bucket (p. 144)
• Solução de problemas (p. 145)

Etapa 1: Crie um bucket do S3
Ao habilitar os logs de acesso, você deverá especificar um bucket do S3 para os logs de acesso. Você 
pode usar um bucket existente ou criar um bucket específico para logs de acesso. O bucket deve atender 
aos seguintes requisitos:

Requisitos

• O bucket deve estar localizado na mesma região que o load balancer. O bucket e o balanceador de 
carga podem pertencer a contas diferentes.

• O prefixo especificado não deve incluir AWSLogs. Adicionamos a parte do nome do arquivo que começa 
com AWSLogs após o nome do bucket e o prefixo que você especificar.

• A única opção de criptografia compatível no lado do servidor são as chaves gerenciadas pelo Amazon 
S3 (SSE-S3). Para obter mais informações, consulte Chaves de criptografia gerenciadas pelo Amazon 
S3 (SSE-S3).

Para criar um bucket do S3 usando o console do Amazon S3

1. Abra o console do Amazon S3 em https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Selecione Create bucket (Criar bucket).
3. Na página Criar bucket, faça o seguinte:

a. Para Nome do bucket, insira um nome para o bucket. Esse nome deve ser exclusivo entre todos 
os nomes de buckets existentes no Amazon S3. Em algumas regiões, talvez haja restrições 
adicionais quanto a nomes de buckets. Para obter mais informações, consulte Restrições e 
limitações de bucket no Manual do usuário do Amazon Simple Storage Service.

b. Em Região da AWS, selecione a região em que você criou seu balanceador de carga.
c. Em Criptografia padrão, escolha Chaves gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3).
d. Selecione Create bucket (Criar bucket).

Etapa 2: Anexe uma política ao seu bucket do S3
O bucket do S3 deve ter uma política de bucket que conceda ao Elastic Load Balancing permissão para 
gravar os logs de acesso em seu bucket. As políticas de bucket são um conjunto de instruções JSON 
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gravadas na linguagem de políticas de acesso para definir permissões de acesso para o seu bucket. Cada 
instrução inclui informações sobre uma única permissão e contém uma série de elementos.

Se estiver usando um bucket que já tem uma política anexada, você poderá adicionar a instrução para 
os logs de acesso do Elastic Load Balancing à política. Se você fizer isso, recomendamos que avalie o 
conjunto resultante de permissões para garantir que eles são apropriadas para os usuários que precisam 
de acesso ao bucket para logs de acesso.

Políticas de bucket disponíveis

A política de bucket que você usará depende daRegião da AWS e do tipo de zona.

Regiões disponíveis a partir de agosto de 2022

Esta política concede permissões ao serviço de entrega de logs especificado. Use essa política para 
balanceadores de carga em zonas de disponibilidade e zonas locais nas seguintes regiões:

• Ásia-Pacífico (Haiderabade)
• Ásia-Pacífico (Melbourne)
• Europa (Espanha)
• Europa (Zurique)
• Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "logdelivery.elasticloadbalancing.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "s3:PutObject", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/prefix/AWSLogs/aws-account-id/*" 
    } 
  ]
}

Regiões disponíveis antes de agosto de 2022

Esta política concede permissões para o ID de conta do Elastic Load Balancing especificado. Use essa 
política para balanceadores de carga em zonas de disponibilidade e zonas locais nas regiões na lista 
abaixo:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::elb-account-id:root" 
      }, 
      "Action": "s3:PutObject", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/prefix/AWSLogs/your-aws-account-id/*" 
    } 
  ]
}

elb-account-idSubstitua pelo ID daConta da AWS para o Elastic Load Balancing para sua região:
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• Leste dos EUA (N. da Virgínia): 127311923021
• Leste os EUA (Ohio): 033677994240
• Oeste dos EUA (N. da Califórnia): 027434742980
• Oeste dos EUA (Oregon): 797873946194
• África (Cidade do Cabo): 098369216593
• Ásia-Pacífico (Hong Kong): 754344448648
• Ásia-Pacífico (Jacarta) — 589379963580
• Ásia-Pacífico (Mumbai): 718504428378
• Ásia-Pacífico (Osaka): 383597477331
• Ásia-Pacífico (Seul): 600734575887
• Ásia-Pacífico (Singapura): 114774131450
• Ásia-Pacífico (Sydney): 783225319266
• Ásia-Pacífico (Tóquio): 582318560864
• Canadá (Central): 985666609251
• Europa (Frankfurt): 054676820928
• Europa (Irlanda): 156460612806
• Europa (Londres): 652711504416
• Europa (Milão): 635631232127
• Europa (Paris): 009996457667
• Europa (Estocolmo): 897822967062
• Oriente Médio (Bahrein): 076674570225
• América do Sul (São Paulo): 507241528517
• AWS GovCloud (EUA-Oeste): 048591011584
• AWS GovCloud (EUA-Leste): 190560391635

Zonas

A política a seguir concede permissões ao serviço de entrega de logs especificado. Use essa política para 
balanceadores de carga em Outposts.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "logdelivery.elb.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "s3:PutObject", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/prefix/AWSLogs/your-aws-account-id/*", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control" 
        } 
    }
}

Para anexar uma política de bucket para logs de acesso ao seu bucket usando o console do 
Amazon S3

1. Abra o console do Amazon S3 em https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Selecione o nome do bucket para abrir sua página de detalhes.
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3. Escolha Permissions (Permissões) e, em seguida, escolha Bucket policy (Política de bucket), Edit
(Editar).

4. Crie ou atualize a política de bucket para conceder as permissões necessárias.
5. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Etapa 3: Configurar logs de acesso
Use o procedimento a seguir para configurar logs de acesso para capturar e entregar arquivos de log ao 
seu bucket do S3.

Requisitos

Seu bucket deve atender aos requisitos descritos na etapa 1 (p. 141), e você deve anexar uma política 
de bucket conforme descrito na etapa 2 (p. 141).

Para habilitar os logs de acesso usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione o nome do balanceador de carga para abrir sua página de detalhes.
4. Na guia Atributos, escolha Editar.
5. Na página Editar atributos do load balancer, faça o seguinte:

a. Para Monitoramento, ative os registros de acesso.
b. Escolha Browse S3 e selecione um bucket. Como alternativa, insira a localização do seu bucket 

do S3, incluindo qualquer prefixo.
c. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Para habilitar os registros de acesso usando oAWS CLI

Use o comando modify-load-balancer-attributes.

Gerenciar o bucket do S3 para os logs de acesso

Certifique-se de desabilitar os registros de acesso antes de excluir o bucket que você configurou para 
os logs de acesso. Caso contrário, se houver um novo bucket com o mesmo nome e a política de bucket 
necessária, mas criado em umaConta da AWS que não seja a sua, o Elastic Load Balancing poderá gravar 
os logs de acesso do seu balanceador de carga nesse novo bucket.

Etapa 4: Verificar permissões do bucket
Após o registro de acesso em logs ser habilitado para seu balanceador de carga, o Elastic Load Balancing 
validará o bucket do S3 e criará um arquivo de teste para garantir que a política do bucket especifique as 
permissões necessárias. Você pode usar o console do Amazon S3 para verificar se o arquivo de teste foi 
criado. O arquivo de teste não é um arquivo de log de acesso real; ele não contêm registros de exemplo.

Para verificar se o Elastic Load Balancing criou um arquivo de teste no seu bucket do S3

1. Abra o console do Amazon S3 em https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Selecione o nome do bucket que você especificou para logs de acesso.
3. Navegue até o arquivo de testeELBAccessLogTestFile,, no seguinte local:

my-bucket/prefix/AWSLogs/123456789012/ELBAccessLogTestFile
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Solução de problemas
Se você receber um erro de acesso negado, possíveis causas serão:

• A política do bucket não concede ao Elastic Load Balancing permissão para gravar logs de acesso no 
bucket.

• O bucket usa uma opção de criptografia que não é aceita no lado do servidor. O bucket deve usar 
chaves gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3).

Desabilitar os logs de acesso do seu Application Load 
Balancer
Você pode desabilitar os logs de acesso para seu load balancer a qualquer momento. Depois que os logs 
de acesso forem desabilitados, seus logs permanecerão no seu bucket do S3 até que você os exclua. Para 
obter mais informações, consulte Trabalho com buckets no Manual do usuário do Amazon Simple Storage 
Service.

Para desabilitar os logs de acesso usando o console

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Load Balancers.
3. Selecione o nome do balanceador de carga para abrir sua página de detalhes.
4. Na guia Atributos, escolha Editar.
5. Para Monitoramento, desative os registros de acesso.
6. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Para desabilitar os logs de acesso usando a AWS CLI

Use o comando modify-load-balancer-attributes.

Rastreamento Application Load Balancer
Quando o load balancer recebe uma solicitação de um cliente, ele adiciona ou atualiza o cabeçalho X-
Amzn-Trace-Id, antes de enviar a solicitação ao destino. Todos os serviços ou aplicativos entre o load 
balancer e o destino também podem adicionar ou atualizar esse cabeçalho.

Você pode usar o rastreamento de solicitação para rastrear solicitações HTTP de clientes para destinos 
ou outros serviços. Se você habilitar os logs de acesso, o conteúdo do cabeçalho X-Amzn-Trace-
Id será registrado. Para obter mais informações, consulte Logs de acesso do seu Application Load 
Balancer (p. 129).

Sintaxe
O cabeçalho X-Amzn-Trace-Id contém campos com o seguinte formato:

Field=version-time-id

Campo

O nome do campo. Os valores suportados são Root e Self.
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um aplicativo pode adicionar campos arbitrários para as suas próprias finalidades. O load balancer 
preserva esses campos, mas não os usa.

versionamento

O número da versão.
time

A hora de referência (epoch), em segundos.
ID

O identificador de rastreamento.

Exemplos

Se o cabeçalho X-Amzn-Trace-Id não estiver presente em uma solicitação de entrada, o load balancer 
deverá gerar um cabeçalho com o campo Root e encaminhar a solicitação. Por exemplo:

X-Amzn-Trace-Id: Root=1-63441c4a-abcdef012345678912345678

Se o cabeçalho X-Amzn-Trace-Id estiver presente e contiver um campo Root, o load balancer inserirá um 
campo Self e encaminhará a solicitação. Por exemplo:

X-Amzn-Trace-Id: Self=1-63441c4a-12456789abcdef012345678;Root=1-67891233-
abcdef012345678912345678

Se um aplicativo adicionar um cabeçalho com um campo Root e um campo personalizado, o load 
balancer preservará os dois campos, inserirá um campo Self e encaminhará a solicitação:

X-Amzn-Trace-Id: Self=1-63441c4a-12456789abcdef012345678;Root=1-67891233-
abcdef012345678912345678;CalledFrom=app

Se o cabeçalho X-Amzn-Trace-Id estiver presente e contiver um campo Self, o load balancer atualizará o 
valor do campo Self.

Limitações
• O load balancer atualiza o cabeçalho quando recebe uma solicitação recebida, não quando recebe uma 

resposta.
• Se os cabeçalhos HTTP tiverem mais de 7 KB, o load balancer reescreverá o cabeçalho X-Amzn-Trace-

Id com um campo Root.
• Com WebSockets, você pode rastrear somente até que a solicitação de upgrade seja bem-sucedida.

Registro de chamadas de API para seu Application 
Load Balancer usando oAWS CloudTrail

O Elastic Load Balancing é integrado aoAWS CloudTrail, um serviço que fornece um registro das ações 
realizadas por um usuário, uma função ou umAWS produto da no Elastic Load Balancing. CloudTrail 
captura todas as chamadas de API para o Elastic Load Balancing como eventos. As chamadas capturadas 
incluem chamadas do AWS Management Console e chamadas de código para as operações de API do 
Elastic Load Balancing. Se você criar uma trilha, poderá habilitar a entrega contínua de CloudTrail eventos 
para um bucket do Amazon S3, incluindo eventos para o Elastic Load Balancing. Se não configurar uma 
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trilha, você ainda poderá visualizar os eventos mais recentes no CloudTrail console do em Event history. 
Usando as informações coletadas pelo CloudTrail, é possível determinar a solicitação feita para o Elastic 
Load Balancing, o endereço IP no qual a solicitação foi feita, quem fez a solicitação, quando ela foi feita, 
além de detalhes adicionais.

Para saber mais sobre isso CloudTrail, consulte o GuiaAWS CloudTrail do usuário.

Para monitorar outras ações para o load balancer, como quando um cliente faz uma solicitação para seu 
load balancer, use os logs de acesso. Para obter mais informações, consulte Logs de acesso do seu 
Application Load Balancer (p. 129).

Informações do Elastic Load Balancing CloudTrail
CloudTrail O está habilitado em suaAWS conta da quando ela é criada. Quando ocorre uma atividade 
no Elastic Load Balancing, essa atividade é registrada em um CloudTrail evento junto com outros 
eventosAWS de serviço da no Histórico de eventos. Você pode visualizar, pesquisar e baixar eventos 
recentes em sua conta da AWS. Para obter mais informações, consulte Visualizar eventos com o histórico 
de CloudTrail eventos do.

Para obter um registro de eventos em andamento na sua conta da AWS, incluindo eventos do Elastic Load 
Balancing, crie uma trilha. Uma trilha permite CloudTrail entregar arquivos de log a um bucket do Amazon 
S3. Por padrão, quando você cria uma trilha no console, ela é aplicada a todas as regiões da AWS. A 
trilha registra em log eventos de todas as regiões na partição da AWS e entrega os arquivos de log para 
o bucket do Amazon S3 especificado por você. Além disso, é possível configurar outrosAWS serviços da 
para analisar mais ainda mais e agir sobre os dados de eventos coletados nos CloudTrail logs do. Para 
obter mais informações, consulte as informações a seguir.

• Visão geral da criação de uma trilha
• CloudTrail serviços e integrações suportados
• Configurar notificações do Amazon SNS CloudTrail
• Receber arquivos de CloudTrail log do de várias regiões e Receber arquivos de CloudTrail log do de 

várias contas

Todas as ações do Elastic Load Balancing para balanceadores de carga de aplicativos são registradas 
CloudTrail e documentadas na Referência da API do Elastic Load Balancing versão 2015-12-01. Por 
exemplo, as chamadas para asDeleteLoadBalancer açõesCreateLoadBalancer e geram entradas 
nos arquivos de CloudTrail log do.

Cada entrada de log ou evento contém informações sobre quem gerou a solicitação. As informações de 
identidade ajudam a determinar:

• Se a solicitação foi feita com credenciais de raiz.
• Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de uma função ou de um usuário 

federado.
• Se a solicitação foi feita por outro AWS service (Serviço da AWS).

Para obter mais informações, consulte Elemento userIdentity do CloudTrail.

Noções básicas sobre entradas de arquivo de log do 
Elastic Load Balancing
Uma trilha é uma configuração que permite a entrega de eventos como arquivos de log a um bucket do 
Amazon S3 especificado. CloudTrail Os arquivos de log contêm uma ou mais entradas de log. Um evento 
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representa uma única solicitação de qualquer fonte e inclui informações sobre a ação solicitada, a data e a 
hora da ação, os parâmetros de solicitação e assim por diante. CloudTrail Os arquivos de log não são um 
rastreamento de pilha ordenada de chamadas de API pública. Dessa forma, eles não são exibidos em uma 
ordem específica.

Os arquivos de log incluem eventos para todas as chamadas deAWS API para suaConta da AWS, não 
apenas chamadas de API do Elastic Load Balancing Balancing Balancing API. Você pode localizar 
chamadas para a API do Elastic Load Balancing verificando os elementos eventSource com o valor
elasticloadbalancing.amazonaws.com. Para visualizar um registro para uma ação específica, como
CreateLoadBalancer, verifique os elementos eventName com o nome da ação.

A seguir, estão exemplos de registros de CloudTrail log do Elastic Load Balancing para um usuário que 
criou um Application Load Balancer e o excluiu em seguida usando aAWS CLI. Você pode identificar a 
CLI usando os elementos userAgent. Você pode identificar as chamadas de APIs solicitadas usando 
os elementos eventName. Informações sobre o usuário (Alice) podem ser encontradas no elemento
userIdentity.

Example Exemplo: CreateLoadBalancer

{ 
    "eventVersion": "1.03", 
    "userIdentity": {  
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "123456789012", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice", 
        "accountId": "123456789012", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "Alice" 
    }, 
    "eventTime": "2016-04-01T15:31:48Z", 
    "eventSource": "elasticloadbalancing.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateLoadBalancer", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "198.51.100.1", 
    "userAgent": "aws-cli/1.10.10 Python/2.7.9 Windows/7 botocore/1.4.1", 
    "requestParameters": { 
        "subnets": ["subnet-8360a9e7","subnet-b7d581c0"], 
        "securityGroups": ["sg-5943793c"], 
        "name": "my-load-balancer", 
        "scheme": "internet-facing" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "loadBalancers":[{ 
            "type": "application", 
            "loadBalancerName": "my-load-balancer", 
            "vpcId": "vpc-3ac0fb5f", 
            "securityGroups": ["sg-5943793c"], 
            "state": {"code":"provisioning"}, 
            "availabilityZones": [ 
               {"subnetId":"subnet-8360a9e7","zoneName":"us-west-2a"}, 
               {"subnetId":"subnet-b7d581c0","zoneName":"us-west-2b"} 
            ], 
            "dNSName": "my-load-balancer-1836718677.us-west-2.elb.amazonaws.com", 
            "canonicalHostedZoneId": "Z2P70J7HTTTPLU", 
            "createdTime": "Apr 11, 2016 5:23:50 PM", 
            "loadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/ffcddace1759e1d0", 
            "scheme": "internet-facing" 
        }] 
    }, 
    "requestID": "b9960276-b9b2-11e3-8a13-f1ef1EXAMPLE", 
    "eventID": "6f4ab5bd-2daa-4d00-be14-d92efEXAMPLE", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
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    "apiVersion": "2015-12-01", 
    "recipientAccountId": "123456789012"
}

Example Exemplo: DeleteLoadBalancer

{ 
    "eventVersion": "1.03", 
    "userIdentity": {  
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "123456789012", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice", 
        "accountId": "123456789012", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "Alice" 
    }, 
    "eventTime": "2016-04-01T15:31:48Z", 
    "eventSource": "elasticloadbalancing.amazonaws.com", 
    "eventName": "DeleteLoadBalancer", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "198.51.100.1", 
    "userAgent": "aws-cli/1.10.10 Python/2.7.9 Windows/7 botocore/1.4.1", 
    "requestParameters": { 
        "loadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/ffcddace1759e1d0" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "349598b3-000e-11e6-a82b-298133eEXAMPLE", 
    "eventID": "75e81c95-4012-421f-a0cf-babdaEXAMPLE", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "apiVersion": "2015-12-01", 
    "recipientAccountId": "123456789012"
}
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Solução dos problemas dos 
balanceadores de carga da aplicação

As informações a seguir podem ajudar você a solucionar problemas com o Application Load Balancer.

Problemas
• Um destino registrado não está em serviço (p. 150)
• Os clientes não podem se conectar a um balanceador de carga voltado para a a a a Internet (p. 151)
• O balanceador de carga mostra tempos de processamento elevados (p. 151)
• O load balancer envia um código de resposta de 000 (p. 152)
• O load balancer gera um erro de HTTP (p. 152)
• Um destino gera um erro HTTP (p. 155)
• UmAWS Certificate Manager certificado não está disponível para uso (p. 156)
• Cabeçalhos de várias linhas não são suportados (p. 156)

Um destino registrado não está em serviço
Se um destino estiver levando mais tempo que o esperado para entrar no estado InService, ele pode 
estar falhando nas verificações de integridade. O destino não entrará em serviço até ser aprovado em 
uma verificação de integridade. Para obter mais informações, consulte Verificações de integridade para os 
grupos de destino (p. 85).

Verifique se sua instância está falhando nas verificações de integridade e, em seguida, verifique os 
seguintes problemas:

Um security group não permite o tráfego

O security group associado a uma instância deve permitir tráfego do load balancer usando a porta de 
verificação de integridade e o protocolo de verificação de integridade. Você pode adicionar uma regra 
ao security group da instância para permitir todo o tráfego do security group do load balancer. Além 
disso, o security group para seu load balancer deve permitir o tráfego para as instâncias.

Uma lista de controle de acesso (ACL) à rede não permite o tráfego

A Network ACL associada às sub-redes para suas instâncias deve permitir tráfego de entrada na 
porta de verificação de integridade e tráfego de saída nas portas efêmeras (1024-65535). A Network 
ACL associada às sub-redes para os nós do seu load balancer devem permitir tráfego de entrada nas 
portas efêmeras e tráfego de saída na verificação de integridade e nas portas efêmeras.

O caminho de ping não existe

Crie uma página de destino para a verificação de integridade e especifique seu caminho como 
caminho de ping.

A conexão expira

Primeiro, verifique se você pode se conectar ao destino diretamente de dentro da rede usando o 
endereço IP privado do destino e o protocolo de verificação de integridade. Se você não conseguir 
se conectar, verifique se a instância está superutilizada e adicione mais destinos ao seu grupo 
de destino se estiver muito ocupado para responder. Se você puder se conectar, é possível que 
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a página de destino não esteja respondendo antes do período do tempo limite da verificação de 
integridade. Escolha uma página de destino mais simples para a verificação de integridade ou ajuste 
as configurações de verificação de integridade.

O destino não retorna um código de resposta bem-sucedido

Por padrão, o código de sucesso é 200, mas você também pode especificar códigos de sucesso 
adicionais ao configurar as verificações de integridade. Confirme os códigos de sucesso que o load 
balancer está esperando e se seu aplicativo está configurada para retornar esses códigos com 
sucesso.

O código de resposta do alvo estava incorreto ou houve um erro na conexão com o alvo

Verifique se o aplicativo responde às solicitações de verificação de integridade do balanceador de 
carga. Alguns aplicativos exigem configuração adicional para responder às verificações de integridade, 
como uma configuração de host virtual para responder ao cabeçalho do host HTTP enviado pelo 
balanceador de carga. O valor do cabeçalho do host contém o endereço IP privado do destino, 
seguido pela porta de verificação de integridade. Por exemplo, se o endereço IP privado do seu 
destino for10.0.0.10 e a porta de verificação de integridade for8080, o cabeçalho HTTP Host 
enviado pelo balanceador de carga nas verificações de integridade seráHost: 10.0.0.10:8080. 
Uma configuração de host virtual para responder a esse host, ou uma configuração padrão, pode 
ser necessária para verificar a integridade do seu aplicativo com êxito. As solicitações de verificação 
de Health têm os seguintes atributos: oUser-Agent é definido comoELB-HealthChecker/2.0, 
o terminador de linha para campos de cabeçalho de mensagem é a sequência CRLF e o cabeçalho 
termina na primeira linha vazia seguida por uma CRLF.

Os clientes não podem se conectar a um 
balanceador de carga voltado para a a a a Internet

Se o balanceador de carga não estiver respondendo às solicitações, verifique os seguintes problemas:

Seu balanceador de carga voltado para a Internet está anexado a uma sub-rede privada

É necessário especificar sub-redes públicas para o balanceador de carga. Uma sub-rede pública tem 
uma rota para o Internet Gateway para sua Virtual Private Cloud (VPC).

Um security group ou Network ACL não permite o tráfego

O security group para o load balancer e quaisquer Network ACLs para as sub-redes do load balancer 
devem permitir tráfego de entrada dos clientes e de saída para os clientes nas portas do listener.

O balanceador de carga mostra tempos de 
processamento elevados

O balanceador de carga conta os tempos de processamento de forma diferente com base na configuração.

• SeAWS WAF estiver associado ao seu Application Load Balancer e um cliente enviar uma 
solicitação HTTP POST, a hora de envio dos dados das solicitações POST será refletida 
norequest_processing_time campo nos registros de acesso do balanceador de carga. Esse 
comportamento é esperado para solicitações HTTP POST.

• Se nãoAWS WAF estiver associado ao seu Application Load Balancer e um cliente enviar 
uma solicitação HTTP POST, a hora de envio dos dados das solicitações POST será refletida 
notarget_processing_time campo nos registros de acesso do balanceador de carga. Esse 
comportamento é esperado para solicitações HTTP POST.
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O load balancer envia um código de resposta de 
000

Com conexões HTTP/2, se o comprimento compactado de qualquer um dos cabeçalhos exceder 8 K bytes 
ou se o número de solicitações atendidas por meio de uma conexão exceder 10.000, o balanceador de 
carga enviará um quadro GOAWAY e fechará a conexão com um TCP FIN.

O load balancer gera um erro de HTTP
Os seguintes erros de HTTP são gerados pelo load balancer. O load balancer envia o código HTTP para 
o cliente, salva a solicitação no log de acesso e incrementa a métrica HTTPCode_ELB_4XX_Count ou
HTTPCode_ELB_5XX_Count.

Erros
• HTTP 400: Solicitação incorreta (p. 152)
• HTTP 401: Não autorizado (p. 152)
• HTTP 403: negado (p. 153)
• HTTP 405: Método não permitido (p. 153)
• HTTP 408: Request Timeout (HTTP 408: limite de tempo de solicitação) (p. 153)
• HTTP 413: Carga útil muito grande (p. 153)
• HTTP 414: URI muito longo (p. 153)
• HTTP 460 (p. 153)
• HTTP 463 (p. 153)
• HTTP 464 (p. 154)
• HTTP 500: Erro interno do servidor (p. 154)
• HTTP 501: Não implementado (p. 154)
• HTTP 502: Bad Gateway (HTTP 502: gateway incorreto) (p. 154)
• HTTP 503: Service Unavailable (HTTP 503: serviço indisponível) (p. 155)
• HTTP 504: Gateway Timeout (HTTP 504: limite de tempo do gateway) (p. 155)
• HTTP 505: Versão não suportada (p. 155)
• HTTP 561: Não autorizado (p. 155)

HTTP 400: Solicitação incorreta
Causas possíveis:

• O cliente enviou uma solicitação malformada que não atende às especificações de HTTP.
• O cabeçalho da solicitação excedeu 16 K por linha de solicitação, 16 K por cabeçalho único ou 64 K por 

todo o cabeçalho da solicitação.
• O cliente fechou a conexão antes de enviar o corpo completo da solicitação.

HTTP 401: Não autorizado
Você configurou uma regra de listener para autenticar usuários, mas uma das seguintes afirmações é 
verdadeira:
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• Você configurouOnUnauthenticatedRequest para negar usuários não autenticados ou o acesso 
negado ao IdP.

• O tamanho das solicitações retornadas pelo IdP excedeu o tamanho máximo permitido pelo load 
balancer.

• Um cliente enviou uma solicitação HTTP/1.0 sem um cabeçalho de host e o load balancer não conseguiu 
gerar uma URL de redirecionamento.

• O escopo solicitado não retorna um token de ID.
• Você não conclui o processo de login antes que o tempo limite de login do cliente expire. Para obter 

mais informações, consulte Tempo limite de login do cliente (p. 70).

HTTP 403: negado
Você configurou umaAWS WAF Lista de Controle de Acesso da Web (ACL da Web) para monitorar as 
solicitações ao seu Application Load Balancer da Web e ela bloqueou uma solicitação.

HTTP 405: Método não permitido
O cliente usou o método TRACE, que não é compatível com os balanceadores de carga da aplicação.

HTTP 408: Request Timeout (HTTP 408: limite de 
tempo de solicitação)
O cliente não enviou dados antes que o tempo limite de inatividade expirasse. Enviar um keep-alive do 
TCP. não impede esse limite. Envie pelo menos 1 byte de dados antes que transcorra cada período de 
tempo limite de inatividade. Aumente a duração do período do tempo limite de inatividade conforme o 
necessário.

HTTP 413: Carga útil muito grande
O destino é uma função do Lambda e o corpo da solicitação excede 1 MB.

HTTP 414: URI muito longo
A URL da solicitação ou os parâmetros da string de consulta são muito grandes.

HTTP 460
O load balancer recebeu uma solicitação de um cliente, mas o cliente encerrou a conexão com ele antes 
de decorrido o tempo limite de inatividade.

Verifique se o período de tempo de espera do cliente é maior do que o período de tempo limite de 
inatividade para o load balancer. Verifique se seu destino fornece uma resposta ao cliente antes do fim do 
tempo limite do cliente ou aumente o período do tempo limite do cliente de acordo com o tempo limite de 
inatividade do load balancer, se o cliente for compatível com este.

HTTP 463
O balanceador de carga recebeu um cabeçalho de solicitação X-Forwarded-For com muitos endereços IP. 
O limite superior para endereços IP é 30.
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HTTP 464
O balanceador de carga recebeu um protocolo de solicitação de entrada que é incompatível com a 
configuração da versão do protocolo do grupo de destino.

Causas possíveis:

• O protocolo de solicitação é um HTTP/1.1, enquanto a versão do protocolo do grupo de destino é um 
gRPC ou HTTP/2.

• O protocolo de solicitação é um gRPC, enquanto a versão do protocolo do grupo de destino é um 
HTTP/1.1.

• O protocolo de solicitação é um HTTP/2 e a solicitação não é POST, enquanto a versão do protocolo do 
grupo de destino é um gRPC.

HTTP 500: Erro interno do servidor
Causas possíveis:

• Você configurou uma lista de controle de acesso da Web (ACL da Web) do AWS WAF e ocorreu um erro 
ao executar as regras da ACL da Web.

• O load balancer não consegue se comunicar com o endpoint de token do IdP ou o endpoint de 
informações do usuário do IdP.
• Verifique se o DNS do IdP pode ser resolvido publicamente.
• Verifique se os security groups para seu load balancer e as ACLs de rede para a VPC permitem que 

acesso de saída a esses endpoints.
• Verifique se a VPC tem acesso à Internet. Se você tiver um load balancer interno, use um gateway 

NAT para permitir acesso à internet.

HTTP 501: Não implementado
O load balancer recebeu um cabeçalho Transfer-Encoding (Codificação de transferência) com um valor 
não compatível. Os valores compatíveis para Transfer-Encoding (Codificação de transferência) são
chunked e identity. Como alternativa, você pode usar o cabeçalho Content-Encoding.

HTTP 502: Bad Gateway (HTTP 502: gateway 
incorreto)
Causas possíveis:

• O load balancer recebeu um TCP RST do destino ao tentar estabelecer uma conexão.
• O load balancer recebeu uma resposta inesperada do destino, como "ICMP Destination unreachable 

(Host unreachable)" (Destino ICMP inacessível (Host inacessível)), ao tentar estabelecer uma conexão. 
Verifique se o tráfego é permitido das sub-redes do load balancer para os destinos na porta de destino.

• O destino fechou a conexão com um TCP RST ou TCP FIN enquanto o load balancer tinha uma 
solicitação pendente para o destino. Verifique se a duração de keep-alive do destino é mais curta que o 
valor do tempo limite de inatividade do load balancer.

• A resposta de destino é malformada ou contém cabeçalhos HTTP inválidos.
• O cabeçalho de resposta alvo excedeu 32 K para todo o cabeçalho de resposta.
• O load balancer encontrou um erro ou um tempo limite do handshake do SSL (10 segundos) ao se 

conectar a um destino.
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• O período de atraso no cancelamento do registro decorrido para uma solicitação processada por um 
destino que foi cancelado. Aumente o período de atraso para que operações demoradas possam ser 
concluídas.

• O destino é uma função Lambda e o corpo da resposta excede 1 MB.
• O destino é uma função Lambda que não respondeu antes que seu tempo limite configurado fosse 

atingido.
• O destino é uma função Lambda que retornou um erro ou a função foi limitada pelo serviço Lambda.

Para obter mais informações, consulte Como soluciono os erros HTTP 502 do Application Load Balancer
noAWS Support Knowledge Center.

HTTP 503: Service Unavailable (HTTP 503: serviço 
indisponível)
Os grupos de destino para o load balancer não têm destinos registrados.

HTTP 504: Gateway Timeout (HTTP 504: limite de 
tempo do gateway)
Causas possíveis:

• O load balancer não conseguiu estabelecer uma conexão com o destino antes da expiração do tempo 
limite de conexão (10 segundos).

• O load balancer estabeleceu uma conexão com o destino, mas o destino não respondeu antes de 
decorrido o tempo limite de inatividade.

• A Network ACL para a sub-rede não permite tráfego dos destinos para os nós do load balancer nas 
portas efêmeras (1024-65535).

• O destino retorna um cabeçalho content-length maior do que o corpo da entidade. O load balancer 
atingiu o tempo limite enquanto aguardava pelos bytes faltantes.

• O destino é uma função do Lambda e o serviço do Lambda não respondeu antes da expiração do tempo 
limite da conexão.

HTTP 505: Versão não suportada
O balanceador de carga recebeu uma solicitação inesperada de versão HTTP. Por exemplo, o balanceador 
de carga estabeleceu uma conexão HTTP/1, mas recebeu uma solicitação HTTP/2.

HTTP 561: Não autorizado
Você configurou uma regra do listener para autenticar usuários, mas o IdP retornou um código de erro 
ao autenticar o usuário. Verifique seus registros de acesso para ver o código do motivo do erro (p. 136)
relacionado.

Um destino gera um erro HTTP
O load balancer encaminhará respostas HTTP válidas dos destinos para o cliente, incluindo 
erros de HTTP. Os erros HTTP gerados por um destino são registrados nas métricas
HTTPCode_Target_4XX_Count e HTTPCode_Target_5XX_Count.
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UmAWS Certificate Manager certificado não está 
disponível para uso

Ao decidir usar um ouvinte HTTPS com seu Application Load Balancer, éAWS Certificate Manager 
necessário validar a propriedade do domínio antes de emitir um certificado. Se essa etapa for perdida 
durante a configuração, o certificado permanecerá noPending Validation estado e não estará 
disponível para uso até ser validado.

Causas possíveis:

• O certificado ACM não foi emitido e está pendente de validação para propriedade do domínio.
• Se estiver usando a validação de e-mail, consulte Validação de e-mail no GuiaAWS Certificate 

Manager do usuário.
• Se estiver usando a validação de DNS, consulte Validação de DNS no GuiaAWS Certificate Manager 

do usuário.

Cabeçalhos de várias linhas não são suportados
Os Application Load Balancers não oferecem suporte a cabeçalhos de várias linhas, incluindo o cabeçalho 
do tipo demessage/http mídia. Quando um cabeçalho de várias linhas é fornecido, o Application Load 
Balancer acrescenta um caractere de dois pontos, ":“, antes de passá-lo para o destino.
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Cotas para os balanceadores de 
carga de aplicações

Sua conta da AWS possui cotas padrão, anteriormente chamadas de limites, para cada produto da AWS. 
A menos que especificado de outra forma, cada cota é específica da região. Você pode solicitar aumentos 
para algumas cotas e outras cotas não podem ser aumentadas.

Para visualizar as cotas de seus Application Load Balanceers, abra o console do Service Quotas. No 
painel de navegação, selecione AWSservices (Serviços da) e Elastic Load Balancing. Você também pode 
usar o comando describe-account-limits(AWS CLI) para o Elastic Load Balancing.

Para solicitar o aumento da cota, consulte Requesting a Quota Increase (Solicitar um aumento de cota) 
no Manual do usuário do Service Quotas. Se a cota ainda não estiver disponível no Service Quotas, use o
formulário de aumento de limite do Elastic Load Balancing.

balanceador de cargas

SuaAWS conta da tem as seguintes cotas relacionadas aos Application Load Balancers.

Name (Nome) Padrão Ajustável

Balanceadores de carga de aplicações por região 50 Sim

Certificados por Application Load Balancer (excluindo 
certificados padrão)

25 Sim

Listeners por 50 Sim

Número de vezes que um alvo pode ser registrado por 
Application Load Balancer

1.000 Não

Grupos-alvo por ação por Application Load Balancer 5 Não

Grupos-alvo por Application Load Balancer 100 Não

Alvos por Application Load Balancer 1.000 Sim

Grupos de destino

As cotas a seguir são para os grupos-alvo.

Name (Nome) Padrão Ajustável

Grupos-alvo por região 3.000 * Sim

Destinos por grupo-alvo por região (instâncias ou 
endereços IP)

1.000 Sim

Alvos por grupo-alvo por região (funções Lambda) 1 Não

Load balancers por grupo de destino 1 Não

157

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/elbv2/describe-account-limits.html
https://docs.aws.amazon.com/servicequotas/latest/userguide/request-quota-increase.html
https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-elastic-load-balancers
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-53DA6B97
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-9365A611
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-B6DF7632
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-7E6692B2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-B22855CB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-A0D0B863


Elastic Load Balancing Application Load Balancers

* Essa cota é compartilhada por Application Load Balanceers e Network Load Balanceers.

Regras

As cotas a seguir são para as regras.

Name (Nome) Padrão Ajustável

Regras por Application Load Balancer (excluindo regras 
padrão)

100 Sim

Valores de condição por regra 5 Não

Condição de curingas por regra 5 Não

Avaliações de partidas por regra 5 Não

Cabeçalhos HTTP

A seguir estão os limites de tamanho para cabeçalhos HTTP.

Name (Nome) Padrão Ajustável

Linha de solicitação 16 KM Não

Cabeçalho único 16 KM Não

Cabeçalho da resposta 32 KM Não

Cabeçalho da solicitação 64 KM Não
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Histórico de carga de carga
A tabela a seguir descreve todas as versões dos balanceador de carga.

Alteração Descrição Data

Saúde do grupo-alvo (p. 159) Esta versão adiciona suporte 
para configurar a contagem 
mínima ou a porcentagem de 
metas que devem ser íntegras 
e quais ações o balanceador de 
carga executa quando o limite 
não é atingido.

17 de novembro de 2022

Balanceamento de carga entre 
zonas (p. 159)

Esta versão adiciona suporte 
para configurar o balanceamento 
de carga entre zonas no nível do 
grupo de níveis.

17 de novembro de 2022

Grupos-alvo do IPv6 (p. 159) Esta versão adiciona suporte 
para configurar grupos de destino 
IPv6 para Application Load 
Balancers.

20 de setembro de 2021

Preservação da porta do 
cliente (p. 159)

Esta versão adiciona um atributo 
para preservar a porta de origem 
que o cliente usou para se 
conectar ao balanceador de 
carga.

29 de julho de 2021

Cabeçalhos TLS (p. 159) Esta versão adiciona um atributo 
para indicar que os cabeçalhos 
TLS, que contêm informações 
sobre a versão negociada do 
TLS e o conjunto de cifras, são 
adicionados à solicitação do 
cliente antes de enviá-la ao 
destino

21 de julho de 2021

Certificados ACM 
adicionais (p. 159)

Esta versão oferece suporte 
a certificados RSA com 
comprimentos de chave de 2048, 
3072 e 4096 bits e todos os 
certificados ECDSA.

14 de julho de 2021

Adesivo baseado em 
aplicativos (p. 159)

Esta versão adiciona um cookie 
baseado em aplicativo para dar 
suporte a sessões fixas para seu 
balanceador de carga.

8 de fevereiro de 2021

Solicitações menos 
pendentes (p. 159)

Esta versão agora comporta o 
algoritmo de solicitações menos 
pendentes.

25 de novembro de 2020

Política de segurança para 
FS com suporte a TLS versão 
1.2 (p. 159)

Esta versão adiciona uma política 
de segurança para o Forward 

24 de novembro de 2020
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Secrecy (FS) com suporte ao 
TLS versão 1.2.

Falha no suporte ao abrir o 
WAF (p. 159)

Esta versão adiciona suporte 
para configurar o comportamento 
do seu balanceador de carga, 
caso ele se integre aoAWS WAF.

13 de novembro de 2020

Suporte para gRPC e 
HTTP/2 (p. 159)

Esta versão adiciona suporte a 
cargas de trabalho gRPC e end-
to-end HTTP/2.

29 de outubro de 2020

Suporte do Outpost (p. 159) Você pode provisionar um 
Application Load Balancer em 
seu Posto Avançado.

8 de setembro de 2020

Modo de mitigação de 
dessincronização (p. 159)

Esta versão adiciona suporte 
ao modo de mitigação de 
dessincronização.

17 de agosto de 2020

Grupos-alvo 
ponderados (p. 159)

Esta versão adiciona suporte a 
ações de encaminhamento com 
vários grupos de destino. As 
solicitações são distribuídas para 
esses grupos de destino com 
base no peso especificado para 
cada grupo de destino.

19 de novembro de 2019

New attribute (Novo 
atributo) (p. 159)

Esta versão adiciona 
suporte ao atributo 
routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled.

15 de novembro de 2019

Roteamento avançado de 
solicitações (p. 159)

Essa versão adiciona suporte 
para tipos de condição adicionais 
das regras do listener.

27 de março de 2019

O Lambda funciona como um 
alvo (p. 159)

Esta versão inclui o suporte para 
registrar funções Lambda como 
destino.

29 de novembro de 2018

Ações de 
redirecionamento (p. 159)

Esta versão inclui suporte para 
que o load balancer redirecione 
solicitações para um URL 
diferente.

25 de julho de 2018

Ações de resposta fixa (p. 159) Esta versão inclui suporte para 
que o load balancer retorne uma 
resposta HTTP personalizada.

25 de julho de 2018

Políticas de segurança para FS e 
TLS 1.2 (p. 159)

Essa versão agora comporta 
duas outras políticas de 
segurança predefinidas.

6 de junho de 2018

autenticação do 
usuário (p. 159)

Essa versão agora oferece 
compatibilidade com o load 
balancer para autenticar os 
usuários de seus aplicativos 
usando a identidade corporativa 
ou social desses usuários antes 
das solicitações de roteamento.

30 de maio de 2018
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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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