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Principais conceitos

O que é o Amazon Kinesis Data 
Firehose?

O Amazon Kinesis Data Firehose é um serviço totalmente gerenciado para entrega dados de transmissão
em tempo real para destinos como Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Redshift, 
Amazon OpenSearch Service, Amazon Service, Amazon OpenSearch Serverless, Splunk e qualquer 
endpoint HTTP personalizado ou endpoints HTTP de propriedade da da. provedores de serviços de 
terceiros compatíveis, incluindo Datadog, Dynatrace e MongoDB, New Relic e Sumo Logic. LogicMonitor 
O Kinesis Data Firehose faz parte da plataforma de dados de streaming Kinesis, junto com o Kinesis Data 
Streams, o Kinesis Video Streams e o Amazon Kinesis Data Analytics. Com o Kinesis Data Firehose, você 
não precisa escrever aplicativos nem gerenciar recursos. Você configura seus produtores de dados para 
enviar dados para o Kinesis Data Firehose e ele entrega automaticamente os dados para o destino que 
você especificou. Você também pode configurar o Kinesis Data Firehose para transformar seus dados 
antes de entregá-los.

Para obter mais informações sobre soluções deAWS big data, consulte Big Data onAWS. Para obter mais 
informações sobre soluçõesAWS de streaming de dados, consulte O que são dados de streaming?

Note

Observe a mais recente soluçãoAWS de streaming de dados para Amazon MSK, que 
forneceAWS CloudFormation modelos em que os dados fluem por produtores, armazenamento de 
streaming, consumidores e destinos.

Principais conceitos
Ao começar a usar o Kinesis Data Firehose, você pode se beneficiar da compreensão dos seguintes 
conceitos:

Fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose

A entidade subjacente do Kinesis Data Firehose. É possível usar o Kinesis Data Firehose. Para usar 
o Kinesis Data Firehose, você pode usar o Kinesis Data Firehose. Para obter mais informações, 
consulte Criar um fluxo de entrega do Amazon Kinesis Data Firehose (p. 5) e Envio de dados para 
um fluxo de entrega do Amazon Kinesis Data Firehose (p. 31).

record

Dados de interesse que seu produtor de dados envia para um fluxo de entrega do Kinesis Data 
Firehose. Um registro pode ter, no máximo, 1000 KB.

produtor de dados

Os produtores enviam registros para fluxos de entrega do Kinesis Data Firehose. Por exemplo, um 
servidor web que envia dados de log para um fluxo de entrega é um produtor de dados. Você também 
pode configurar seu stream de entrega do Kinesis Data Firehose para ler automaticamente os dados 
de um stream de dados existente do Kinesis e carregá-los nos destinos. Para obter mais informações, 
consulteEnvio de dados para um fluxo de entrega do Amazon Kinesis Data Firehose (p. 31)
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Fluxo de dados

tamanho e intervalo do buffer

O Kinesis Data Firehose armazena os dados de streaming recebidos em um determinado tamanho 
ou por um determinado período de tempo antes de entregá-los aos destinos. Buffer Sizeestá em MBs 
eBuffer Interval está em segundos.

Fluxo de dados
Para destinos do Amazon S3, os dados de streaming são entregues ao seu bucket do S3. Se a 
transformação de dados estiver habilitada, você poderá, opcionalmente, fazer backup dos dados de origem 
em outro bucket do Amazon S3.

Para destinos do Amazon Redshift, os dados de streaming são entregues primeiro ao bucket do S3. Em 
seguida, o Kinesis Data Firehose emite umCOPY comando do Amazon Redshift para carregar dados do 
seu bucket do S3 para o cluster do Amazon Redshift. Se a transformação de dados estiver habilitada, você 
poderá, opcionalmente, fazer backup dos dados de origem em outro bucket do Amazon S3.

Para destinos OpenSearch de serviço, os dados de streaming são entregues ao seu cluster de 
OpenSearch serviços e, opcionalmente, podem ser copiados para o bucket do S3 simultaneamente.
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Para destinos do Splunk, os dados em streaming são entregues ao Splunk e eles podem ser submetidos a 
backup no bucket do S3 simultaneamente, se você desejar.
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Cadastre-se na AWS

Amazon Kinesis Data Firehose
Antes Kinesis Data Firehose as seguintes tarefas.

Tarefas
• Cadastre-se na AWS (p. 4)
• Opcional: Download de bibliotecas e ferramentas (p. 4)

Cadastre-se na AWS
Quando você se cadcadna Amazon Web Services (AWS), aAWS conta da é cadcadcadem todos os 
produtos daAWS, incluindo o Amazon Kinesis Data Firehose Você será cobrado apenas pelos serviços 
que usar.

Se já tiver uma conta da AWS, passe para a próxima tarefa. Se você ainda não possuir uma conta da 
AWS, use o procedimento a seguir para criar uma.

Para se cadastrar em uma conta da AWS

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

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

Quando você se cadastra em uma Conta da AWS, uma Usuário raiz da conta da AWS é criada. O 
usuário raiz tem acesso a todos os Serviços da AWS e recursos na conta. Como prática recomendada 
de segurança, atribua acesso administrativo a um usuário administrativo e use somente o usuário raiz 
para realizar as tarefas que exigem acesso do usuário raiz.

Opcional: Download de bibliotecas e ferramentas
As bibliotecas e ferramentas a seguir ajudarão você a trabalhar com o Kinesis Data Firehose de forma 
programática e na linha de comando:

• A referência da API Amazon Kinesis Data Firehose é o conjunto básico de operações que o Kinesis Data 
Firehose suporta.

• OsAWS SDKs para Go, Java, .NET, Node.js, Python e Ruby incluem suporte e exemplos do Kinesis 
Data Firehose.

Se sua versão doAWS SDK for Java não incluir amostras para o Kinesis Data Firehose, você também 
pode baixar oAWS SDK mais recente em GitHub.

• AWS Command Line Interfaceoferece Kinesis Data Firehose. OAWS CLI permite que você controle 
váriosAWS serviços da via linha de comando e automatizá-los usando scripts.
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Origem, destino e nome

Criar um fluxo de entrega do Amazon 
Kinesis Data Firehose

Você pode usar oAWS Management Consoleou umAWSSDK para criar um fluxo de entrega do Kinesis 
Data Firehose para o destino escolhido.

Você pode atualizar a configuração do fluxo de entrega a qualquer momento após ele ter sido criado, 
usando o console Kinesis Data Firehose ouUpdateDestination. O fluxo de entrega do Kinesis Data 
Firehose permanece noACTIVEO state enquanto a configuração é atualizada, assim, você pode dar 
continuidade ao envio dos dados. A configuração atualizada normalmente entra em vigor em poucos 
minutos. O número da versão de um fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose é aumentado em um valor 
de1depois de atualizar a configuração. Ele é refletido no nome do objeto do Amazon S3 do entregue. Para 
obter mais informações, consulte Formato do nome do objeto do Amazon S3 (p. 91).

Os tópicos a seguir descrevem como criar um fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose:

Tópicos
• Origem, destino e nome (p. 5)
• Transformação do registro (p. 6)
• Configurações de destino (p. 7)
• Configurações avançadas e Backup (p. 26)

Origem, destino e nome
1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do Kinesis em  https://

console.aws.amazon.com/kinesis.
2. Selecione Data Firehose no painel de navegação.
3. Escolha Create delivery stream (Criar fluxo de entrega).
4. Insira valores para os seguintes campos:

Origem
• Direct PUT: escolha essa opção para criar um fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose 

no qual os aplicativos do produtor gravem diretamente. Atualmente, os seguintes sãoAWS 
serviços, agentes e serviços de código aberto integrados ao Direct PUT no Kinesis Data 
Firehose:
• AWS SDK
• AWS Lambda
• AWSRegistros do Cloud Watch
• AWSEventos do Cloud Watch
• AWSFluxos métricos de nuvem
• AWSIOT
• AWSEventbridge
• Amazon SNS
• AWSRegistros de ACL web do WAF
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• Amazon API Gateway: Logs de acesso
• Amazon Pinpoint
• Logs do agente do agente do agente do agente do
• Logs de consulta do Amazon Route 53 Resolver
• AWSRegistros de alertas de Network Firewall
• AWSRegistros de fluxo do firewall de rede
• Amazon Elasticache Redis SLOWLOG
• Agente Kinesis (linux)
• Kinesis Tap (Windows)
• Fluentbit
• Fluentd
• Apache Nifi

• Stream do Kinesis: escolha essa opção para configurar um stream de entrega do Kinesis 
Data Firehose que usa um stream de dados do Kinesis como fonte de dados. Em seguida, 
você pode usar o Kinesis Data Firehose para ler dados facilmente de um stream de dados 
existente do Kinesis e carregá-los em destinos. Para obter mais informações sobre como usar o 
Kinesis Data Streams como sua fonte de dados, consulte Escrevendo no Amazon Kinesis Data 
Firehose usando o Kinesis Data Streams.

Destino do fluxo de entrega

O destino do fluxo de entrega do fluxo de entrega do seu fluxo de entrega do fluxo de entrega 
do fluxo de entrega do fluxo O Kinesis Data Firehose pode enviar registros de dados a vários 
destinos, incluindo Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Redshift, Amazon 
OpenSearch Service e qualquer endpoint HTTP de propriedade de você ou de qualquer um de 
seus provedores de serviços terceirizados. A seguir estão os destinos suportados:
• OpenSearch Serviço Amazon
• Amazon OpenSearch sem servidor
• Amazon Redshift
• Amazon S3
• Coralogix
• Datadog
• Dynatrace
• Elástica
• Endpoint HTTP
• favo de mel
• Monitor lógico
• Logz.io
• Nuvem do MongoDB
• Nova relíquia
• Splunk
• Sumo Logic

Delivery stream name

O nome do fluxo de entrega do fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose.

Transformação do registro
Configure o Kinesis Data Firehose para transformar e converter seus dados de registro.

6
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Configurações de destino

1. NoTransforme registros de origem comAWS Lambda, forneça valores para o seguinte campo:

Transformação de dados

Para criar um fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose que não transforme os dados de entrada, 
selecioneDesabilitado.

Para especificar uma função do Lambda para que o Kinesis Data Firehose invoque e use para 
transformar os dados de entrada antes da entrega, selecioneEnabled (Habilitado). Você pode 
configurar uma nova função do Lambda usando um dos esquemas do Lambda ou escolher 
uma função do Lambda já existente. A função do Lambda deve conter o modelo de status 
exigido pelo Kinesis Data Firehose. Para obter mais informações, consulte Amazon Kinesis Data 
Firehose (p. 70).

2. Na seção Convert record format (Converter formato do registro), forneça valores para o seguinte 
campo:

Record format conversion (Conversão do formato do registro)

Para criar um fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose que não converta o formato dos registros 
de dados de entrada, selecioneDesabilitado.

Para converter o formato dos registros de entrada, selecione Enabled (Habilitado) e especifique 
o formato de saída que deseja. Você precisa especificar umAWS GlueTabela do que contém o 
esquema que você quer que o Kinesis Data Firehose use para converter o formato do registro. 
Para obter mais informações, consulte Conversão do formato do registro (p. 82).

Para obter um exemplo de como configurar a conversão do formato do registroAWS 
CloudFormationconsulteAWS# KinesisFirehose# DeliveryStream.

Configurações de destino
Este tópico descreve as configurações de destino para o fluxo de entrega.

Tópicos
• Escolha o Amazon S3 para seu destino (p. 8)
• Escolha o Amazon Redshift para seu destino (p. 10)
• Escolha o OpenSearch serviço para seu destino (p. 11)
• Escolha OpenSearch Serverless para seu destino (p. 12)
• Escolha o endpoint HTTP para seu destino (p. 13)
• Escolha o Datadog para seu destino (p. 14)
• Escolha Honeycomb para o seu destino (p. 15)
• Escolha Coralogix para o seu destino (p. 16)
• Escolha o Dynatrace para seu destino (p. 17)
• Escolha LogicMonitor seu destino (p. 19)
• Escolha Logz.io para seu destino (p. 20)
• Escolha o MongoDB Cloud para seu destino (p. 21)
• Escolha New Relic para seu destino (p. 22)
• Escolha o Splunk como seu destino (p. 23)
• Escolha Sumo Logic para seu destino (p. 24)
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• Escolha a Elastic para seu destino (p. 25)

Escolha o Amazon S3 para seu destino
Você deve especificar as seguintes configurações para usar o Amazon S3 como destino para seu stream 
de entrega do Kinesis Data Firehose:

• Insira valores para os seguintes campos:

S3 bucket

Escolha um bucket do S3 do qual você seja proprietário; os dados em streaming serão entregues 
nesse bucket. É possível criar um novo bucket do S3 ou escolher um já existente.

Prefixo do bucket do S3 - opcional

Se você não habilitar o particionamento dinâmico, esse é um campo opcional. Se você optar por 
ativar o particionamento dinâmico, você DEVE especificar um prefixo de bucket de erro S3 para o 
Kinesis Data Firehose usar ao entregar dados ao Amazon S3 em condições de erro. Se o Kinesis 
Data Firehose falhar em particionar dinamicamente seus dados recebidos, esses registros de 
dados serão entregues a esse prefixo de bucket de erros do S3. Para obter mais informações, 
consulte Formato do nome do objeto do Amazon S3 (p. 91) e Prefixos personalizados do 
Amazon S3 (p. 124)

Particionamento dinâmico

Escolha Ativado para ativar e configurar o particionamento dinâmico.
Desagregação de vários registros

Esse é o processo de analisar os registros no fluxo de entrega e separá-los com base em um 
JSON válido ou no novo delimitador de linha especificado.

Se você agregar vários eventos, registros ou registros em uma única PutRecord chamada de 
PutRecordBatch API, ainda poderá ativar e configurar o particionamento dinâmico. Com dados 
agregados, quando você ativa o particionamento dinâmico, o Kinesis Data Firehose analisa os 
registros e procura vários objetos JSON válidos em cada chamada de API. Quando o stream 
de entrega é configurado com o Kinesis Data Stream como fonte, você também pode usar a 
agregação integrada na Kinesis Producer Library (KPL). A funcionalidade de partição de dados 
é executada após a desagregação dos dados. Portanto, cada registro em cada chamada de 
API pode ser entregue para diferentes prefixos do Amazon S3. Você também pode aproveitar a 
integração de funções do Lambda para realizar qualquer outra desagregação ou qualquer outra 
transformação antes da funcionalidade de particionamento de dados.

Important

Se seus dados forem agregados, o particionamento dinâmico só poderá ser 
aplicado após a desagregação de dados ser realizada. Portanto, se você habilitar o 
particionamento dinâmico para seus dados agregados, deverá escolher Ativado para
habilitar a desagregação de vários registros.

O stream de entrega do Kinesis Data Firehose executa as seguintes etapas de processamento 
na seguinte ordem: desagregação KPL (protobuf), desagregação JSON ou delimitador, 
processamento Lambda, particionamento de dados, conversão de formato de dados e entrega do 
Amazon S3.

Tipo de desagregação de vários registros

Se você ativou a desagregação de vários registros, deverá especificar o método para o Kinesis 
Data Firehose desagregar seus dados. Use o menu suspenso para escolher JSON ou Delimitado.
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Novo delimitador de linha

Ao habilitar o particionamento dinâmico, você pode configurar seu fluxo de entrega para adicionar 
um novo delimitador de linha entre registros em objetos que são entregues ao Amazon S3. Para 
fazer isso, escolha Ativado. Para não adicionar um novo delimitador de linha entre registros em 
objetos que são entregues ao Amazon S3, escolha Desativado.

Análise em linha

Esse é um dos mecanismos suportados para particionar dinamicamente seus dados vinculados 
ao Amazon S3. Para usar a análise em linha para o particionamento dinâmico de seus dados, 
você deve especificar os parâmetros do registro de dados a serem usados como chaves de 
particionamento e fornecer um valor para cada chave de particionamento especificada. Escolha
Habilitado para ativar e configurar a análise em linha.

Important

Se você especificou uma funçãoAWS Lambda nas etapas acima para transformar seus 
registros de origem, você pode usar essa função para particionar dinamicamente seus 
dados vinculados ao S3 e ainda pode criar suas chaves de particionamento com análise 
embutida. Com o particionamento dinâmico, você pode usar a análise em linha ou a 
funçãoAWS Lambda para criar suas chaves de particionamento. Ou você pode usar a 
análise embutida e sua funçãoAWS Lambda ao mesmo tempo para criar suas chaves de 
particionamento.

Teclas de particionamento dinâmico

Você pode usar os campos Chave e Valor para especificar os parâmetros do registro de dados 
a serem usados como chaves de particionamento dinâmico e consultas jq para gerar valores de 
chave de particionamento dinâmico. O Kinesis Data Firehose é compatível somente com jq 1.6. 
É possível especificar até 50 chaves de particionamento dinâmico. Você deve inserir expressões 
jq válidas para seus valores de chave de particionamento dinâmico para configurar com êxito o 
particionamento dinâmico para seu fluxo de entrega.

Prefixo do bucket do S3

Ao habilitar e configurar o particionamento dinâmico, você deve especificar os prefixos do bucket 
S3 para os quais o Kinesis Data Firehose deve entregar dados particionados.

Para que o particionamento dinâmico seja configurado corretamente, o número dos prefixos do 
bucket S3 deve ser idêntico ao número das chaves de particionamento especificadas.

Você pode particionar seus dados de origem com análise em linha ou com a funçãoAWS Lambda 
especificada. Se você especificou uma funçãoAWS Lambda para criar chaves de particionamento 
para seus dados de origem, deverá digitar manualmente os valores do prefixo do bucket S3 
usando o seguinte formato: "partitionKeyFromlambda:keyID”. Se você estiver usando a análise 
em linha para especificar as chaves de particionamento para seus dados de origem, você pode 
digitar manualmente os valores de visualização do bucket do S3 usando o seguinte formato: 
"partitionKeyFromquery:keyID” ou escolher o botão Aplicar chaves de particionamento dinâmico
para usar seus pares de chave/valor de particionamento dinâmico para gerar automaticamente 
os prefixos do bucket do S3. Ao particionar seus dados com análise embutida ouAWS Lambda, 
você também pode usar os seguintes formulários de expressão em seu prefixo de bucket do S3:! 
{namespace:value}, em que o namespace pode ser partitionKeyFrom Query ou partitionKeyFrom 
Lambda.

Dicas de buffer S3

O Kinesis Data Firehose armazena em em buffer os dados de entrada antes de entregá-los para 
o destino. O tamanho do buffer recomendado para o destino varia de provedor de serviços para 
provedor de serviços.
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Compressões e criptografia S3

Escolha compressão de dados Snappy compatível com GZIP, Snappy, Zip ou Hadoop, ou 
nenhuma compactação de dados. A compactação Snappy compatível com Snappy, Zip e Hadoop 
não está disponível para streams de entrega com o Amazon Redshift como destino.

O Kinesis Data Firehose oferece suporte à criptografia do lado do servidor do Amazon S3 com 
oAWS Key Management Service (AWSKMS) para criptografar os dados fornecidos no Amazon 
S3. Você pode optar por não criptografar os dados ou criptografar com uma chave da lista de 
chavesAWS KMS que você possui. Para obter mais informações, consulte Proteção de dados 
usando criptografia do lado do servidor com chavesAWS gerenciadas pelo KMS (SSE-KMS).

Escolha o Amazon Redshift para seu destino
Esta seção descreve as configurações para usar o Amazon Redshift como destino do stream de entrega.

• Insira valores para os seguintes campos:

Cluster

O cluster do Amazon Redshift para o qual os dados do bucket S3 são copiados. Configure o 
cluster Amazon Redshift para ser acessível publicamente e desbloqueie os endereços IP do 
Kinesis Data Firehose. Para obter mais informações, consulte Conceda ao Kinesis Data Firehose 
acesso a um destino do Amazon Redshift  (p. 51).

User name

Um usuário do Amazon Redshift com permissões para acessar o cluster do Amazon Redshift. 
Esse usuário deve ter aINSERT permissão do Amazon Redshift para copiar os dados do bucket 
do S3 no cluster do Amazon Redshift.

Password

A senha do usuário que tem permissões para acessar o cluster.
Database

O banco de dados Amazon Redshift para onde os dados são copiados.
Tabela

A tabela do Amazon Redshift para onde os dados são copiados.
Columns

(Opcional) As colunas específicas da tabela na qual os dados serão copiados. Use essa opção se 
o número de colunas definido em seus objetos do Amazon S3 for menor que o número de colunas 
na tabela do Amazon Redshift.

Destino S3 intermediário

Primeiro, o Kinesis Data Firehose entrega seus dados ao bucket do S3 e depois emite umCOPY
comando do Amazon Redshift para carregar os dados em seu cluster do Amazon Redshift. 
Especifique um bucket do S3 do qual você seja proprietário; os dados em streaming serão 
entregues nesse bucket. Crie um novo bucket do S3 ou escolha um bucket já existente do qual 
você seja proprietário.

O Kinesis Data Firehose não exclui os dados do bucket do S3 depois de carregá-los no cluster do 
Amazon Redshift. Você pode gerenciar os dados no bucket do S3 usando uma configuração de 
ciclo de vida. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento do ciclo de vida de objetos
no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.
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Prefixo S3 intermediário

(Opcional) Para usar o prefixo padrão para objetos do Amazon S3, deixe essa opção em branco. 
O Kinesis Data Firehose usa automaticamente um prefixo no formato de tempoYYYY/MM/dd/HH
“UTC) para objetos entregues do Amazon S3. Você pode adicionar ao início deste prefixo. Para 
obter mais informações, consulte Formato do nome do objeto do Amazon S3 (p. 91).

Opções do COPY

Parâmetros que você pode especificar noCOPY comando do Amazon Redshift. Eles podem 
ser necessários para a configuração. Por exemplo, "GZIP" é necessário se a compactação de 
dados do Amazon S3 estiver ativada. “REGION" é necessário se o bucket do S3 não estiver na 
mesmaAWS região do cluster do Amazon Redshift. Para obter mais informações, consulte COPY
no Guia do desenvolvedor de banco de dados do Amazon Redshift.

COPY command

OCOPY comando Amazon Redshift. Para obter mais informações, consulte COPY no Guia do 
desenvolvedor de banco de dados do Amazon Redshift.

Retry duration

Duração (0 a 7200 segundos) para que o Kinesis Data Firehose tente novamente se os 
dadosCOPY do seu cluster Amazon Redshift falharem. O Kinesis Data Firehose tenta novamente 
a cada 5 minutos até que a duração da nova tentativa termine. Se você definir a duração da nova 
tentativa como 0 (zero) segundos, o Kinesis Data Firehose não tentará novamente em caso de 
falha deCOPY comando.

Dicas de buffer S3

O Kinesis Data Firehose armazena em em buffer os dados de entrada antes de entregá-los para 
o destino. O tamanho do buffer recomendado para o destino varia de provedor de serviços para 
provedor de serviços.

Compressões e criptografia S3

Escolha GZIP ou nenhuma compactação de dados.

O Kinesis Data Firehose oferece suporte à criptografia do lado do servidor do Amazon S3 com 
oAWS Key Management Service (AWSKMS) para criptografar os dados fornecidos no Amazon 
S3. Você pode optar por não criptografar os dados ou criptografar com uma chave da lista de 
chavesAWS KMS que você possui. Para obter mais informações, consulte Proteção de dados 
usando criptografia do lado do servidor com chavesAWS gerenciadas pelo KMS (SSE-KMS).

Escolha o OpenSearch serviço para seu destino
Esta seção descreve as opções para usar o OpenSearch Serviço em seu destino.

• Insira valores para os seguintes campos:

OpenSearch Domínio de serviço

O domínio do OpenSearch serviço ao qual seus dados são entregues.
Índice

O nome do índice de OpenSearch serviços a ser usado ao indexar dados em seu cluster 
OpenSearch de serviços.
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Index rotation

Escolha se e com que frequência o índice OpenSearch de serviços deve ser alternado. Caso 
a rotação do índice esteja habilitada, o Kinesis Data Firehose acrescentará o timestamp 
de timestamp ao nome do índice especificado e alternará o timestamp ao nome do índice 
especificado e alternará o timestamp ao nome do índice especificado e Para obter mais 
informações, consulte Rotação do índice para o destino do OpenSearch serviço (p. 92).

Type

O nome do tipo de OpenSearch serviço a ser usado ao indexar dados em seu cluster 
OpenSearch de serviços. Para o Elasticsearch OpenSearch 7.x e 1.x, pode haver apenas um tipo 
por índice. Caso você tente especificar um novo tipo para um índice existente que já tem outro 
tipo, o Kinesis Data Firehose retornará um erro durante o tempo de execução.

Para o Elasticsearch 7.x, deixe esse campo vazio.
Retry duration

Duração do tempo (0—7200 segundos) para que o Kinesis Data Firehose tente novamente 
se uma solicitação de índice para seu cluster OpenSearch de serviços falhar. O Kinesis Data 
Firehose tenta novamente a cada 5 minutos até que a duração da nova tentativa termine. Se você 
definir a duração da nova tentativa como 0 (zero) segundos, o Kinesis Data Firehose não tentará 
novamente em caso de falha na solicitação de índice.

Destination VPC connectivity (Conectividade da VPC de destino)

Se seu domínio OpenSearch de serviço estiver em uma VPC privada, use esta seção para 
especificar essa VPC. Especifique também as sub-redes e subgrupos que você quer que o 
Kinesis Data Firehose use ao enviar dados ao seu domínio do OpenSearch Service. Você 
pode usar o mesmo grupo de segurança que o doma OpenSearch Servicein usa ou grupos 
diferentes. Caso você especificar grupos de segurança diferentes, certifique-se de que eles 
permitam o tráfego HTTPS de saída para o grupo de segurança do domínio do OpenSearch 
Serviço. Certifique-se também de que o grupo de segurança do domínio do OpenSearch Serviço 
permita o tráfego HTTPS dos grupos de segurança que você especificou ao configurar o fluxo 
de entrega. Caso você use o mesmo grupo de segurança para o stream de entrega e o domínio 
do OpenSearch Service, certifique-se de que a regra de entrada do grupo de segurança permita 
o tráfego HTTPS. Para obter mais informações sobre regras de grupos de segurança, consulte 
Regras de grupos de segurança na documentação da Amazon VPC.

Dicas de buffer

O Kinesis Data Firehose armazena em em buffer os dados de entrada antes de entregá-los para 
o destino. O tamanho do buffer recomendado para o destino varia de provedor de serviços para 
provedor de serviços.

Escolha OpenSearch Serverless para seu destino
Esta seção descreve as opções para usar o OpenSearch Serverless em seu destino.

• Insira valores para os seguintes campos:

OpenSearch Coleção Serverless

O endpoint de um grupo de índices OpenSearch sem servidor aos quais seus dados são 
entregues.
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Índice

O nome do índice OpenSearch Serverless a ser usado ao indexar dados em sua coleção 
OpenSearch Serverless.

Destination VPC connectivity (Conectividade da VPC de destino)

Se sua coleção OpenSearch Serverless estiver em uma VPC privada, use esta seção para 
especificar essa VPC. Especifique também as sub-redes e subgrupos que você quer que o 
Kinesis Data Firehose use ao enviar os dados para sua coleção OpenSearch Serverless.

Retry duration

Duração (0—7200 segundos) para que o Kinesis Data Firehose tente novamente se uma 
solicitação de índice para sua coleção OpenSearch Serverless falhar. O Kinesis Data Firehose 
tenta novamente a cada 5 minutos até que a duração da nova tentativa termine. Se você definir 
a duração da nova tentativa como 0 (zero) segundos, o Kinesis Data Firehose não tentará 
novamente em caso de falha na solicitação de índice.

Dicas de buffer

O Kinesis Data Firehose armazena em em buffer os dados de entrada antes de entregá-los para 
o destino. O tamanho do buffer recomendado para o destino varia de provedor de serviços para 
provedor de serviços.

Escolha o endpoint HTTP para seu destino
Esta seção descreve as opções para usar o endpoint HTTP para seu destino.

Important

Se você escolher um endpoint HTTP como seu destino, revise e siga as instruções emApêndice - 
Especificações de solicitação e resposta de entrega de endpoint HTTP (p. 152).

• Forneça valores para os campos:

Nome do endpoint HTTP - opcional

Especifique um nome fácil de usar para o endpoint HTTP. Por exemplo, My HTTP Endpoint 
Destination.

URL do endpoint HTTP

Especifique a URL para o endpoint HTTP no seguinte formato:https://
xyz.httpendpoint.com. O URL deve ser um URL de HTTPS.

Chave de acesso - opcional

Entre em contato com o proprietário do endpoint para obter a chave de acesso (se for necessária) 
para permitir a entrega de dados para seu endpoint a partir do Kinesis Data Firehose.

Codificação de conteúdo

O Kinesis Data Firehose usa codificação de conteúdo para compactar o corpo de uma solicitação 
antes de enviar a. Escolha GZIP ou Desativado para ativar/desativar a codificação do conteúdo 
da sua solicitação.

Retry duration

Especifique por quanto tempo o Kinesis Data Firehose tenta novamente enviar dados para o 
endpoint HTTP selecionado.
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Depois de enviar dados, o Kinesis Data Firehose primeiro espera por uma confirmação do 
endpoint HTTP. Se ocorrer um erro ou a confirmação não chegar dentro do período de tempo 
limite de confirmação, o Kinesis Data Firehose iniciará o contador de duração de novas tentativas. 
Ele continuará tentando novamente até a duração da nova tentativa expirar. Depois disso, o 
Kinesis Data Firehose considera isso uma falha na entrega de dados e faz backup dos dados em 
seu bucket Amazon S3.

Toda vez que o Kinesis Data Firehose envia dados para o endpoint HTTP (seja a tentativa inicial 
ou uma nova tentativa), ele reinicia o contador de tempo limite de confirmação e aguarda uma 
confirmação do endpoint HTTP.

Mesmo que a duração da nova tentativa expire, o Kinesis Data Firehose ainda aguarda a 
confirmação até recebê-la ou até que o tempo limite de confirmação seja atingido. Se o tempo 
de confirmação expirar, o Kinesis Data Firehose determinará se ainda há tempo no contador de 
novas tentativas. Se houver tempo restante, ele tentará executar novamente e repetirá a lógica 
até receber um reconhecimento ou determinará que o tempo de tentar novamente expirou.

Se você não quiser que o Kinesis Data Firehose tente enviar dados novamente, defina esse valor 
como 0.

Parâmetros - opcionais

O Kinesis Data Firehose inclui esses pares de valores-chave em cada chamada HTTP. Esses 
parâmetros ajudam a identificar e organizar os destinos da.

Dicas de buffer S3

O Kinesis Data Firehose armazena em em buffer os dados de entrada antes de entregá-los para 
o destino. O tamanho do buffer recomendado para o destino varia de provedor de serviços para 
provedor de serviços.

Important

Para os destinos do endpoint HTTP, se você estiver vendo 413 códigos de resposta do 
endpoint de destino em CloudWatch Logs, diminua o tamanho da dica de buffer em seu 
stream de entrega e tente novamente.

Escolha o Datadog para seu destino
Esta seção descreve as opções para usar o Datadog para seu destino. Para obter mais informações sobre 
o Datadog, consulte https://docs.datadoghq.com/integrations/amazon_web_services/.

• Forneça valores para os campos:

URL do endpoint HTTP

Escolha o URL do endpoint HTTP entre as seguintes opções no menu suspenso:
• Registros de dados e registros - US1
• Registros de dados - US5
• Datadog logs - UE
• Registros do Datadog - GOV
• Métricas do Datadog - EUA
• Métricas do Datadog - UE
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Chave de API

Entre em contato com a Datadog para obter a chave de API necessária para permitir a entrega de 
dados para esse endpoint a partir do Kinesis Data Firehose.

Codificação de conteúdo

O Kinesis Data Firehose usa codificação de conteúdo para compactar o corpo de uma solicitação 
antes de enviar a. Escolha GZIP ou Desativado para ativar/desativar a codificação do conteúdo 
da sua solicitação.

Retry duration

Especifique por quanto tempo o Kinesis Data Firehose tenta novamente enviar dados para o 
endpoint HTTP selecionado.

Depois de enviar dados, o Kinesis Data Firehose primeiro espera por uma confirmação do 
endpoint HTTP. Se ocorrer um erro ou a confirmação não chegar dentro do período de tempo 
limite de confirmação, o Kinesis Data Firehose iniciará o contador de duração de novas tentativas. 
Ele continuará tentando novamente até a duração da nova tentativa expirar. Depois disso, o 
Kinesis Data Firehose considera isso uma falha na entrega de dados e faz backup dos dados em 
seu bucket Amazon S3.

Toda vez que o Kinesis Data Firehose envia dados para o endpoint HTTP (seja a tentativa inicial 
ou uma nova tentativa), ele reinicia o contador de tempo limite de confirmação e aguarda uma 
confirmação do endpoint HTTP.

Mesmo que a duração da nova tentativa expire, o Kinesis Data Firehose ainda aguarda a 
confirmação até recebê-la ou até que o tempo limite de confirmação seja atingido. Se o tempo 
de confirmação expirar, o Kinesis Data Firehose determinará se ainda há tempo no contador de 
novas tentativas. Se houver tempo restante, ele tentará executar novamente e repetirá a lógica 
até receber um reconhecimento ou determinará que o tempo de tentar novamente expirou.

Se você não quiser que o Kinesis Data Firehose tente enviar dados novamente, defina esse valor 
como 0.

Parâmetros - opcionais

O Kinesis Data Firehose inclui esses pares de valores-chave em cada chamada HTTP. Esses 
parâmetros ajudam a identificar e organizar os destinos da.

Dicas de buffer S3

O Kinesis Data Firehose armazena em em buffer os dados de entrada antes de entregá-los para 
o destino. O tamanho do buffer recomendado para o destino varia de provedor de serviços para 
provedor de serviços.

Escolha Honeycomb para o seu destino
Esta seção descreve as opções para usar o Honeycomb em seu destino. Para obter mais informações 
sobre o Honeycomb, consulte https://docs.honeycomb.io/getting-data-in /metrics/aws-cloudwatch-metrics/.

• Forneça valores para os campos:

Endpoint Honeycomb Kinesis

Especifique o URL para o endpoint HTTP no seguinte formato: https://api.honeycomb.io/1/
kinesis_events/{{dataset}}
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Chave de API

Entre em contato com a Honeycomb para obter a chave de API necessária para permitir a entrega 
de dados para esse endpoint a partir do Kinesis Data Firehose.

Codificação de conteúdo

O Kinesis Data Firehose usa codificação de conteúdo para compactar o corpo de uma solicitação 
antes de enviar a. Escolha GZIP para ativar a codificação do conteúdo de sua solicitação. Essa é 
a opção recomendada para o destino Honeycomb.

Retry duration

Especifique por quanto tempo o Kinesis Data Firehose tenta novamente enviar dados para o 
endpoint HTTP selecionado.

Depois de enviar dados, o Kinesis Data Firehose primeiro espera por uma confirmação do 
endpoint HTTP. Se ocorrer um erro ou a confirmação não chegar dentro do período de tempo 
limite de confirmação, o Kinesis Data Firehose iniciará o contador de duração de novas tentativas. 
Ele continuará tentando novamente até a duração da nova tentativa expirar. Depois disso, o 
Kinesis Data Firehose considera isso uma falha na entrega de dados e faz backup dos dados em 
seu bucket Amazon S3.

Toda vez que o Kinesis Data Firehose envia dados para o endpoint HTTP (seja a tentativa inicial 
ou uma nova tentativa), ele reinicia o contador de tempo limite de confirmação e aguarda uma 
confirmação do endpoint HTTP.

Mesmo que a duração da nova tentativa expire, o Kinesis Data Firehose ainda aguarda a 
confirmação até recebê-la ou até que o tempo limite de confirmação seja atingido. Se o tempo 
de confirmação expirar, o Kinesis Data Firehose determinará se ainda há tempo no contador de 
novas tentativas. Se houver tempo restante, ele tentará executar novamente e repetirá a lógica 
até receber um reconhecimento ou determinará que o tempo de tentar novamente expirou.

Se você não quiser que o Kinesis Data Firehose tente enviar dados novamente, defina esse valor 
como 0.

Parâmetros - opcionais

O Kinesis Data Firehose inclui esses pares de valores-chave em cada chamada HTTP. Esses 
parâmetros ajudam a identificar e organizar os destinos da.

Dicas de buffer S3

O Kinesis Data Firehose armazena em em buffer os dados de entrada antes de entregá-los para 
o destino. O tamanho do buffer recomendado para o destino varia de provedor de serviços para 
provedor de serviços.

Escolha Coralogix para o seu destino
Esta seção descreve as opções para usar o Coralogix em seu destino. Para obter mais informações sobre 
a Coralogix, consulte https://coralogix.com/integrations/aws-firehose.

• Forneça valores para os campos:

URL do endpoint HTTP

Escolha o URL do endpoint HTTP entre as seguintes opções no menu suspenso:
• Coralogix - EUA
• Coralogix - CINGAPURA
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• Coralogix - IRLANDA
• Coralogix - ÍNDIA
• Coralogix - ESTOCOLMO

Chave privada

Entre em contato com a Coralogix para obter a chave privada necessária para permitir a entrega 
de dados para esse endpoint a partir do Kinesis Data Firehose.

Codificação de conteúdo

O Kinesis Data Firehose usa codificação de conteúdo para compactar o corpo de uma solicitação 
antes de enviar a. Escolha GZIP para ativar a codificação do conteúdo de sua solicitação. Essa é 
a opção recomendada para o destino de Coralogix.

Retry duration

Especifique por quanto tempo o Kinesis Data Firehose tenta novamente enviar dados para o 
endpoint HTTP selecionado.

Depois de enviar dados, o Kinesis Data Firehose primeiro espera por uma confirmação do 
endpoint HTTP. Se ocorrer um erro ou a confirmação não chegar dentro do período de tempo 
limite de confirmação, o Kinesis Data Firehose iniciará o contador de duração de novas tentativas. 
Ele continuará tentando novamente até a duração da nova tentativa expirar. Depois disso, o 
Kinesis Data Firehose considera isso uma falha na entrega de dados e faz backup dos dados em 
seu bucket Amazon S3.

Toda vez que o Kinesis Data Firehose envia dados para o endpoint HTTP (seja a tentativa inicial 
ou uma nova tentativa), ele reinicia o contador de tempo limite de confirmação e aguarda uma 
confirmação do endpoint HTTP.

Mesmo que a duração da nova tentativa expire, o Kinesis Data Firehose ainda aguarda a 
confirmação até recebê-la ou até que o tempo limite de confirmação seja atingido. Se o tempo 
de confirmação expirar, o Kinesis Data Firehose determinará se ainda há tempo no contador de 
novas tentativas. Se houver tempo restante, ele tentará executar novamente e repetirá a lógica 
até receber um reconhecimento ou determinará que o tempo de tentar novamente expirou.

Se você não quiser que o Kinesis Data Firehose tente enviar dados novamente, defina esse valor 
como 0.

Parâmetros - opcionais

O Kinesis Data Firehose inclui esses pares de valores-chave em cada chamada HTTP. Esses 
parâmetros ajudam a identificar e organizar os destinos da.
• applicationName: o ambiente em que você está executando o Data Firehose
• SubsystemName: o nome da integração do Data Firehose
• ComputerName: o nome do fluxo de entrega em uso

Dicas de buffer S3

O Kinesis Data Firehose armazena em em buffer os dados de entrada antes de entregá-los para 
o destino. O tamanho do buffer recomendado para o destino varia de provedor de serviços para 
provedor de serviços.

Escolha o Dynatrace para seu destino
Esta seção descreve as opções para usar o Dynatrace em seu destino. Para obter mais informações, 
consulte https://www.dynatrace.com/support/help/technology-support/cloud-platforms/amazon-web-
services /integrations/cloudwatch-metric-streams/.
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• Forneça valores para os campos:

URL do endpoint HTTP

Escolha o URL do endpoint HTTP (Dynatrace US, Dynatrace EU ou Dynatrace Global) no menu 
suspenso.

Token de API

Gere o token da API Dynatrace necessário para a entrega de dados do Kinesis Data Firehose. 
Para obter mais informações, consulte https://www.dynatrace.com/support/help/dynatrace-api/ 
basics/dynatrace-api-authentication/.

URL da API

Forneça o URL da API do seu ambiente Dynatrace.
Codificação de conteúdo

O Kinesis Data Firehose usa codificação de conteúdo para compactar o corpo de uma solicitação 
antes de enviar a. Escolha GZIP ou Desativado para ativar/desativar a codificação do conteúdo 
da sua solicitação.

Retry duration

Especifique por quanto tempo o Kinesis Data Firehose tenta novamente enviar dados para o 
endpoint HTTP selecionado.

Depois de enviar dados, o Kinesis Data Firehose primeiro espera por uma confirmação do 
endpoint HTTP. Se ocorrer um erro ou a confirmação não chegar dentro do período de tempo 
limite de confirmação, o Kinesis Data Firehose iniciará o contador de duração de novas tentativas. 
Ele continuará tentando novamente até a duração da nova tentativa expirar. Depois disso, o 
Kinesis Data Firehose considera isso uma falha na entrega de dados e faz backup dos dados em 
seu bucket Amazon S3.

Toda vez que o Kinesis Data Firehose envia dados para o endpoint HTTP (seja a tentativa inicial 
ou uma nova tentativa), ele reinicia o contador de tempo limite de confirmação e aguarda uma 
confirmação do endpoint HTTP.

Mesmo que a duração da nova tentativa expire, o Kinesis Data Firehose ainda aguarda a 
confirmação até recebê-la ou até que o tempo limite de confirmação seja atingido. Se o tempo 
de confirmação expirar, o Kinesis Data Firehose determinará se ainda há tempo no contador de 
novas tentativas. Se houver tempo restante, ele tentará executar novamente e repetirá a lógica 
até receber um reconhecimento ou determinará que o tempo de tentar novamente expirou.

Se você não quiser que o Kinesis Data Firehose tente enviar dados novamente, defina esse valor 
como 0.

Parâmetros - opcionais

O Kinesis Data Firehose inclui esses pares de valores-chave em cada chamada HTTP. Esses 
parâmetros ajudam a identificar e organizar os destinos da.

Important

Ao usar o Dynatrace como o destino especificado, você deve especificar pelo 
menos um par de valor de parâmetro. Você deve nomear essa chavedt-url e 
definir seu valor como a URL do seu ambiente Dynatrace (por exemplo,https://
xyzab123456.dynatrace.live.com). Você pode então, opcionalmente, especificar 
pares de valores-chave de parâmetros adicionais e defini-los com nomes e valores 
personalizados de sua escolha.
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Dicas de buffer S3

O Kinesis Data Firehose armazena em em buffer os dados de entrada antes de entregá-los para 
o destino. O tamanho do buffer recomendado para o destino varia de provedor de serviços para 
provedor de serviços.

Escolha LogicMonitor seu destino
Esta seção descreve as opções para usar o LogicMonitor como destino. Para obter mais informações, 
consulte https://www.logicmonitor.com.

• Forneça valores para os campos:

URL do endpoint HTTP

Especifique o URL para o endpoint HTTP no seguinte formato: https://
ACCOUNT.logicmonitor.com

Chave de API

Entre em contato LogicMonitor para obter a chave de API necessária para permitir a entrega de 
dados para esse endpoint a partir do Kinesis Data Firehose.

Codificação de conteúdo

O Kinesis Data Firehose usa codificação de conteúdo para compactar o corpo de uma solicitação 
antes de enviar a. Escolha GZIP ou Desativado para ativar/desativar a codificação do conteúdo 
da sua solicitação.

Retry duration

Especifique por quanto tempo o Kinesis Data Firehose tenta novamente enviar dados para o 
endpoint HTTP selecionado.

Depois de enviar dados, o Kinesis Data Firehose primeiro espera por uma confirmação do 
endpoint HTTP. Se ocorrer um erro ou a confirmação não chegar dentro do período de tempo 
limite de confirmação, o Kinesis Data Firehose iniciará o contador de duração de novas tentativas. 
Ele continuará tentando novamente até a duração da nova tentativa expirar. Depois disso, o 
Kinesis Data Firehose considera isso uma falha na entrega de dados e faz backup dos dados em 
seu bucket Amazon S3.

Toda vez que o Kinesis Data Firehose envia dados para o endpoint HTTP (seja a tentativa inicial 
ou uma nova tentativa), ele reinicia o contador de tempo limite de confirmação e aguarda uma 
confirmação do endpoint HTTP.

Mesmo que a duração da nova tentativa expire, o Kinesis Data Firehose ainda aguarda a 
confirmação até recebê-la ou até que o tempo limite de confirmação seja atingido. Se o tempo 
de confirmação expirar, o Kinesis Data Firehose determinará se ainda há tempo no contador de 
novas tentativas. Se houver tempo restante, ele tentará executar novamente e repetirá a lógica 
até receber um reconhecimento ou determinará que o tempo de tentar novamente expirou.

Se você não quiser que o Kinesis Data Firehose tente enviar dados novamente, defina esse valor 
como 0.

Parâmetros - opcionais

O Kinesis Data Firehose inclui esses pares de valores-chave em cada chamada HTTP. Esses 
parâmetros ajudam a identificar e organizar os destinos da.
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Dicas de buffer S3

O Kinesis Data Firehose armazena em em buffer os dados de entrada antes de entregá-los para 
o destino. O tamanho do buffer recomendado para o destino varia de provedor de serviços para 
provedor de serviços.

Escolha Logz.io para seu destino
Esta seção descreve as opções para usar o Logz.io para seu destino. Para obter mais informações, 
consulte https://logz.io/.

Note

Na região da Europa (Milão), o Logz.io não é suportado como um destino do Amazon Kinesis 
Data Firehose.

• Forneça valores para os campos:

URL do endpoint HTTP

Especifique a URL para o endpoint HTTP no seguinte formato:https://listener-aws-
metrics-stream-<region>.logz.io/. Por exemplo, https://listener-aws-metrics-
stream-us.logz.io/. O URL deve ser um URL de HTTPS.

Codificação de conteúdo

O Kinesis Data Firehose usa codificação de conteúdo para compactar o corpo de uma solicitação 
antes de enviar a. Escolha GZIP ou Desativado para ativar/desativar a codificação do conteúdo 
da sua solicitação.

Retry duration

Especifique por quanto tempo o Kinesis Data Firehose tentará novamente enviar dados para o 
Logz.io.

Depois de enviar dados, o Kinesis Data Firehose primeiro espera por uma confirmação do 
endpoint HTTP. Se ocorrer um erro ou a confirmação não chegar dentro do período de tempo 
limite de confirmação, o Kinesis Data Firehose iniciará o contador de duração de novas tentativas. 
Ele continuará tentando novamente até a duração da nova tentativa expirar. Depois disso, o 
Kinesis Data Firehose considera isso uma falha na entrega de dados e faz backup dos dados em 
seu bucket Amazon S3.

Toda vez que o Kinesis Data Firehose envia dados para o endpoint HTTP (seja a tentativa inicial 
ou uma nova tentativa), ele reinicia o contador de tempo limite de confirmação e aguarda uma 
confirmação do endpoint HTTP.

Mesmo que a duração da nova tentativa expire, o Kinesis Data Firehose ainda aguarda a 
confirmação até recebê-la ou até que o tempo limite de confirmação seja atingido. Se o tempo 
de confirmação expirar, o Kinesis Data Firehose determinará se ainda há tempo no contador de 
novas tentativas. Se houver tempo restante, ele tentará executar novamente e repetirá a lógica 
até receber um reconhecimento ou determinará que o tempo de tentar novamente expirou.

Se você não quiser que o Kinesis Data Firehose tente enviar dados novamente, defina esse valor 
como 0.

Parâmetros - opcionais

O Kinesis Data Firehose inclui esses pares de valores-chave em cada chamada HTTP. Esses 
parâmetros ajudam a identificar e organizar os destinos da.
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Dicas de buffer S3

O Kinesis Data Firehose armazena em em buffer os dados de entrada antes de entregá-los para 
o destino. O tamanho do buffer recomendado para o destino varia de provedor de serviços para 
provedor de serviços.

Escolha o MongoDB Cloud para seu destino
Esta seção descreve as opções para usar o MongoDB Cloud para seu destino. Para obter mais 
informações, consulte https://www.mongodb.com.

• Forneça valores para os campos:

URL do webhook do MongoDB Realm

Especifique a URL para o endpoint HTTP no seguinte formato:https://webhooks.mongodb-
realm.com. O URL deve ser um URL de HTTPS.

Chave de API

Entre em contato com o MongoDB Cloud para obter a chave de API necessária para permitir a 
entrega de dados para esse endpoint a partir do Kinesis Data Firehose.

Codificação de conteúdo

O Kinesis Data Firehose usa codificação de conteúdo para compactar o corpo de uma solicitação 
antes de enviar a. Escolha GZIP ou Desativado para ativar/desativar a codificação do conteúdo 
da sua solicitação.

Retry duration

Especifique por quanto tempo o Kinesis Data Firehose tentará novamente enviar dados para o 
provedor terceirizado selecionado.

Depois de enviar dados, o Kinesis Data Firehose primeiro espera por uma confirmação do 
endpoint HTTP. Se ocorrer um erro ou a confirmação não chegar dentro do período de tempo 
limite de confirmação, o Kinesis Data Firehose iniciará o contador de duração de novas tentativas. 
Ele continuará tentando novamente até a duração da nova tentativa expirar. Depois disso, o 
Kinesis Data Firehose considera isso uma falha na entrega de dados e faz backup dos dados em 
seu bucket Amazon S3.

Toda vez que o Kinesis Data Firehose envia dados para o endpoint HTTP (seja a tentativa inicial 
ou uma nova tentativa), ele reinicia o contador de tempo limite de confirmação e aguarda uma 
confirmação do endpoint HTTP.

Mesmo que a duração da nova tentativa expire, o Kinesis Data Firehose ainda aguarda a 
confirmação até recebê-la ou até que o tempo limite de confirmação seja atingido. Se o tempo 
de confirmação expirar, o Kinesis Data Firehose determinará se ainda há tempo no contador de 
novas tentativas. Se houver tempo restante, ele tentará executar novamente e repetirá a lógica 
até receber um reconhecimento ou determinará que o tempo de tentar novamente expirou.

Se você não quiser que o Kinesis Data Firehose tente enviar dados novamente, defina esse valor 
como 0.

Dicas de buffer S3

O Kinesis Data Firehose armazena em em buffer os dados de entrada antes de entregá-los para 
o destino. O tamanho do buffer recomendado para o destino varia de provedor de serviços para 
provedor de serviços.
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Parâmetros - opcionais

O Kinesis Data Firehose inclui esses pares de valores-chave em cada chamada HTTP. Esses 
parâmetros ajudam a identificar e organizar os destinos da.

Escolha New Relic para seu destino
Esta seção descreve as opções para usar o New Relic em seu destino. Para obter mais informações, 
consulte https://newrelic.com.

• Forneça valores para os campos:

URL do endpoint HTTP

Escolha o URL do endpoint HTTP entre as seguintes opções no menu suspenso:
• Troncos da New Relic - EUA
• Métricas da New Relic - EUA
• Métricas da New Relic - UE

Chave de API

Insira sua chave de licença (sequência hexadecimal de 40 caracteres) nas configurações da sua 
conta New Relic One. Essa chave de API é necessária para permitir a entrega de dados para 
esse endpoint a partir do Kinesis Data Firehose.

Codificação de conteúdo

O Kinesis Data Firehose usa codificação de conteúdo para compactar o corpo de uma solicitação 
antes de enviar a. Escolha GZIP ou Desativado para ativar/desativar a codificação do conteúdo 
da sua solicitação.

Retry duration

Especifique por quanto tempo o Kinesis Data Firehose tenta novamente enviar dados para o 
endpoint HTTP da New Relic.

Depois de enviar dados, o Kinesis Data Firehose primeiro espera por uma confirmação do 
endpoint HTTP. Se ocorrer um erro ou a confirmação não chegar dentro do período de tempo 
limite de confirmação, o Kinesis Data Firehose iniciará o contador de duração de novas tentativas. 
Ele continuará tentando novamente até a duração da nova tentativa expirar. Depois disso, o 
Kinesis Data Firehose considera isso uma falha na entrega de dados e faz backup dos dados em 
seu bucket Amazon S3.

Toda vez que o Kinesis Data Firehose envia dados para o endpoint HTTP (seja a tentativa inicial 
ou uma nova tentativa), ele reinicia o contador de tempo limite de confirmação e aguarda uma 
confirmação do endpoint HTTP.

Mesmo que a duração da nova tentativa expire, o Kinesis Data Firehose ainda aguarda a 
confirmação até recebê-la ou até que o tempo limite de confirmação seja atingido. Se o tempo 
de confirmação expirar, o Kinesis Data Firehose determinará se ainda há tempo no contador de 
novas tentativas. Se houver tempo restante, ele tentará executar novamente e repetirá a lógica 
até receber um reconhecimento ou determinará que o tempo de tentar novamente expirou.

Se você não quiser que o Kinesis Data Firehose tente enviar dados novamente, defina esse valor 
como 0.
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Parâmetros - opcionais

O Kinesis Data Firehose inclui esses pares de valores-chave em cada chamada HTTP. Esses 
parâmetros ajudam a identificar e organizar os destinos da.

Dicas de buffer S3

O Kinesis Data Firehose armazena em em buffer os dados de entrada antes de entregá-los para 
o destino. O tamanho do buffer recomendado para o destino varia de provedor de serviços para 
provedor de serviços.

Escolha o Splunk como seu destino
Esta seção descreve as opções para usar o Splunk como destino.

• Forneça valores para os campos:

Splunk cluster endpoint

Para determinar o endpoint, consulte Configurar o Amazon Kinesis Firehose para enviar dados 
para a plataforma do Splunk na documentação do Splunk.

Splunk endpoint type

Escolha Raw endpoint na maioria dos casos. Selecione Event endpoint se você pré-
processou seus dados usando o AWS Lambda para enviar dados para diferentes índices por 
tipo de evento. Para obter informações sobre qual endpoint usar, consulte Configurar o Amazon 
Kinesis Firehose para enviar dados para a plataforma Splunk na documentação do Splunk.

Token de autenticação

Para configurar um endpoint Splunk que possa receber dados do Kinesis Data Firehose, consulte
Visão geral da instalação e configuração do complemento Splunk para Amazon Kinesis Firehose
na documentação do Splunk. Salve o token que você obtiver do Splunk quando configurar o 
endpoint para esse fluxo de entrega e adicione-lo aqui.

HEC acknowledgement timeout

Especifique quanto tempo o Kinesis Data Firehose espera pela confirmação do índice da Splunk. 
Se a Splunk não enviar a confirmação antes que o tempo limite seja atingido, o Kinesis Data 
Firehose considerará isso uma falha na entrega de dados. Em seguida, o Kinesis Data Firehose 
tenta novamente ou faz backup dos dados em seu bucket do Amazon S3, dependendo do valor 
da duração da nova tentativa que você definiu.

Retry duration

Especifique por quanto tempo o Kinesis Data Firehose tentará novamente enviar dados para o 
Splunk.

Depois de enviar os dados, o Kinesis Data Firehose primeiro espera por uma confirmação da 
Splunk. Se ocorrer um erro ou a confirmação não chegar dentro do período de tempo limite de 
confirmação, o Kinesis Data Firehose iniciará o contador de duração de novas tentativas. Ele 
continuará tentando novamente até a duração da nova tentativa expirar. Depois disso, o Kinesis 
Data Firehose considera isso uma falha na entrega de dados e faz backup dos dados em seu 
bucket Amazon S3.

Toda vez que o Kinesis Data Firehose envia dados para a Splunk (seja a tentativa inicial ou 
uma nova tentativa), ele reinicia o contador de tempo limite de confirmação e aguarda uma 
confirmação da Splunk.
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Mesmo que a duração da nova tentativa expire, o Kinesis Data Firehose ainda aguarda a 
confirmação até recebê-la ou até que o tempo limite de confirmação seja atingido. Se o tempo 
de confirmação expirar, o Kinesis Data Firehose determinará se ainda há tempo no contador de 
novas tentativas. Se houver tempo restante, ele tentará executar novamente e repetirá a lógica 
até receber um reconhecimento ou determinará que o tempo de tentar novamente expirou.

Se você não quiser que o Kinesis Data Firehose tente enviar dados novamente, defina esse valor 
como 0.

Escolha Sumo Logic para seu destino
Esta seção descreve as opções para usar o Sumo Logic em seu destino. Para obter mais informações, 
consulte https://www.sumologic.com.

• Forneça valores para os campos:

URL do endpoint HTTP

Especifique a URL para o endpoint HTTP no seguinte formato:https://deployment 
name.sumologic.net/receiver/v1/kinesis/dataType/access token. O URL deve 
ser um URL de HTTPS.

Codificação de conteúdo

O Kinesis Data Firehose usa codificação de conteúdo para compactar o corpo de uma solicitação 
antes de enviar a. Escolha GZIP ou Desativado para ativar/desativar a codificação do conteúdo 
da sua solicitação.

Retry duration

Especifique por quanto tempo o Kinesis Data Firehose tenta novamente enviar dados para o 
Sumo Logic.

Depois de enviar dados, o Kinesis Data Firehose primeiro espera por uma confirmação do 
endpoint HTTP. Se ocorrer um erro ou a confirmação não chegar dentro do período de tempo 
limite de confirmação, o Kinesis Data Firehose iniciará o contador de duração de novas tentativas. 
Ele continuará tentando novamente até a duração da nova tentativa expirar. Depois disso, o 
Kinesis Data Firehose considera isso uma falha na entrega de dados e faz backup dos dados em 
seu bucket Amazon S3.

Toda vez que o Kinesis Data Firehose envia dados para o endpoint HTTP (seja a tentativa inicial 
ou uma nova tentativa), ele reinicia o contador de tempo limite de confirmação e aguarda uma 
confirmação do endpoint HTTP.

Mesmo que a duração da nova tentativa expire, o Kinesis Data Firehose ainda aguarda a 
confirmação até recebê-la ou até que o tempo limite de confirmação seja atingido. Se o tempo 
de confirmação expirar, o Kinesis Data Firehose determinará se ainda há tempo no contador de 
novas tentativas. Se houver tempo restante, ele tentará executar novamente e repetirá a lógica 
até receber um reconhecimento ou determinará que o tempo de tentar novamente expirou.

Se você não quiser que o Kinesis Data Firehose tente enviar dados novamente, defina esse valor 
como 0.

Parâmetros - opcionais

O Kinesis Data Firehose inclui esses pares de valores-chave em cada chamada HTTP. Esses 
parâmetros ajudam a identificar e organizar os destinos da.
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Dicas de buffer S3

O Kinesis Data Firehose armazena em em buffer os dados de entrada antes de entregá-los para 
o destino. O tamanho do buffer recomendado para o destino Elastic varia de provedor de serviços 
para provedor de serviços.

Escolha a Elastic para seu destino
Esta seção descreve as opções para usar a Elastic em seu destino.

• Forneça valores para os campos:

URL de endpoint elástico

Especifique a URL para o endpoint HTTP no seguinte formato:https://<cluster-
id>.es.<region>.aws.elastic-cloud.com. O URL deve ser um URL de HTTPS.

Chave de API

Entre em contato com o serviço Elastic para obter a chave de API necessária para permitir a 
entrega de dados para seu serviço a partir do Kinesis Data Firehose.

Codificação de conteúdo

O Kinesis Data Firehose usa codificação de conteúdo para compactar o corpo de uma solicitação 
antes de enviar a. Escolha GZIP (que é o que está selecionado por padrão) ou Desativado para 
ativar/desativar a codificação de conteúdo da sua solicitação.

Retry duration

Especifique por quanto tempo o Kinesis Data Firehose tentará novamente enviar dados para a 
Elastic.

Depois de enviar dados, o Kinesis Data Firehose primeiro espera por uma confirmação do 
endpoint HTTP. Se ocorrer um erro ou a confirmação não chegar dentro do período de tempo 
limite de confirmação, o Kinesis Data Firehose iniciará o contador de duração de novas tentativas. 
Ele continuará tentando novamente até a duração da nova tentativa expirar. Depois disso, o 
Kinesis Data Firehose considera isso uma falha na entrega de dados e faz backup dos dados em 
seu bucket Amazon S3.

Toda vez que o Kinesis Data Firehose envia dados para o endpoint HTTP (seja a tentativa inicial 
ou uma nova tentativa), ele reinicia o contador de tempo limite de confirmação e aguarda uma 
confirmação do endpoint HTTP.

Mesmo que a duração da nova tentativa expire, o Kinesis Data Firehose ainda aguarda a 
confirmação até recebê-la ou até que o tempo limite de confirmação seja atingido. Se o tempo 
de confirmação expirar, o Kinesis Data Firehose determinará se ainda há tempo no contador de 
novas tentativas. Se houver tempo restante, ele tentará executar novamente e repetirá a lógica 
até receber um reconhecimento ou determinará que o tempo de tentar novamente expirou.

Se você não quiser que o Kinesis Data Firehose tente enviar dados novamente, defina esse valor 
como 0.

Parâmetros - opcionais

O Kinesis Data Firehose inclui esses pares de valores-chave em cada chamada HTTP. Esses 
parâmetros ajudam a identificar e organizar os destinos da.
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Dicas de buffer S3

O Kinesis Data Firehose armazena em em buffer os dados de entrada antes de entregá-los para o 
destino. O tamanho do buffer recomendado para o destino Elastic é de 1 MiB.

Configurações avançadas e Backup
Este tópico descreve como configurar o backup e as configurações avançadas para o stream de entrega 
do Kinesis Data Firehose.

Configurações Backup
O Kinesis Data Firehose usa o Amazon S3 para fazer backup de todos ou com falha somente os dados 
que tenta entregar ao destino escolhido. Você pode especificar as configurações de backup do S3 para o 
stream de entrega do Kinesis Data Firehose se tiver feito uma das seguintes opções:

• Se você definir o Amazon S3 como o destino do stream de entrega do Kinesis Data Firehose e optar 
por especificar umAWSFunção do Lambda para transformar registros de dados ou se você optar por 
converter formatos de registro de dados para seu fluxo de entrega.

• Se você definir o Amazon Redshift como o destino do stream de entrega do Kinesis Data Firehose e 
optar por especificar umAWSFunção Lambda para transformar registros de dados.

• Se você definir qualquer um dos seguintes serviços como o destino do stream de entrega do Kinesis 
Data Firehose: Amazon OpenSearch Service, Datadog, Dynatrace, HTTP Endpoint, LogicMonitor, 
MongoDB Cloud, New Relic, Splunk ou Sumo Logic.

A seguir estão as configurações de backup para o stream de entrega do Kinesis Data Firehose:

• Backup de registro de origem no Amazon S3 - se S3 ou Amazon Redshift for o destino selecionado, 
essa configuração indica se você deseja ativar o backup de dados de origem ou mantê-lo desativado. 
Se qualquer outro serviço suportado (diferente do S3 ou do Amazon Redshift) estiver definido como 
o destino selecionado, essa configuração indicará se você deseja fazer backup de todos os dados de 
origem ou dados com falha somente.

• O bucket de backup do S3 — Este é o bucket do S3 em que o Kinesis Data Firehose faz backup de seus 
dados.

• O prefixo do bucket de backup do S3 — Este é o prefixo em que o Kinesis Data Firehose faz backup de 
seus dados.

• Prefixo de saída de erro de bucket de backup S3 - todos os dados com falha são copiados no prefixo de 
saída de erro deste bucket do S3.

• Dicas de buffer, compactação e criptografia para backup - O Kinesis Data Firehose usa o Amazon S3 
para fazer backup de todos ou falhou apenas dados que tenta entregar ao destino escolhido. O Kinesis 
Data Firehose armazena em buffer os dados de entrada antes de entregá-los (fazendo backup) para o 
Amazon S3. Você pode escolher um tamanho de buffer de 1 a 128 MIBs e um intervalo de buffer de 60 
a 900 segundos. A condição satisfeita primeiro acionará a entrega de dados ao Amazon S3. Se você 
habilitar a transformação de dados, o intervalo de buffer se aplicará a partir do momento em que os 
dados transformados são recebidos pelo Kinesis Data Firehose até a entrega de dados ao Amazon S3. 
Se a entrega de dados ao destino ficar atrás da gravação de dados no fluxo de entrega, o Kinesis Data 
Firehose aumentará o tamanho do buffer dinamicamente para recuperar o atraso. Essa ação ajuda a 
garantir que todos os dados sejam entregues no destino.

• Compressões e criptografia do S3 — Escolha a compactação de dados Snappy compatível com GZIP, 
Snappy, ou nenhuma compactação de dados compatível com o Hadoop, ou nenhuma compactação de 
dados. A compactação Snappy compatível com Snappy, Zip e Hadoop não está disponível para fluxos 
de entrega do com o Amazon Redshift como destino.
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O Kinesis Data Firehose oferece suporte para criptografia no lado do servidor do Amazon S3 
comAWSKey Management Service (AWSKMS) para criptografar dados entregues no Amazon S3. Você 
pode optar por não criptografar os dados ou criptografá-los com uma chave da lista deAWSChaves KMS 
que você possui. Para obter mais informações, consulteProteção de dados usando criptografia no lado 
do servidor com oAWSChaves gerenciadas pelo KMS (SSE-KMS).

Configurações avançadas
A seguir estão as configurações avançadas para o fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose:

• Criptografia no lado do servidor — O Kinesis Data Firehose oferece suporte para criptografia no lado 
do servidor do Amazon S3 com oAWSKey Management Service (AWSKMS) para criptografar dados 
entregues no Amazon S3. Para obter mais informações, consulteProteção de dados usando criptografia 
no lado do servidor com oAWSChaves gerenciadas pelo KMS (SSE-KMS).

• Registro de erros — Se a transformação de dados estiver habilitada, o Kinesis Data Firehose poderá 
registrar a invocação do Lambda e enviar erros de entrega de dados ao CloudWatch Logs. Em seguida, 
você pode visualizar os logs de erros específicos se a entrega de dados ou a invocação do Lambda 
apresentar falha. Para obter mais informações, consulte Monitorar o Kinesis Data Firehose usando o 
CloudWatch Logs.

• Permissões — O Kinesis Data Firehose usa funções do IAM para todas as permissões necessárias 
para o stream de entrega do. Você pode optar por criar uma nova função em que as permissões 
necessárias sejam atribuídas automaticamente ou escolher uma função existente criada para o Kinesis 
Data Firehose. A função é usada para conceder ao Kinesis Data Firehose acesso a vários serviços, 
incluindo o bucket do S3,AWSChave KMS (se a criptografia de dados estiver habilitada) e a função 
do Lambda (se a transformação de dados estiver habilitada). O console pode criar uma função com 
espaços reservados. Para obter mais informações, consulteO que é o IAM?.

• Tags - Você pode adicionar tags para organizar oAWSRecursos, rastreie custos e controle o acesso.

Depois de escolher o backup e as configurações avançadas, revise suas escolhas e, em seguida, escolha 
oCriar fluxo de entrega do.

O novo stream de entrega do Kinesis Data Firehose demora alguns instantes noCriarstate antes de estar 
disponível. Depois que o stream de entrega do Kinesis Data Firehose estiver em umAtivoState, você pode 
começar a enviar dados para ele do seu produtor.
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Teste do fluxo de entrega por meio 
de dados de exemplo

Você pode usar o AWS Management Console para incluir dados simulados do índice de ações. O console 
executa um script no navegador para colocar registros de exemplo no fluxo de entrega do Kinesis Data 
Firehose. Isso permite que você teste a configuração do fluxo de entrega sem precisar gerar seus próprios 
dados de teste.

Este é um exemplo dos dados simulados:

{"TICKER_SYMBOL":"QXZ","SECTOR":"HEALTHCARE","CHANGE":-0.05,"PRICE":84.51}

Observe que são cobrados encargos padrão do Amazon Kinesis Data Firehose do Amazon Kinesis Data 
Firehose são cobrados encargos padrão do Amazon Kinesis Data Firehose. Para interromper essas 
cobranças, você pode parar o fluxo de exemplo no console a qualquer momento.

Índice
• Pré-requisitos (p. 28)
• Teste usando o Amazon S3 como destino (p. 28)
• Testar usando o Amazon Redshift como destino (p. 29)
• Testar usando oOpenSearchServiço como destino (p. 29)
• Teste usando o Splunk como destino (p. 29)

Pré-requisitos
Antes de começar, crie um fluxo de entrega. Para obter mais informações, consulte Criar um fluxo de 
entrega do Amazon Kinesis Data Firehose (p. 5).

Teste usando o Amazon S3 como destino
Execute o procedimento a seguir para testar o fluxo de entrega usando o Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) como destino.

Para testar um fluxo de entrega usando o Amazon S3

1. Abra o console do Kinesis Data Firehose emhttps://console.aws.amazon.com/firehose/.
2. Escolha o fluxo de entrega.
3. Em Test with demo data, escolha Start sending demo data para gerar dados de exemplo do índice de 

ações.
4. Siga as instruções na tela para verificar se os dados estão sendo entregues ao bucket do S3. Observe 

que pode demorar alguns minutos para que os novos objetos apareçam no bucket, com base na 
configuração de armazenamento em buffer do bucket.

5. Quando o teste for concluído, escolha Stop sending demo data para cessar a cobrança de uso.
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Testar usando o Amazon Redshift como destino
Execute o procedimento a seguir para testar o fluxo de entrega usando o Amazon Redshift como destino.

Para testar um fluxo de entrega usando o Amazon Redshift

1. Seu fluxo de entrega espera que uma tabela esteja presente no cluster do Amazon Redshift. Connect 
ao Amazon Redshift por meio de uma interface SQLE execute a instrução a seguir para criar uma 
tabela que aceite os dados de exemplo.

create table firehose_test_table
( 
 TICKER_SYMBOL varchar(4), 
 SECTOR varchar(16), 
 CHANGE float, 
 PRICE float
);

2. Abra o console do Kinesis Data Firehose emhttps://console.aws.amazon.com/firehose/.
3. Escolha o fluxo de entrega.
4. Edite os detalhes do destino do fluxo de entrega de modo que a tabela firehose_test_table

recém-criada seja indicada.
5. Em Test with demo data, escolha Start sending demo data para gerar dados de exemplo do índice de 

ações.
6. Siga as instruções na tela para verificar se os dados estão sendo entregues na tabela. Observe que 

pode demorar alguns minutos para que novas linhas apareçam na tabela, com base na configuração 
de armazenamento em buffer.

7. Quando o teste for concluído, escolha Stop sending demo data para cessar a cobrança de uso.
8. Edite os detalhes do destino do fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose para direcionar para outra 

tabela.
9. (Opcional) Exclua a tabela firehose_test_table.

Testar usando oOpenSearchServiço como destino
Execute o procedimento a seguir para testar o fluxo de entrega usando o AmazonOpenSearchServiço 
como destino.

Para testar um fluxo de entrega usando oOpenSearchServiço

1. Abra o console do Kinesis Data Firehose emhttps://console.aws.amazon.com/firehose/.
2. Escolha o fluxo de entrega.
3. Em Test with demo data, escolha Start sending demo data para gerar dados de exemplo do índice de 

ações.
4. Siga as instruções na tela para verificar se os dados estão sendo entregues aoOpenSearchDomínio 

do serviço. Para obter mais informações, consultePesquisar documentos em umOpenSearchDomínio 
do ServicenoAmazôniaOpenSearchGuia do desenvolvedor do Service.

5. Quando o teste for concluído, escolha Stop sending demo data para cessar a cobrança de uso.

Teste usando o Splunk como destino
Execute o procedimento a seguir para testar o fluxo de entrega usando o Splunk como destino.
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Para testar um fluxo de entrega usando o Splunk

1. Abra o console do Kinesis Data Firehose emhttps://console.aws.amazon.com/firehose/.
2. Escolha o fluxo de entrega.
3. Em Test with demo data, escolha Start sending demo data para gerar dados de exemplo do índice de 

ações.
4. Verifique se os dados estão sendo entregues para o seu índice do Splunk. Exemplo de termos de 

pesquisa no Splunk são sourcetype="aws:firehose:json" e index="name-of-your-
splunk-index". Para obter mais informações sobre como pesquisar eventos no Splunk, consulte
Pesquisar manual na documentação do Splunk.

Se os dados de teste não aparecem no índice do Splunk, verifique o bucket do Amazon S3 para 
eventos com falha. Consulte também Dados não entregues ao Splunk.

5. Quando concluir o teste, escolha Stop sending demo data para cessar a cobrança de uso.
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Envio de dados para um fluxo de 
entrega do Amazon Kinesis Data 
Firehose

Você pode enviar dados para o fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose usando diferentes tipos de 
fontes: Você pode usar um fluxo de dados do Kinesis, o Kinesis Agent ou a API do Kinesis Data Firehose 
usando oAWSSDK. Você também pode usar o Amazon CloudWatch Logs, CloudWatch Events ouAWS 
IoTComo fonte de dados do. Se você for novato no Kinesis Data Firehose, dedique um tempo para 
se familiarizar com os conceitos e a terminologia apresentados noO que é o Amazon Kinesis Data 
Firehose? (p. 1).

Note

AlgunsAWSOs serviços só podem enviar mensagens e eventos a um fluxo de entrega do Kinesis 
Data Firehose que esteja na mesma região. Se o seu fluxo de entrega não aparecer como uma 
opção quando estiver configurando um destino para o Amazon CloudWatch Logs, CloudWatch 
Events ouAWS IoTVerifique se o fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose está na mesma região 
que os outros serviços.

Tópicos
• Gravar no Kinesis Data Firehose usando o Kinesis Data Streams (p. 31)
• Gravar no Kinesis Data Firehose usando o Kinesis Agent (p. 32)
• Gravar no Kinesis Data Firehose usando oAWSSDK (p. 43)
• Gravar no Kinesis Data Firehose usando CloudWatch Logs (p. 44)
• Gravando no Kinesis Data Firehose usando eventos do CloudWatch (p. 44)
• Gravando no Kinesis Data Firehose usandoAWS IoT (p. 45)

Gravar no Kinesis Data Firehose usando o Kinesis 
Data Streams

É possível configurar o Amazon Kinesis Data Streams para enviar informações para um fluxo de entrega 
do Kinesis Data Firehose.

Important

Se você usa a Kinesis Producer Library (KPL) para gravar dados em um streaming de dados do 
Kinesis, é possível usar a agregação para combinar os registros que você grava no streaming de 
dados do Kinesis. Se você usar esse streaming de dados como origem para o fluxo de entrega do 
Kinesis Data Firehose, o Kinesis Data Firehose desagregará os registros antes de entregá-los no 
destino. Se você configurar o fluxo de entrega para transformar os dados, o Kinesis Data Firehose 
desagregará os registros antes de entregá-losAWS Lambda. Para obter mais informações, 
consulte Desenvolver produtores usando a Kinesis Producer Library da Amazon e Agregação.

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do Kinesis Data Firehose em https:// 
console.aws.amazon.com/firehose/.
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2. Escolha Create Delivery Stream. Na página Name and source (Nome e origem), forneça valores para 
os seguintes campos:

Delivery stream name

O nome do fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose.
Origem

SelecioneFluxo do KinesisPara configurar um fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose que usa 
um streaming de dados do Kinesis como fonte de dados do. Isso permite que você use o Kinesis 
Data Firehose para ler dados com facilidade de um streaming de dados existente e carregá-los 
nos destinos.

Para usar um streaming de dados do Kinesis como origem, selecione um streaming existente 
noFluxo do Kinesislistar ou escolhaCriar novoPara criar um novo fluxo de dados do Kinesis. 
Depois de criar um novo streaming, selecioneAtualizarPara atualizar oFluxo do Kinesislista. Se 
você tiver um grande número de fluxos, filtre a lista com a opção Filter by name.

Note

Quando você configurar um fluxo de dados do Kinesis como a origem 
de um fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose, o Kinesis Data 
FirehosePutRecordePutRecordBatchas operações estão desativadas. Para adicionar 
dados ao fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose neste caso, use o Kinesis Data 
StreamsPutRecordePutRecordsoperações

O Kinesis Data Firehose começa a ler dados doLATESTposição do fluxo do Kinesis. Para obter 
mais informações sobre as posições do Kinesis Data Streams, consulteGetShardIterator. O 
Kinesis Data Firehose chama o Kinesis Data StreamsGetRecordsoperação uma vez por segundo 
para cada estilhaço.

Mais de um fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose pode ler o mesmo fluxo do Kinesis. Outros 
aplicativos do Kinesis (consumidores) também podem ler o mesmo streaming. Cada chamada de 
qualquer fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose ou de outro aplicativo consumidor conta em 
relação ao limite total de limitação do estilhaço. Para evitar a limitação, planeje seus aplicativos 
cuidadosamente. Para obter mais informações sobre os limites do Kinesis Data Streams, 
consulteLimites do Amazon Kinesis Streams.

3. Escolha Next para avançar até a página Transformação do registro (p. 6).

Gravar no Kinesis Data Firehose usando o Kinesis 
Agent

O agente do Amazon Kinesis é um aplicativo de software Java independente que oferece uma maneira 
fácil de coletar e enviar dados ao Kinesis Data Firehose. O agente monitora continuamente um conjunto 
de arquivos e envia novos dados ao fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose. Ele manipula o rodízio 
de arquivos, os pontos de verificação e as novas tentativas após falhas. Seus dados são entregues de 
maneira confiável, imediata e simples. Ele também emite métricas do Amazon CloudWatch para ajudá-lo a 
monitorar e solucionar problemas no processo de streaming.

Por padrão, os registros são analisados em cada arquivo com base no caractere de nova linha ('\n'). 
No entanto, o agente também pode ser configurado para analisar registros de várias linhas (consulte
Configurações do agente (p. 36)).

Você pode instalar o agente em ambientes de servidor baseados no Linux, como servidores web, 
servidores de log e servidores de banco de dados. Após instalar o agente, configure-o especificando os 
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arquivos a serem monitorados e o fluxo de entrega dos dados. Depois que o agente é configurado, ele 
coleta dados dos arquivos de forma durável e os envia confiavelmente ao fluxo de entrega.

Tópicos
• Pré-requisitos (p. 33)
• Credenciais (p. 33)
• Provedores de credenciais personalizados (p. 33)
• Download e instalação do agente (p. 34)
• Configuração e inicialização do agente (p. 35)
• Configurações do agente (p. 36)
• Monitoramento de vários diretórios de arquivos e gravação em vários streams (p. 39)
• Use o agente para pré-processar dados (p. 39)
• Comandos da CLI do agente (p. 42)

Pré-requisitos
• O sistema operacional deve ser o Amazon Linux ou o Red Hat Enterprise Linux versão 7 ou posterior.
• O agente versão 2.0.0 ou posterior é executado usando o JRE versão 1.8 ou posterior. O agente versão 

1.1.x é executado usando o JRE 1.7 ou posterior.
• Se você estiver usando o Amazon EC2 para executar o agente, execute a instância do EC2.
• A função do IAM ouAWSCredenciais especificadas devem ter permissão para executar o 

Kinesis Data FirehosePutRecordBatchPara que o agente envie dados ao fluxo de entrega do. 
Se você habilitar o monitoramento do CloudWatch para o agente, permissão para executar 
o CloudWatchPutMetricDataoperação também é necessária. Para obter mais informações, 
consulteControlar o acesso com o Amazon Kinesis Data Firehose  (p. 48),Monitorando a Health do 
agente Kinesis (p. 117), eAutenticação e controle de acesso do Amazon CloudWatch.

Credenciais
Gerencie seuAWSCredenciais usando um dos seguintes métodos:

• Crie um provedor de credenciais personalizadas. Para obter mais detalhes, consulte the section called 
“Provedores de credenciais personalizados” (p. 33).

• Especifique uma função do IAM ao executar a instância do EC2.
• Especifique oAWSCredenciais ao configurar o agente (consulte as entradas 

doawsAccessKeyIdeawsSecretAccessKeyna tabela de configuração emthe section called 
“Configurações do agente” (p. 36)).

• Edite/etc/sysconfig/aws-kinesis-agentPara especificar oAWSRegião eAWSChaves de acesso.
• Se a instância do EC2 estiver em outraAWS, crie uma função do IAM para fornecer acesso 

ao serviço Kinesis Data Firehose. Especifique essa função ao configurar o agente (consulte
assumeRoleARN (p. ) e assumeRoleExternalId (p. )). Use um dos métodos anteriores para 
especificar oAWSCredenciais de um usuário na outra conta que tem permissão para assumir essa 
função.

Provedores de credenciais personalizados
Você pode criar um provedor de credenciais personalizadas e fornecer 
seu nome de classe e caminho jar ao agente do Kinesis nas seguintes 
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configurações:userDefinedCredentialsProvider.classnameeuserDefinedCredentialsProvider.location. 
Para obter as descrições dessas duas configurações, consulte the section called “Configurações do 
agente” (p. 36).

Para criar um provedor de credenciais personalizadas, defina uma classe que implemente a interface
AWSCredentialsProvider, como a do exemplo a seguir.

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;

public class YourClassName implements AWSCredentialsProvider { 
    public YourClassName() { 
    } 

    public AWSCredentials getCredentials() { 
        return new BasicAWSCredentials("key1", "key2"); 
    } 

    public void refresh() { 
    }
}

Sua classe deve ter um construtor que não aceite argumentos.

AWSInvoca o método de atualização periodicamente para obter credenciais atualizadas. Se você quiser 
que seu provedor de credenciais forneça credenciais diferentes ao longo da vida útil, inclua código 
para atualizar as credenciais neste método. Também é possível deixar esse método vazio se quiser um 
provedor de credenciais que venda credenciais estáticas (sem alteração).

Download e instalação do agente
Primeiro, conecte-se à instância. Para obter mais informações, consulte Conectar à sua instância no
Manual do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux. Se você tiver problemas para se conectar, 
consulteResolução de problemas para se conectar à sua instâncianoGuia do usuário do Amazon EC2 para 
instâncias do Linux.

Em seguida, instale o agente usando um dos métodos a seguir.

• Para configurar o agente a partir dos repositórios do Amazon Linux

Esse método funciona somente para instâncias do Amazon Linux. Use o seguinte comando :

sudo yum install –y aws-kinesis-agent 
         

O agente v 2.0.0 ou posterior é instalado em computadores com sistema operacional Amazon Linux 
2 (AL2). Esta versão do agente requer o Java 1.8 ou posterior. Se a versão Java necessária ainda 
não estiver presente, o processo de instalação do agente a instalará. Para obter mais informações em 
relação ao Amazon Linux 2, consultehttps://aws.amazon.com/amazon-linux-2/.

• Para configurar o agente no repositório do Amazon S3

Esse método funciona para o Red Hat Enterprise Linux, bem como para instâncias do Amazon Linux 2 
porque instala o agente a partir do repositório disponível publicamente. Use o comando a seguir para 
fazer download e instalar a versão mais recente do agente versão 2.x.x:
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sudo yum install –y https://s3.amazonaws.com/streaming-data-agent/aws-kinesis-agent-
latest.amzn2.noarch.rpm 
                 

Para instalar uma versão específica do agente, especifique o número da versão no comando. Por 
exemplo, o comando a seguir instala o agente v 2.0.1.

sudo yum install –y https://streaming-data-agent.s3.amazonaws.com/aws-kinesis-
agent-2.0.1-1.amzn1.noarch.rpm 
                 

Se você tiver o Java 1.7 e não quiser atualizá-lo, você pode baixar o agente versão 1.x.x, que é 
compatível com o Java 1.7. Por exemplo, para fazer download do agente v1.1.6, você pode usar o 
seguinte comando:

sudo yum install –y https://s3.amazonaws.com/streaming-data-agent/aws-kinesis-
agent-1.1.6-1.amzn1.noarch.rpm 
                 

O agente mais recente v1.x.x pode ser baixado usando o seguinte comando:

sudo yum install –y https://s3.amazonaws.com/streaming-data-agent/aws-kinesis-agent-
latest.amzn1.noarch.rpm 
                 

• Para configurar o agente no repositório do GitHub

1. Primeiro, verifique se você precisou da versão do Java instalada, dependendo da versão do agente.
2. Faça download do agente noawslabs/amazon-kinesis-agentRepo do GitHub.
3. Instale o agente navegando até o diretório de download e executando o comando a seguir:

sudo ./setup --install 
                 

Configuração e inicialização do agente
Para configurar e iniciar o agente

1. Abra e edite o arquivo de configuração (como superusuário, se você estiver usando permissões 
padrão de acesso a arquivos): /etc/aws-kinesis/agent.json

Nesse arquivo de configuração, especifique os arquivos ( "filePattern" ) nos quais o agente 
coleta dados e o nome do fluxo de entrega ( "deliveryStream" ) ao qual o agente envia dados. O 
nome do arquivo é um padrão, e o agente reconhece os rodízios de arquivos. Você só pode fazer o 
rodízio de arquivos ou criar novos arquivos uma vez por segundo, no máximo. O agente usa o carimbo 
de data e hora de criação de arquivo para determinar quais arquivos serão rastreados e colocados 
no final do fluxo de entrega. A criação de novos arquivos ou o rodízio de arquivos em uma frequência 
superior a uma vez por segundo não permite que o agente faça a distinção entre eles corretamente.

{  
   "flows": [ 
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        {  
            "filePattern": "/tmp/app.log*",  
            "deliveryStream": "yourdeliverystream" 
        }  
   ]  
} 

O valorAWSA região éus-east-1. Se você estiver usando outra região, adicione a configuração
firehose.endpoint ao arquivo de configuração, especificando o endpoint para a sua região. Para 
obter mais informações, consulte Configurações do agente (p. 36).

2. Inicie o agente manualmente:

sudo service aws-kinesis-agent start

3. (Opcional) Configure o agente para ser iniciado durante a inicialização do sistema:

sudo chkconfig aws-kinesis-agent on

Agora o agente está sendo executado como um serviço do sistema em segundo plano. Ele monitora 
continuamente os arquivos especificados e envia dados ao fluxo de entrega especificado. A atividade do 
agent é registrada em /var/log/aws-kinesis-agent/aws-kinesis-agent.log.

Configurações do agente
O agente oferece suporte a duas configurações obrigatórias, filePattern e deliveryStream, além 
das configurações opcionais de recursos adicionais. É possível especificar configurações obrigatórios e 
opcionais em /etc/aws-kinesis/agent.json.

Sempre que você alterar o arquivo de configuração, deverá interromper e iniciar o agente, usando os 
seguintes comandos:

sudo service aws-kinesis-agent stop
sudo service aws-kinesis-agent start

Se desejar, você pode usar o seguinte comando:

sudo service aws-kinesis-agent restart

Estas são as configurações gerais.

Definição da 
configuração

Descrição

assumeRoleARN O nome de recurso da Amazon (ARN) da função a ser assumida pelo usuário. 
Para obter mais informações, consulteDelegar acesso entreAWSContas 
usando funções do IAMnoManual do usuário do IAM.

assumeRoleExternalIdUm identificador opcional que determina quem pode assumir a função. Para 
obter mais informações, consulteComo usar um ID externonoManual do 
usuário do IAM.

awsAccessKeyId AWSO ID da chave de acesso que substitui as credenciais padrão. Essa 
configuração tem precedência sobre todos os outros provedores de 
credenciais.
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Definição da 
configuração

Descrição

awsSecretAccessKey AWSA chave secreta que substitui as credenciais padrão. Essa configuração 
tem precedência sobre todos os outros provedores de credenciais.

cloudwatch.emitMetricsPermite que o agente emita métricas para o CloudWatch se definidas (true).

Padrão: true

cloudwatch.endpoint O endpoint regional do CloudWatch.

Padrão: monitoring.us-east-1.amazonaws.com

firehose.endpoint O endpoint regional do Kinesis Data Firehose.

Padrão: firehose.us-east-1.amazonaws.com

sts.endpoint O endpoint regional doAWSSecurity Token Service.

Padrão: https://sts.amazonaws.com

userDefinedCredentialsProvider.classnameSe você definir um provedor de credenciais personalizadas, forneça seu 
nome de classe totalmente qualificado usando essa configuração. Não inclua
.class no final do nome da classe.

userDefinedCredentialsProvider.locationSe você definir um provedor de credenciais personalizadas, use essa 
configuração para especificar o caminho absoluto do jar que contém o 
provedor de credenciais personalizadas. O agente também procura o arquivo 
jar no seguinte local: /usr/share/aws-kinesis-agent/lib/.

Estas são as configurações de fluxo.

Definição da 
configuração

Descrição

aggregatedRecordSizeBytesPara fazer com que o agente agregue registros e, depois, coloque-os no 
fluxo de entrega de uma operação, especifique essa configuração. Defina 
o tamanho desejado do registro agregado antes que o agente o coloque no 
fluxo de entrega.

Padrão: 0 (sem agregação)

dataProcessingOptionsA lista das opções de processamento aplicadas a cada registro analisado 
antes que ele seja enviado ao fluxo de entrega. As opções de processamento 
são executadas na ordem especificada. Para obter mais informações, 
consulte Use o agente para pré-processar dados (p. 39).

deliveryStream [Obrigatório] O nome do fluxo de entrega.

filePattern [Obrigatório] Um glob para os arquivos que precisam ser monitorados pelo 
agente. Qualquer arquivo que corresponda a esse padrão é selecionado 
pelo agente automaticamente e monitorado. Para todos os arquivos 
correspondentes a esse padrão, conceda permissão de leitura a aws-
kinesis-agent-user. Para o diretório que contém os arquivos, conceda 
permissões de leitura e execução a aws-kinesis-agent-user.
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Definição da 
configuração

Descrição

Important

O agente seleciona qualquer arquivo que corresponda a esse 
padrão. Para garantir que o agente não selecione registros não 
intencionais, escolha esse padrão cuidadosamente.

initialPosition A posição em que o arquivo começou a ser analisado. Os valores válidos são
START_OF_FILE e END_OF_FILE.

Padrão: END_OF_FILE

maxBufferAgeMillis O tempo máximo, em milissegundos, durante o qual o agente armazena os 
dados em buffer antes de enviá-los ao fluxo de entrega.

Intervalo de valores: 1.000—900.000 (1 segundo a 15 minutos)

Padrão: 60.000 (1 minuto)

maxBufferSizeBytes O tamanho máximo, em bytes, durante o qual o agente armazena os dados 
em buffer antes de enviá-los ao fluxo de entrega.

Intervalo de valores: 1—4.194.304 (4 MB)

Padrão: 4.194.304 (4 MB)

maxBufferSizeRecordsO número máximo de registros para os quais o agente armazena os dados 
em buffer antes de enviá-los ao fluxo de entrega.

Intervalo de valores: 1–500

Padrão: 500

minTimeBetweenFilePollsMillisO intervalo de tempo, em milissegundos, em que o agente consulta e analisa 
os arquivos monitorados em busca de novos dados.

Intervalo de valores: 1 ou mais

Padrão: 100

multiLineStartPatternO padrão de identificação do início de um registro. Um registro é composto 
por uma linha que corresponde ao padrão e pelas linhas subsequentes que 
não correspondem ao padrão. Os valores válidos são expressões regulares. 
Por padrão, cada nova linha nos arquivos de log é analisada como um único 
registro.

skipHeaderLines O número de linhas em que o agente ignorará a análise no início dos arquivos 
monitorados.

Intervalo de valores: 0 ou mais

Padrão: 0 (zero)

truncatedRecordTerminatorA string que o agente utiliza para truncar um registro analisado quando o 
tamanho do registro excede o limite de tamanho de registro do Kinesis Data 
Firehose. (1,000 KB)

Padrão: '\n' (nova linha)
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Monitoramento de vários diretórios de arquivos e 
gravação em vários streams
Ao especificar vários fluxos de configurações, você pode configurar o agente para monitorar vários 
diretórios de arquivos e enviar dados a vários streams. No exemplo de configuração a seguir, o agente 
monitora dois diretórios de arquivos e envia dados a um stream de dados do Kinesis e a um stream de 
entrega do Kinesis Data Firehose, respectivamente. Você pode especificar diferentes endpoints para o 
Kinesis Data Streams e o Kinesis Data Firehose do Kinesis para que o streaming de dados e o streaming 
de entrega do Kinesis Data Firehose não precisem estar na mesma região.

{ 
    "cloudwatch.emitMetrics": true, 
    "kinesis.endpoint": "https://your/kinesis/endpoint",  
    "firehose.endpoint": "https://your/firehose/endpoint",  
    "flows": [ 
        { 
            "filePattern": "/tmp/app1.log*",  
            "kinesisStream": "yourkinesisstream" 
        },  
        { 
            "filePattern": "/tmp/app2.log*", 
            "deliveryStream": "yourfirehosedeliverystream"  
        } 
    ]  
}

Para obter informações mais detalhadas sobre como usar o agente com o Amazon Kinesis Data Streams, 
consulteGravar no Amazon Kinesis Data Streams com o Kinesis Agent.

Use o agente para pré-processar dados
O agente pode pré-processar os registros analisados a partir dos arquivos monitorados antes 
de enviá-los ao fluxo de entrega. Você pode habilitar esse recurso adicionando a configuração
dataProcessingOptions ao fluxo de arquivos. Um ou mais opções de processamento podem ser 
adicionadas e serão executadas na ordem especificada.

O agente oferece suporte às seguintes opções de processamento. Como o agente é de código aberto, 
você pode desenvolver e estender ainda mais suas opções de processamento. Você pode baixar o agente 
noAgente Kinesis.

Opções de processamento

SINGLELINE

Converte um registro de várias linhas em um registro de única linha removendo caracteres de nova 
linha, e espaços à esquerda e à direita.

{ 
    "optionName": "SINGLELINE"
}

CSVTOJSON

Converte um registro com formato separado por delimitador em um registro com formato JSON.

{ 
    "optionName": "CSVTOJSON", 
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    "customFieldNames": [ "field1", "field2", ... ], 
    "delimiter": "yourdelimiter"
}

customFieldNames

[Obrigatório] Os nomes de campo usados como chaves em cada par de valores de chave 
JSON. Por exemplo, se você especificar ["f1", "f2"], o registro "v1, v2" será convertido em
{"f1":"v1","f2":"v2"}.

delimiter

A string usada como delimitador no registro. O padrão é uma vírgula (,).
LOGTOJSON

Converte um registro com formato de log em um registro com formato JSON. Os formatos de log 
compatíveis são Apache Common Log, Apache Combined Log, Apache Error Log e RFC3164 Syslog.

{ 
    "optionName": "LOGTOJSON", 
    "logFormat": "logformat", 
    "matchPattern": "yourregexpattern", 
    "customFieldNames": [ "field1", "field2", … ]
}

logFormat

[Obrigatório] O formato da entrada de log. Os valores possíveis são:
• COMMONAPACHELOG— O formato Apache Common Log. Cada entrada de log tem o seguinte 

padrão: "%{host} %{ident} %{authuser} [%{datetime}] \"%{request}\" 
%{response} %{bytes}".

• COMBINEDAPACHELOG— O formato Apache Combined Log. Cada entrada de log tem o 
seguinte padrão: "%{host} %{ident} %{authuser} [%{datetime}] \"%{request}\" 
%{response} %{bytes} %{referrer} %{agent}".

• APACHEERRORLOG— O formato Apache Error Log. Cada entrada de log tem o seguinte 
padrão: "[%{timestamp}] [%{module}:%{severity}] [pid %{processid}:tid 
%{threadid}] [client: %{client}] %{message}".

• SYSLOG— O formato RFC3164 Syslog. Cada entrada de log tem o seguinte padrão: 
"%{timestamp} %{hostname} %{program}[%{processid}]: %{message}".

matchPattern

Substitui o padrão do formato de log especificado. Use esta configuração para extrair 
valores de entradas de log, caso elas tenham um formato personalizado. Se você especificar
matchPattern, também deve especificar customFieldNames.

customFieldNames

Os nomes de campo personalizados usados como chaves em cada par de valores de chave 
JSON. Você pode usar essa configuração para definir nomes de campo para valores extraídos de
matchPattern ou substituir os nomes de campo padrão de formatos de log predefinidos.

Example : Configuração LOGTOJSON

Aqui está um exemplo de uma configuração LOGTOJSON para uma entrada Apache Common Log 
convertida em formato JSON:

{ 
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    "optionName": "LOGTOJSON", 
    "logFormat": "COMMONAPACHELOG"
}

Antes da conversão:

64.242.88.10 - - [07/Mar/2004:16:10:02 -0800] "GET /mailman/listinfo/hsdivision HTTP/1.1" 
 200 6291

Depois da conversão:

{"host":"64.242.88.10","ident":null,"authuser":null,"datetime":"07/
Mar/2004:16:10:02 -0800","request":"GET /mailman/listinfo/hsdivision 
 HTTP/1.1","response":"200","bytes":"6291"}

Example : Configuração LOGTOJSON com campos personalizados

Aqui está outro exemplo de configuração LOGTOJSON:

{ 
    "optionName": "LOGTOJSON", 
    "logFormat": "COMMONAPACHELOG", 
    "customFieldNames": ["f1", "f2", "f3", "f4", "f5", "f6", "f7"]
}

Com essa configuração, a mesma entrada Apache Common Log do exemplo anterior é convertida em 
formato JSON, da seguinte forma:

{"f1":"64.242.88.10","f2":null,"f3":null,"f4":"07/Mar/2004:16:10:02 -0800","f5":"GET /
mailman/listinfo/hsdivision HTTP/1.1","f6":"200","f7":"6291"}

Example : Conversão da entrada Apache Common Log

A configuração de fluxo a seguir converte uma entrada Apache Common Log em um registro de linha única 
no formato JSON:

{  
    "flows": [ 
        { 
            "filePattern": "/tmp/app.log*",  
            "deliveryStream": "my-delivery-stream", 
            "dataProcessingOptions": [ 
                { 
                    "optionName": "LOGTOJSON", 
                    "logFormat": "COMMONAPACHELOG" 
                } 
            ] 
        } 
    ]  
}

Example : Conversão de registros de várias linhas

A configuração de fluxo a seguir analisa registros de várias linha cuja primeira linha começa com 
"[SEQUENCE=". Cada registro é convertido primeiro em um registro de única linha. Em seguida, os valores 
são extraídos do registro com base em um delimitador por tabulações. Os valores extraídos são mapeados 
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para os valores customFieldNames especificados, a fim de formar um registro de linha única no formato 
JSON.

{  
    "flows": [ 
        { 
            "filePattern": "/tmp/app.log*",  
            "deliveryStream": "my-delivery-stream", 
            "multiLineStartPattern": "\\[SEQUENCE=", 
            "dataProcessingOptions": [ 
                { 
                    "optionName": "SINGLELINE" 
                }, 
                { 
                    "optionName": "CSVTOJSON", 
                    "customFieldNames": [ "field1", "field2", "field3" ], 
                    "delimiter": "\\t" 
                } 
            ] 
        } 
    ]  
}

Example : Configuração LOGTOJSON com padrão de correspondência

Aqui está um exemplo de configuração LOGTOJSON referente a uma entrada Apache Common Log 
convertida em formato JSON, com o último campo (bytes) omitido:

{ 
    "optionName": "LOGTOJSON", 
    "logFormat": "COMMONAPACHELOG", 
    "matchPattern": "^([\\d.]+) (\\S+) (\\S+) \\[([\\w:/]+\\s[+\\-]\\d{4})\\] \"(.+?)\" (\
\d{3})", 
    "customFieldNames": ["host", "ident", "authuser", "datetime", "request", "response"]
}

Antes da conversão:

123.45.67.89 - - [27/Oct/2000:09:27:09 -0400] "GET /java/javaResources.html HTTP/1.0" 200

Depois da conversão:

{"host":"123.45.67.89","ident":null,"authuser":null,"datetime":"27/Oct/2000:09:27:09 
 -0400","request":"GET /java/javaResources.html HTTP/1.0","response":"200"}

Comandos da CLI do agente
Inicie automaticamente o agente durante a inicialização do sistema:

sudo chkconfig aws-kinesis-agent on

Verifique o status do agente:

sudo service aws-kinesis-agent status

Interrompa o agente:
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sudo service aws-kinesis-agent stop

Leia o arquivo de log do agente a partir deste local:

/var/log/aws-kinesis-agent/aws-kinesis-agent.log

Desinstale o agente:

sudo yum remove aws-kinesis-agent

Gravar no Kinesis Data Firehose usando 
oAWSSDK

Você pode usar oAmazon Kinesis Data Firehose APIPara enviar dados para um delivery stream do Kinesis 
Data Firehose usando oAWSSDK for Java,.NET,Node.js,Python, ouRuby. Se você for novato no Kinesis 
Data Firehose, dedique um tempo para se familiarizar com os conceitos e a terminologia apresentados 
noO que é o Amazon Kinesis Data Firehose? (p. 1). Para obter mais informações, consulte Comece a 
desenvolver usando a Amazon Web Services.

Esses exemplos não representam um código pronto para produção, pois não verificam todas as exceções 
possíveis nem abrangem todas as considerações de segurança ou de performance possíveis.

A API Kinesis Data Firehose oferece duas operações para envio dos dados ao seu fluxo de 
entrega: PutRecordePutRecordBatch.PutRecord()envia um registro de dados em uma chamada 
ePutRecordBatch()pode enviar vários registros de dados em uma chamada.

Tópicos
• Operações de gravação única usando PutRecord (p. 43)
• Operações de gravação em lote usando PutRecordBatch (p. 44)

Operações de gravação única usando PutRecord
A inserção de dados requer apenas o nome do fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose e um buffer de 
bytes (<=1000 KB). Como o Kinesis Data Firehose coloca vários registros em lotes antes de carregar o 
arquivo no Amazon S3, pode ser conveniente adicionar um separador de registro. Para colocar dados em 
um registro por vez em um fluxo de entrega, use o código a seguir:

PutRecordRequest putRecordRequest = new PutRecordRequest();
putRecordRequest.setDeliveryStreamName(deliveryStreamName);

String data = line + "\n";

Record record = new Record().withData(ByteBuffer.wrap(data.getBytes()));
putRecordRequest.setRecord(record);

// Put record into the DeliveryStream
firehoseClient.putRecord(putRecordRequest);

Para obter mais contexto de código, consulte o código de exemplo incluído noAWSSDK. Para obter 
informações sobre a sintaxe de solicitação e resposta, consulte o tópico relevante noOperações de API do 
Amazon Kinesis Data Firehose.
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Operações de gravação em lote usando 
PutRecordBatch
A inserção de dados requer apenas o nome do fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose e uma lista de 
registros. Como o Kinesis Data Firehose coloca vários registros em lotes antes de carregar o arquivo no 
Amazon S3, pode ser conveniente adicionar um separador de registro. Para colocar registros de dados em 
lotes em um fluxo de entrega, use o código a seguir:

PutRecordBatchRequest putRecordBatchRequest = new PutRecordBatchRequest();
putRecordBatchRequest.setDeliveryStreamName(deliveryStreamName);
putRecordBatchRequest.setRecords(recordList);

// Put Record Batch records. Max No.Of Records we can put in a
// single put record batch request is 500
firehoseClient.putRecordBatch(putRecordBatchRequest);

recordList.clear();

Para obter mais contexto de código, consulte o código de exemplo incluído noAWSSDK. Para obter 
informações sobre a sintaxe de solicitação e resposta, consulte o tópico relevante noOperações de API do 
Amazon Kinesis Data Firehose.

Gravar no Kinesis Data Firehose usando 
CloudWatch Logs

Para obter informações sobre como criar uma assinatura do CloudWatch Logs que envia eventos de log ao 
Kinesis Data Firehose, consulteFiltros de assinatura com o Amazon Kinesis Firehose.

Important

Os eventos de log do CloudWatch são compactados com gzip nível 6. Se quiser especificar o 
OpenSearch Service ou o Splunk como destino do fluxo de entrega, use uma função do Lambda 
para descompactar os registros para UTF-8 e JSON de linha única. Para obter informações 
sobre como usar funções do Lambda com um fluxo de entrega, consulteTransformação de 
dados (p. 70).

Gravando no Kinesis Data Firehose usando 
eventos do CloudWatch

Você pode configurar o Amazon CloudWatch para enviar eventos a um fluxo de entrega do Kinesis Data 
Firehose adicionando um destino a uma regra do CloudWatch Events.

Para criar um destino para uma regra do CloudWatch Events que envia eventos a um fluxo de 
entrega

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

2. Selecione Create rule (Criar regra).
3. NoEtapa 1: Criar regra, paraDestinos, escolhaAdicionar destinoe, depois, escolhaFluxo de entrega do 

Firehose.
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4. para oFluxo de entregaEscolha um fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose.

Para obter mais informações sobre como criar regras do CloudWatch Events, consulteConceitos básicos 
do Amazon CloudWatch Events.

Gravando no Kinesis Data Firehose usandoAWS 
IoT

Você pode configurarAWS IoTPara enviar informações a um fluxo de entrega do Amazon Kinesis Data 
Firehose adicionando uma ação.

Para criar uma ação que envia eventos a um fluxo de entrega existente do Kinesis Data Firehose

1. Ao criar uma regra do console do AWS IoT na página Create a rule (Criar uma regra), em Set one or 
more actions (Definir uma ou mais ações), selecione Add action (Adicionar ação).

2. SelecioneEnviar mensagens para um fluxo do Amazon Kinesis Firehose.
3. Escolha Configure action.
4. para oNome do stream., escolha um fluxo de entrega existente do Kinesis Data Firehose.
5. Em Separator, escolha um caractere separador a ser inserido entre os registros.
6. para oIAM role name (Nome da função do IAM), escolha uma função existente do IAM ou escolhaCriar 

uma nova função.
7. Selecione Add action.

Para obter mais informações sobre como criarAWS IoTregras, consulteAWSTutoriais de regras da IoT.
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Segurança no Amazon Kinesis Data 
Firehose

A segurança para com a nuvem na AWS é a nossa maior prioridade. Como um cliente da AWS, você se 
beneficiará de um datacenter e uma arquitetura de rede criados para atender os requisitos da maioria das 
organizações com exigências de segurança.

A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre a AWS e você. O modelo de responsabilidade 
compartilhada descreve isto como segurança da nuvem e segurança na nuvem:

• Segurança da nuvem: a AWS é responsável pela proteção da infraestrutura que executa produtos da 
AWS na Nuvem AWS. A AWS também fornece serviços que podem ser usados com segurança. A 
eficácia da nossa segurança é regularmente testada e verificada por auditores de terceiros como parte 
dos Programas de conformidade da AWS. Para saber mais sobre os programas de conformidade que se 
aplicam ao Kinesis Data Firehose, consulte AWSServiços da no escopo por programa de conformidade.

• Segurança da nuvem: sua responsabilidade é determinada pelo serviço da AWS que você usa. Você 
também é responsável por outros fatores, incluindo a confidencialidade de seus dados, os requisitos da 
sua organização e as leis e regulamentos aplicáveis.

Esta documentação ajuda a entender como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao usar o 
Kinesis Data Firehose. Os tópicos a seguir mostram como configurar o Kinesis Data Firehose para atender 
aos seus objetivos de segurança e compatibilidade. Você também aprenderá a usar outrosAWS serviços 
da que podem ajudar a monitorar e proteger seus recursos do Kinesis Data Firehose.

Tópicos
• Proteção de dados no Amazon Kinesis Data Firehose (p. 46)
• Controlar o acesso com o Amazon Kinesis Data Firehose  (p. 48)
• Monitorar o Amazon Kinesis Data Firehose (p. 67)
• Validação de conformidade para o Amazon Kinesis Data Firehose (p. 67)
• Resiliência no Amazon Kinesis Data Firehose (p. 67)
• Segurança da infraestrutura no Kinesis Data Firehose (p. 68)
• Práticas recomendadas de segurança para o Kinesis Data Firehose (p. 68)

Proteção de dados no Amazon Kinesis Data 
Firehose

Se você tiver dados confidenciais, você pode ativar a criptografia de dados do lado do servidor ao usar o 
Amazon Kinesis Data Firehose. Como fazer isso depende da fonte dos seus dados.

Note

Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-2 ao acessar a AWS por 
meio de uma interface de linha de comando ou uma API, use um endpoint do FIPS. Para obter 
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mais informações sobre endpoints do FIPS, consulte Federal Information Processing Standard 
(FIPS) 140-2.

Criptografia do lado do servidor com Kinesis Data 
Streams como fonte de dados
Quando você configura um stream de dados do Kinesis como fonte de dados de um stream de entrega do 
Kinesis Data Firehose, o Kinesis Data Firehose não armazena mais os dados em repouso. Em vez disso, 
os dados são armazenados no fluxo de dados.

Quando você envia dados de seus produtores de dados para seu stream de dados, o Kinesis Data 
Streams criptografa seus dados usando uma chaveAWS Key Management Service (AWS KMS) antes 
de armazená-los em repouso. Quando seu stream de entrega do Kinesis Data Firehose lê os dados 
do seu stream de dados, o Kinesis Data Streams primeiro descriptografa os dados e depois os envia 
para o Kinesis Data Firehose. O Kinesis Data Firehose armazena os dados na memória com base nas 
dicas de buffer que você especifica. Em seguida, entrega-o aos destinos sem armazenar os dados não 
criptografados em repouso.

Para obter informações sobre como habilitar a criptografia do lado do servidor para o Kinesis Data 
Streams, consulte Usando a criptografia do lado do servidor no Guia do desenvolvedor do Amazon Kinesis 
Data Streams.

Criptografia do lado do servidor com Direct PUT ou 
outras fontes de dados
Se você enviar dados para seu stream de entrega usando PutRecordou PutRecordBatch, ou se você 
enviar os dados usandoAWS IoT Amazon CloudWatch Logs ou CloudWatch Events, você pode ativar a 
criptografia do lado do servidor usando a StartDeliveryStreamEncryptionoperação.

Para parar server-side-encryption, use a StopDeliveryStreamEncryptionoperação.

Também é possível habilitar a SSE ao criar o fluxo de entrega. Para fazer isso, especifique
DeliveryStreamEncryptionConfigurationInputquando você invoca CreateDeliveryStream.

Quando a CMK é do tipoCUSTOMER_MANAGED_CMK, se o serviço Amazon Kinesis Data Firehose não 
conseguir decifrar registros por causa de aKMSNotFoundException, aKMSInvalidStateException, 
a ou aKMSAccessDeniedException, o serviço espera até 24 horas (o período de retenção) para que 
você resolva o problema.KMSDisabledException Se o problema persistir além do período de retenção, 
o serviço ignora os registros que passaram pelo período de retenção e não puderam ser decifrados e, em 
seguida, descarta os dados. O Amazon Kinesis Data Firehose fornece as quatro CloudWatch métricas a 
seguir que você pode usar para rastrear as quatroAWS KMS exceções:

• KMSKeyAccessDenied
• KMSKeyDisabled
• KMSKeyInvalidState
• KMSKeyNotFound

Para obter mais informações sobre essas quatro métricas, consulte the section called “Monitorar com 
CloudWatch métricas” (p. 94).

Important

Para criptografar o fluxo de entrega, use CMKs simétricas. O Kinesis Data Firehose não oferece 
suporte a CMKs assimétricas. Para obter informações sobre CMKs simétricas e assimétricas, 
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consulte Sobre CMKs simétricas e assimétricas no guia do desenvolvedor do AWS Key 
Management Service.

Controlar o acesso com o Amazon Kinesis Data 
Firehose

As seções a seguir abordam como controlar o acesso de e para seus recursos do Kinesis Data Firehose. 
As informações que eles abordam incluem como conceder acesso ao aplicativo para que ele possa 
enviar dados para o delivery stream do Kinesis Data Firehose. Eles também descrevem como você pode 
conceder ao Kinesis Data Firehose acesso ao bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), 
ao cluster Amazon Redshift ou ao cluster do Amazon OpenSearch Service, bem como às permissões 
de acesso necessárias se você usar Datadog, Dynatrace LogicMonitor, MongoDB, New Relic, Splunk ou 
Sumo Logic como seu destino. Por fim, você encontrará neste tópico orientações sobre como configurar 
o Kinesis Data Firehose para que ele possa entregar dados a um destino que pertença a umaAWS 
conta diferente. A tecnologia para gerenciar todas essas formas de acesso éAWS Identity and Access 
Management (IAM). Para obter mais informações sobre o IAM, consulte O que é IAM? .

Índice
• Conceda ao seu aplicativo acesso aos recursos do Kinesis Data Firehose (p. 48)
• Permitir que o Kinesis Data Firehose assuma uma função do IAM (p. 49)
• Conceda acesso ao Kinesis Data FirehoseAWS Glue para conversão de formato de dados (p. 49)
• Conceder ao Kinesis Data Firehose acesso a um destino do Amazon S3 (p. 50)
• Conceda ao Kinesis Data Firehose acesso a um destino do Amazon Redshift  (p. 51)
• Conceda ao Kinesis Data Firehose acesso a um destino OpenSearch de serviço público (p. 54)
• Conceda ao Kinesis Data Firehose acesso a um destino OpenSearch de serviço em uma 

VPC (p. 56)
• Conceda ao Kinesis Data Firehose acesso a um destino público OpenSearch sem servidor (p. 57)
• Conceda ao Kinesis Data Firehose acesso a um destino OpenSearch sem servidor em uma 

VPC (p. 58)
• Conceda ao Kinesis Data Firehose acesso a um destino Splunk (p. 59)
• Acesso ao Splunk no VPC (p. 61)
• Conceda ao Kinesis Data Firehose acesso a um destino de endpoint HTTP (p. 61)
• Entrega entre contas para um destino do Amazon S3 (p. 63)
• Entrega entre contas para um destino OpenSearch de serviço (p. 64)
• Uso de tags para controle de acesso (p. 65)

Conceda ao seu aplicativo acesso aos recursos do 
Kinesis Data Firehose
Para dar ao seu aplicativo acesso ao delivery stream do Kinesis Data Firehose, use uma política 
semelhante a este exemplo. Você pode ajustar as operações de API individuais às quais concede acesso 
modificando a seção Action ou conceder acesso a todas as operações com "firehose:*".

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
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                "firehose:DeleteDeliveryStream", 
                "firehose:PutRecord", 
                "firehose:PutRecordBatch", 
                "firehose:UpdateDestination" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:firehose:region:account-id:deliverystream/delivery-stream-name" 
            ] 
        } 
    ]
}

Permitir que o Kinesis Data Firehose assuma uma 
função do IAM
Se você usar o console para criar um fluxo de entrega e escolher a opção de criar uma nova função,AWS 
anexará a política de confiança necessária à função. Se você quiser que o Kinesis Data Firehose use 
uma função existente do IAM ou se você criar uma função por conta própria, anexe a seguinte política de 
confiança a essa função para que o Kinesis Data Firehose possa assumi-la. Edite a política para substituir
account-id pelo seu ID de conta da AWS.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "firehose.amazonaws.com" 
      }, 
     "Action": "sts:AssumeRole", 
        "Condition": { 
          "StringEquals": { 
            "sts:ExternalId": "account-id" 
          } 
        } 
    } 
  ]
}

Essa política usa a chave de contexto dasts:ExternalId condição para garantir que somente a 
atividade do Kinesis Data Firehose originada de suaAWS conta possa assumir essa função do IAM. Para 
obter mais informações sobre como evitar o uso não autorizado de funções do IAM, consulte O problema 
do delegado confuso no Guia do usuário do IAM.

Para obter informações sobre como modificar a relação de confiança de uma função, consulte Modificar 
uma função.

Conceda acesso ao Kinesis Data FirehoseAWS Glue 
para conversão de formato de dados
Se seu stream de entrega realizar a conversão de formato de dados, o Kinesis Data Firehose referenciará 
as definições de tabela armazenadas emAWS Glue. Para dar ao Kinesis Data Firehose o acesso 
necessárioAWS Glue, adicione a seguinte declaração à sua política. Para obter informações sobre como 
encontrar o ARN da tabela, consulte Especificando ARNs de recursos doAWS Glue.

{ 
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  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
    "glue:GetTable", 
    "glue:GetTableVersion", 
    "glue:GetTableVersions" 
  ], 
  "Resource": "table-arn"
}

Note

No momento, nãoAWS Glue é compatível nas regiões da Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente (EAU), 
Europa (Zurique), Zurique e Hyderabad), Europa (Zurique), Europa (Zurique), Europa (Zurique), 
Europa (Zurique), Europa (Zurique), Europa (Zurique), Europa e Se você estiver trabalhando 
com o Kinesis Data Firehose nas regiões Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Europa 
(Espanha), Europa (Zurique) e/ou Ásia-Pacífico (Hyderabad), certifique-se de dar acesso ao 
Kinesis Data FirehoseAWS Glue em uma das com suporte para o.AWS Glue A interoperabilidade 
entre regiões entre Data Firehose eAWS Glue é suportada. Para obter mais informações sobre 
regiões ondeAWS Glue há suporte, consulte https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/ 
glue.html

Conceder ao Kinesis Data Firehose acesso a um 
destino do Amazon S3
Quando você usa um destino do Amazon S3, o Kinesis Data Firehose entrega dados para seu bucket do 
S3 e, opcionalmente, pode usar umaAWS KMS chave que você possui para criptografia de dados. Se 
o registro de erros estiver ativado, o Kinesis Data Firehose também enviará erros de entrega de dados 
para seu grupo de CloudWatch registros e streams. É necessário ter uma função do IAM ao criar um 
delivery. O Kinesis Data Firehose assume essa função do IAM e obtém acesso ao bucket, chave e grupo 
de CloudWatch registros e streams especificados.

Use a política de acesso a seguir para permitir que o Kinesis Data Firehose acesse seu bucket e suaAWS 
KMS chave do S3. Se você não possui o bucket do S3, adicione-os3:PutObjectAcl à lista de ações 
do Amazon S3. Isso concede ao proprietário do bucket acesso total aos objetos fornecidos pelo Kinesis 
Data Firehose. Esta política também tem uma declaração que permite acesso aos Amazon Kinesis Data 
Streams. Se você não usa o Kinesis Data Streams como sua fonte de dados, você pode remover essa 
declaração.

{ 
    "Version": "2012-10-17",   
    "Statement": 
    [     
        {       
            "Effect": "Allow",       
            "Action": [ 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListBucketMultipartUploads", 
                "s3:PutObject" 
            ],       
            "Resource": [         
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*"       
            ]     
        },         
        { 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": [ 
                "kinesis:DescribeStream", 
                "kinesis:GetShardIterator", 
                "kinesis:GetRecords", 
                "kinesis:ListShards" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kinesis:region:account-id:stream/stream-name" 
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "kms:Decrypt", 
               "kms:GenerateDataKey" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id"            
           ], 
           "Condition": { 
               "StringEquals": { 
                   "kms:ViaService": "s3.region.amazonaws.com" 
               }, 
               "StringLike": { 
                   "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::bucket-name/prefix*" 
               } 
           } 
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "logs:PutLogEvents" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:logs:region:account-id:log-group:log-group-name:log-stream:log-
stream-name" 
           ] 
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow",  
           "Action": [ 
               "lambda:InvokeFunction",  
               "lambda:GetFunctionConfiguration"  
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name:function-version" 
           ] 
        } 
    ]
}

Para obter mais informações sobre como permitir que outrosAWS serviços acessem seusAWS recursos, 
consulte Criar uma função para delegar permissões a umAWS serviço no Guia do usuário do IAM.

Para saber como conceder ao Kinesis Data Firehose acesso a um destino do Amazon S3 em outra conta, 
consultethe section called “Entrega entre contas para um destino do Amazon S3” (p. 63).

Conceda ao Kinesis Data Firehose acesso a um 
destino do Amazon Redshift
Consulte o seguinte ao conceder acesso ao Kinesis Data Firehose ao usar um destino do Amazon 
Redshift.

Tópicos
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• Política de função e acesso do IAM (p. 52)
• Acesso VPC a um cluster do Amazon Redshift (p. 53)

Política de função e acesso do IAM
Quando você usa um destino do Amazon Redshift, o Kinesis Data Firehose entrega dados para seu bucket 
do S3 como um local intermediário. Opcionalmente, ele pode usar uma chave do AWS KMS da qual 
você seja proprietário para criptografar os dados. Em seguida, o Kinesis Data Firehose carrega os dados 
do bucket S3 para seu cluster Amazon Redshift. Se o registro de erros estiver ativado, o Kinesis Data 
Firehose também enviará erros de entrega de dados para seu grupo de CloudWatch registros e streams. O 
Kinesis Data Firehose usa o nome de usuário e a senha especificados do Amazon Redshift para acessar 
seu cluster e usa uma função do IAM para acessar o bucket, a chave, o grupo de CloudWatch registros e 
os streams especificados. É necessário ter uma função do IAM ao criar um delivery.

Use a política de acesso a seguir para permitir que o Kinesis Data Firehose acesse seu bucket e suaAWS 
KMS chave do S3. Se você não for proprietário do bucket S3, adiciones3:PutObjectAcl à lista de ações 
do Amazon S3, que concede ao proprietário do bucket acesso total aos objetos entregues pelo Kinesis 
Data Firehose. Esta política também tem uma declaração que permite acesso aos Amazon Kinesis Data 
Streams. Se você não usa o Kinesis Data Streams como sua fonte de dados, você pode remover essa 
declaração.

{
"Version": "2012-10-17",   
    "Statement": 
    [     
        {       
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListBucketMultipartUploads", 
                "s3:PutObject" 
            ],       
            "Resource": [         
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*"       
            ]     
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "kms:Decrypt", 
               "kms:GenerateDataKey" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id"            
           ], 
           "Condition": { 
               "StringEquals": { 
                   "kms:ViaService": "s3.region.amazonaws.com" 
               }, 
               "StringLike": { 
                   "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::bucket-name/prefix*" 
               } 
           } 
        },         
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
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               "kinesis:DescribeStream", 
               "kinesis:GetShardIterator", 
               "kinesis:GetRecords", 
               "kinesis:ListShards" 
           ], 
           "Resource": "arn:aws:kinesis:region:account-id:stream/stream-name" 
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "logs:PutLogEvents" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:logs:region:account-id:log-group:log-group-name:log-stream:log-
stream-name" 
           ] 
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow",  
           "Action": [ 
               "lambda:InvokeFunction",  
               "lambda:GetFunctionConfiguration"  
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name:function-version" 
           ] 
        } 
    ]
}

Para obter mais informações sobre como permitir que outrosAWS serviços acessem seusAWS recursos, 
consulte Criar uma função para delegar permissões a umAWS serviço no Guia do usuário do IAM.

Acesso VPC a um cluster do Amazon Redshift
Se o seu cluster do Amazon Redshift estiver em uma nuvem privada virtual (VPC), ele deverá ser 
acessível ao público com um endereço IP público. Além disso, conceda ao Kinesis Data Firehose acesso 
ao seu cluster Amazon Redshift desbloqueando os endereços IP do Kinesis Data Firehose. Atualmente, o 
Kinesis Data Firehose usa um bloco CIDR para cada região disponível:

• 13.58.135.96/27para o Leste dos EUA (Ohio)
• 52.70.63.192/27Leste dos EUA (N. da Virgínia)
• 13.57.135.192/27Oeste dos EUA (N. da Califórnia)
• 52.89.255.224/27Oeste dos EUA (Oregon)
• 18.253.138.96/27paraAWS GovCloud (Leste dos EUA)
• 52.61.204.160/27paraAWS GovCloud (Oeste dos EUA)
• 35.183.92.128/27para Canadá (Central)
• 18.162.221.32/27para Ásia-Pacífico (Hong Kong)
• 13.232.67.32/27para Ásia-Pacífico (Mumbai)
• 13.209.1.64/27para Ásia-Pacífico (Seul)
• 13.228.64.192/27para Ásia-Pacífico (Singapura)
• 13.210.67.224/27para Ásia-Pacífico (Sydney)
• 13.113.196.224/27para Ásia-Pacífico (Tokyo)
• 52.81.151.32/27para a China (Pequim)
• 161.189.23.64/27para a China (Ningxia)
• 35.158.127.160/27para Europa (Frankfurt)
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• 52.19.239.192/27para Europa (Irlanda)
• 18.130.1.96/27para Europa (Londres)
• 35.180.1.96/27para Europa (Paris)
• 13.53.63.224/27para Europa (Estocolmo)
• 15.185.91.0/27para Oriente Médio (Bahrein)
• 18.228.1.128/27para América do Sul (São Paulo)
• 15.161.135.128/27para Europa (Milão)
• 13.244.121.224/27para África (Cidade do Cabo)
• 13.208.177.192/27para Ásia-Pacífico (Osaka)
• 108.136.221.64/27para Ásia-Pacífico (Jacarta)
• 3.28.159.32/27para Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
• 18.100.71.96/27para Europa (Espanha)
• 16.62.183.32/27para Europa (Zurique)
• 18.60.192.128/27para Ásia-Pacífico (Haiderabade)
• 16.50.161.128/27para Ásia-Pacífico (Melbourne)

Para obter mais informações sobre como desbloquear endereços IP, consulte a etapa Autorizar acesso ao 
cluster no guia Guia de conceitos básicos do Amazon Redshift.

Conceda ao Kinesis Data Firehose acesso a um 
destino OpenSearch de serviço público
Quando você está usando um destino OpenSearch de serviço, o Kinesis Data Firehose entrega dados ao 
seu cluster de OpenSearch serviços e, ao mesmo tempo, faz backup de todos os documentos falhados ou 
em seu bucket do S3. Se o registro de erros estiver ativado, o Kinesis Data Firehose também enviará erros 
de entrega de dados para seu grupo de CloudWatch registros e streams. O Kinesis Data Firehose usa 
uma função do IAM para acessar o domínio de OpenSearch serviço, o bucket do S3, aAWS KMS chave, o 
grupo de CloudWatch registros e os fluxos especificados. É necessário ter uma função do IAM ao criar um 
delivery.

Use a política de acesso a seguir para permitir que o Kinesis Data Firehose acesse seu bucket S3, 
domínio de OpenSearch serviço eAWS KMS chave. Se você não for proprietário do bucket S3, 
adiciones3:PutObjectAcl à lista de ações do Amazon S3, que concede ao proprietário do bucket 
acesso total aos objetos entregues pelo Kinesis Data Firehose. Esta política também tem uma declaração 
que permite acesso aos Amazon Kinesis Data Streams. Se você não usa o Kinesis Data Streams como 
sua fonte de dados, você pode remover essa declaração.

{ 
    "Version": "2012-10-17",   
    "Statement": [     
        {       
            "Effect": "Allow",       
            "Action": [ 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListBucketMultipartUploads", 
                "s3:PutObject" 
            ],       
            "Resource": [         
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*"       
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            ]     
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "kms:Decrypt", 
               "kms:GenerateDataKey" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id"            
           ], 
           "Condition": { 
               "StringEquals": { 
                   "kms:ViaService": "s3.region.amazonaws.com" 
               }, 
               "StringLike": { 
                   "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::bucket-name/prefix*" 
               } 
           } 
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "es:DescribeDomain", 
               "es:DescribeDomains", 
               "es:DescribeDomainConfig", 
               "es:ESHttpPost", 
               "es:ESHttpPut" 
           ], 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name", 
              "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/*" 
          ] 
       }, 
       { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
              "es:ESHttpGet" 
          ], 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/_all/_settings", 
              "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/_cluster/stats", 
              "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/index-name*/_mapping/type-
name", 
              "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/_nodes", 
              "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/_nodes/stats", 
              "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/_nodes/*/stats", 
              "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/_stats", 
              "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/index-name*/_stats", 
              "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/" 
          ] 
       },         
       { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
              "kinesis:DescribeStream", 
              "kinesis:GetShardIterator", 
              "kinesis:GetRecords", 
              "kinesis:ListShards" 
          ], 
          "Resource": "arn:aws:kinesis:region:account-id:stream/stream-name" 
       }, 
       { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
              "logs:PutLogEvents" 
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          ], 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:logs:region:account-id:log-group:log-group-name:log-stream:log-
stream-name" 
          ] 
       }, 
       { 
          "Effect": "Allow",  
          "Action": [ 
              "lambda:InvokeFunction",  
              "lambda:GetFunctionConfiguration"  
          ], 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name:function-version" 
          ] 
       } 
    ]
}

Para obter mais informações sobre como permitir que outrosAWS serviços acessem seusAWS recursos, 
consulte Criar uma função para delegar permissões a umAWS serviço no Guia do usuário do IAM.

Para saber como conceder ao Kinesis Data Firehose acesso a um cluster OpenSearch de serviços 
em outra conta, consultethe section called “Entrega entre contas para um destino OpenSearch de 
serviço” (p. 64).

Conceda ao Kinesis Data Firehose acesso a um 
destino OpenSearch de serviço em uma VPC
Se seu domínio OpenSearch de serviço estiver em uma VPC, certifique-se de dar ao Kinesis Data 
Firehose as permissões descritas na seção anterior. Além disso, você precisa dar ao Kinesis Data 
Firehose as seguintes permissões para permitir que ele acesse a VPC do seu domínio de OpenSearch 
serviço.

• ec2:DescribeVpcs
• ec2:DescribeVpcAttribute
• ec2:DescribeSubnets
• ec2:DescribeSecurityGroups
• ec2:DescribeNetworkInterfaces
• ec2:CreateNetworkInterface
• ec2:CreateNetworkInterfacePermission
• ec2:DeleteNetworkInterface

Se você revogar essas permissões após criar o fluxo de entrega, o Kinesis Data Firehose não poderá 
expandir criando mais ENIs quando necessário. Portanto, é possível ver uma degradação na performance.

Ao criar ou atualizar seu stream de entrega, você especifica um grupo de segurança para o Kinesis Data 
Firehose usar ao enviar dados para seu domínio OpenSearch de serviço. É possível usar o mesmo grupo 
de segurança que o domínio do OpenSearch Serviço usa ou um grupo diferente. Se você especificar um 
grupo de segurança diferente, certifique-se de que ele permita o tráfego HTTPS de saída para o grupo de 
segurança do domínio do OpenSearch Serviço. Certifique-se também de que o grupo de segurança do 
domínio do OpenSearch serviço permita o tráfego HTTPS do grupo de segurança que você especificou 
ao configurar o fluxo de entrega. Se você usar o mesmo grupo de segurança para o delivery stream e o 
domínio do OpenSearch Serviço, certifique-se de que a regra de entrada do grupo de segurança permita 
o tráfego HTTPS. Para obter mais informações sobre regras de grupos de segurança, consulte Regras de 
grupos de segurança na documentação da Amazon VPC.

56

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-service.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_SecurityGroups.html#SecurityGroupRules
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_SecurityGroups.html#SecurityGroupRules


Amazon Kinesis Data Firehose Guia do desenvolvedor
Conceda ao Kinesis Data Firehose acesso a 
um destino público OpenSearch sem servidor

Conceda ao Kinesis Data Firehose acesso a um 
destino público OpenSearch sem servidor
Quando você está usando um destino OpenSearch sem servidor, o Kinesis Data Firehose entrega dados 
para sua coleção OpenSearch Serverless e, ao mesmo tempo, faz backup de todos os documentos que 
falharam ou todos os documentos em seu bucket do S3. Se o registro de erros estiver ativado, o Kinesis 
Data Firehose também enviará erros de entrega de dados para seu grupo de CloudWatch registros e 
streams. O Kinesis Data Firehose usa uma função do IAM para acessar a coleção OpenSearch Serverless 
especificada, o bucket, aAWS KMS chave, o grupo de CloudWatch registros e os streams do S3. É 
necessário ter uma função do IAM ao criar um delivery.

Use a política de acesso a seguir para permitir que o Kinesis Data Firehose acesse seu bucket S3, 
domínio OpenSearch sem servidor eAWS KMS chave. Se você não for proprietário do bucket S3, 
adiciones3:PutObjectAcl à lista de ações do Amazon S3, que concede ao proprietário do bucket 
acesso total aos objetos entregues pelo Kinesis Data Firehose. Esta política também tem uma declaração 
que permite acesso aos Amazon Kinesis Data Streams. Se você não usa o Kinesis Data Streams como 
sua fonte de dados, você pode remover essa declaração.

{ 
    "Version": "2012-10-17",   
    "Statement": [     
        {       
            "Effect": "Allow",       
            "Action": [ 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListBucketMultipartUploads", 
                "s3:PutObject" 
            ],       
            "Resource": [         
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*"       
            ]     
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "kms:Decrypt", 
               "kms:GenerateDataKey" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id"            
           ], 
           "Condition": { 
               "StringEquals": { 
                   "kms:ViaService": "s3.region.amazonaws.com" 
               }, 
               "StringLike": { 
                   "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::bucket-name/prefix*" 
               } 
           } 
        },     
       { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
              "kinesis:DescribeStream", 
              "kinesis:GetShardIterator", 
              "kinesis:GetRecords", 
              "kinesis:ListShards" 
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          ], 
          "Resource": "arn:aws:kinesis:region:account-id:stream/stream-name" 
       }, 
       { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
              "logs:PutLogEvents" 
          ], 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:logs:region:account-id:log-group:log-group-name:log-stream:log-
stream-name" 
          ] 
       }, 
       { 
          "Effect": "Allow",  
          "Action": [ 
              "lambda:InvokeFunction",  
              "lambda:GetFunctionConfiguration"  
          ], 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name:function-version" 
          ] 
       } 
    ]
}

Além da política acima, você também deve configurar o Kinesis Data Firehose para ter as seguintes 
permissões mínimas atribuídas em uma política de acesso a dados:

[ 
   { 
      "Rules":[ 
         { 
            "ResourceType":"index", 
            "Resource":[ 
               "index/target-collection/target-index" 
            ], 
            "Permission":[ 
               "aoss:WriteDocument", 
               "aoss:CreateIndex" 
            ] 
         } 
      ], 
      "Principal":[ 
         "arn:aws:sts::account-id:assumed-role/firehose-delivery-role-name/*" 
      ] 
   }
] 
         

Para obter mais informações sobre como permitir que outrosAWS serviços acessem seusAWS recursos, 
consulte Criar uma função para delegar permissões a umAWS serviço no Guia do usuário do IAM.

Conceda ao Kinesis Data Firehose acesso a um 
destino OpenSearch sem servidor em uma VPC
Se sua coleção OpenSearch Serverless estiver em uma VPC, certifique-se de dar ao Kinesis Data 
Firehose as permissões descritas na seção anterior. Além disso, você precisa dar ao Kinesis Data 
Firehose as seguintes permissões para permitir que ele acesse a VPC da sua coleção OpenSearch 
Serverless.
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• ec2:DescribeVpcs
• ec2:DescribeVpcAttribute
• ec2:DescribeSubnets
• ec2:DescribeSecurityGroups
• ec2:DescribeNetworkInterfaces
• ec2:CreateNetworkInterface
• ec2:CreateNetworkInterfacePermission
• ec2:DeleteNetworkInterface

Se você revogar essas permissões após criar o fluxo de entrega, o Kinesis Data Firehose não poderá 
expandir criando mais ENIs quando necessário. Portanto, é possível ver uma degradação na performance.

Ao criar ou atualizar seu stream de entrega, você especifica um grupo de segurança para o Kinesis Data 
Firehose usar ao enviar dados para sua coleção OpenSearch Serverless. É possível usar o mesmo 
grupo de segurança que a coleção OpenSearch Serverless usa ou um diferente. Se você especificar um 
grupo de segurança diferente, certifique-se de que ele permita o tráfego HTTPS de saída para o grupo de 
segurança da coleção OpenSearch Serverless. Certifique-se também de que o grupo de segurança da 
coleção OpenSearch Serverless permita o tráfego HTTPS do grupo de segurança que você especificou 
ao configurar o fluxo de entrega. Se você usar o mesmo grupo de segurança para o delivery stream do e 
a coleção OpenSearch Serverless, certifique-se de que a regra de entrada do grupo de segurança permita 
o tráfego HTTPS. Para obter mais informações sobre regras de grupos de segurança, consulte Regras de 
grupos de segurança na documentação da Amazon VPC.

Conceda ao Kinesis Data Firehose acesso a um 
destino Splunk
Quando você usa um destino do Splunk, o Kinesis Data Firehose entrega dados para o endpoint do 
Coletor de eventos HTTP (HEC) do Splunk HTTP Event Collector (HEC). Ele também faz backup desses 
dados no bucket do Amazon S3 que você especifica e, opcionalmente, você pode usar umaAWS KMS 
chave de sua propriedade para a criptografia do lado do servidor do Amazon S3. Se o registro de 
erros estiver ativado, o Kinesis Data Firehose enviará erros de entrega de dados para seus fluxos de 
CloudWatch registro. Você também pode usar o AWS Lambda para transformação de dados. Se você usa 
um balanceador deAWS carga, verifique se ele é um Classic Load Balancer. O Kinesis Data Firehose não 
suporta balanceadores de carga de aplicativos nem balanceadores de carga de rede. Além disso, habilite 
sticky sessions com base na duração com a expiração do cookie desabilitada. Para obter informações 
sobre como fazer isso, consulte Perdurabilidade da sessão com base na duração.

É necessário ter uma função do IAM ao criar um delivery. O Kinesis Data Firehose assume essa função do 
IAM e obtém acesso ao bucket, chave e grupo de CloudWatch registros e streams especificados.

Use a política de acesso a seguir para permitir que o Kinesis Data Firehose acesse seu bucket S3. Se 
você não for proprietário do bucket S3, adiciones3:PutObjectAcl à lista de ações do Amazon S3, 
que concede ao proprietário do bucket acesso total aos objetos entregues pelo Kinesis Data Firehose. 
Essa política também concede acesso ao Kinesis Data Firehose CloudWatch para registro de erros e 
transformação de dados.AWS Lambda A política também tem uma declaração que permite acesso aos 
Amazon Kinesis Data Streams. Se você não usa o Kinesis Data Streams como sua fonte de dados, 
você pode remover essa declaração. O Kinesis Data Firehose não usa IAM para acessar o Splunk. Para 
acessar o Splunk, ele usa o token HEC.

{ 
    "Version": "2012-10-17",   
    "Statement": 
    [     
        {       
            "Effect": "Allow",       
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            "Action": [ 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListBucketMultipartUploads", 
                "s3:PutObject" 
            ],       
            "Resource": [         
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*"       
            ]      
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "kms:Decrypt", 
               "kms:GenerateDataKey" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id"            
           ], 
           "Condition": { 
               "StringEquals": { 
                   "kms:ViaService": "s3.region.amazonaws.com" 
               }, 
               "StringLike": { 
                   "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::bucket-name/prefix*" 
               } 
           } 
        },      
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "kinesis:DescribeStream", 
               "kinesis:GetShardIterator", 
               "kinesis:GetRecords", 
               "kinesis:ListShards" 
           ], 
           "Resource": "arn:aws:kinesis:region:account-id:stream/stream-name" 
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "logs:PutLogEvents" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:logs:region:account-id:log-group:log-group-name:log-stream:*" 
           ] 
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow",  
           "Action": [ 
               "lambda:InvokeFunction",  
               "lambda:GetFunctionConfiguration"  
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name:function-version" 
           ] 
        } 
    ]
}

Para obter mais informações sobre como permitir que outrosAWS serviços acessem seusAWS recursos, 
consulte Criar uma função para delegar permissões a umAWS serviço no Guia do usuário do IAM.
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Acesso ao Splunk no VPC
Se a plataforma do Splunk estiver em uma VPC, ela será acessível ao público com um endereço IP 
público. Além disso, conceda ao Kinesis Data Firehose acesso à sua plataforma Splunk desbloqueando 
os endereços IP do Kinesis Data Firehose. Atualmente, o Kinesis Data Firehose usa os seguintes blocos 
CIDR.

• 18.216.68.160/27, 18.216.170.64/27, 18.216.170.96/27para o Leste dos EUA (Ohio)
• 34.238.188.128/26, 34.238.188.192/26, 34.238.195.0/26Leste dos EUA (N. da Virgínia)
• 13.57.180.0/26Oeste dos EUA (N. da Califórnia)
• 34.216.24.32/27, 34.216.24.192/27, 34.216.24.224/27Oeste dos EUA (Oregon)
• 18.253.138.192/26paraAWS GovCloud (Leste dos EUA)
• 52.61.204.192/26paraAWS GovCloud (Oeste dos EUA)
• 18.162.221.64/26para Ásia-Pacífico (Hong Kong)
• 13.232.67.64/26para Ásia-Pacífico (Mumbai)
• 13.209.71.0/26para Ásia-Pacífico (Seul)
• 13.229.187.128/26para Ásia-Pacífico (Singapura)
• 13.211.12.0/26para Ásia-Pacífico (Sydney)
• 13.230.21.0/27, 13.230.21.32/27para Ásia-Pacífico (Tokyo)
• 35.183.92.64/26para Canadá (Central)
• 18.194.95.192/27, 18.194.95.224/27, 18.195.48.0/27para Europa (Frankfurt)
• 34.241.197.32/27, 34.241.197.64/27, 34.241.197.96/27para Europa (Irlanda)
• 18.130.91.0/26para Europa (Londres)
• 35.180.112.0/26para Europa (Paris)
• 13.53.191.0/26para Europa (Estocolmo)
• 15.185.91.64/26para Oriente Médio (Bahrein)
• 18.228.1.192/26para América do Sul (São Paulo)
• 15.161.135.192/26para Europa (Milão)
• 13.244.165.128/26para África (Cidade do Cabo)
• 13.208.217.0/26para Ásia-Pacífico (Osaka)
• 52.81.151.64/26para a China (Pequim)
• 161.189.23.128/26para a China (Ningxia)
• 108.136.221.128/26para Ásia-Pacífico (Jacarta)
• 3.28.159.64/26para Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
• 18.100.194.0/26para Europa (Espanha)
• 16.62.183.64/26para Europa (Zurique)
• 18.60.192.192/26para Ásia-Pacífico (Haiderabade)
• 16.50.161.192/26para Ásia-Pacífico (Melbourne)

Conceda ao Kinesis Data Firehose acesso a um 
destino de endpoint HTTP
É possível usar o Kinesis Data Firehose para entregar dados a qualquer destino de endpoint HTTP. O 
Kinesis Data Firehose também faz backup desses dados no bucket Amazon S3 que você especifica e, 
opcionalmente, você pode usar umaAWS KMS chave de sua propriedade para a criptografia do lado do 
servidor do Amazon S3. Se o registro de erros estiver ativado, o Kinesis Data Firehose enviará erros de 
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acesso a um destino de endpoint HTTP

entrega de dados para seus fluxos de CloudWatch registro. Você também pode usar o AWS Lambda para 
transformação de dados.

É necessário ter uma função do IAM ao criar um delivery. O Kinesis Data Firehose assume essa função do 
IAM e obtém acesso ao bucket, chave e grupo de CloudWatch registros e streams especificados.

Use a política de acesso a seguir para permitir que o Kinesis Data Firehose acesse o bucket S3 que você 
especificou para backup de dados. Se você não for proprietário do bucket S3, adiciones3:PutObjectAcl
à lista de ações do Amazon S3, que concede ao proprietário do bucket acesso total aos objetos entregues 
pelo Kinesis Data Firehose. Essa política também concede acesso ao Kinesis Data Firehose CloudWatch 
para registro de erros e transformação de dados.AWS Lambda A política também tem uma declaração que 
permite acesso aos Amazon Kinesis Data Streams. Se você não usa o Kinesis Data Streams como sua 
fonte de dados, você pode remover essa declaração.

Important

O Kinesis Data Firehose não usa o IAM para acessar destinos de endpoints HTTP de propriedade 
de provedores de serviços de terceiros compatíveis, incluindo Datadog, Dynatrace LogicMonitor, 
MongoDB, New Relic, Splunk ou ou Sumo Logic. Para acessar um destino de endpoint HTTP 
especificado de propriedade de um provedor de serviços terceirizado compatível, entre em 
contato com esse provedor de serviços para obter a chave de API ou a chave de acesso 
necessária para permitir a entrega de dados do Kinesis Data Firehose a esse serviço.

{ 
    "Version": "2012-10-17",   
    "Statement": 
    [     
        {       
            "Effect": "Allow",       
            "Action": [ 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListBucketMultipartUploads", 
                "s3:PutObject" 
            ],       
            "Resource": [         
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*"       
            ]      
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "kms:Decrypt", 
               "kms:GenerateDataKey" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id"            
           ], 
           "Condition": { 
               "StringEquals": { 
                   "kms:ViaService": "s3.region.amazonaws.com" 
               }, 
               "StringLike": { 
                   "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::bucket-name/prefix*" 
               } 
           } 
        },      
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
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               "kinesis:DescribeStream", 
               "kinesis:GetShardIterator", 
               "kinesis:GetRecords", 
               "kinesis:ListShards" 
           ], 
           "Resource": "arn:aws:kinesis:region:account-id:stream/stream-name" 
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "logs:PutLogEvents" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:logs:region:account-id:log-group:log-group-name:log-stream:*" 
           ] 
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow",  
           "Action": [ 
               "lambda:InvokeFunction",  
               "lambda:GetFunctionConfiguration"  
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name:function-version" 
           ] 
        } 
    ]
}

Para obter mais informações sobre como permitir que outrosAWS serviços acessem seusAWS recursos, 
consulte Criar uma função para delegar permissões a umAWS serviço no Guia do usuário do IAM.

Important

Atualmente, o Kinesis Data Firehose NÃO oferece suporte à entrega de dados para endpoints 
HTTP em uma VPC.

Entrega entre contas para um destino do Amazon S3
Você pode usar asAWS CLI ou as APIs do Kinesis Data Firehose para criar um stream de entrega em 
umaAWS conta com um destino do Amazon S3 em uma conta diferente. O procedimento a seguir mostra 
um exemplo de configuração de um stream de entrega do Kinesis Data Firehose de propriedade da conta 
A para entregar dados a um bucket do Amazon S3 de propriedade da conta B.

1. Crie uma função do IAM na conta A usando as etapas descritas em Conceder ao Kinesis Firehose 
acesso a um destino do Amazon S3.

Note

O bucket do Amazon S3 especificado na política de acesso é de propriedade da conta B 
nesse caso. Certifique-se de adicionars3:PutObjectAcl à lista de ações do Amazon S3 a 
política de acesso, que concede à conta B acesso total aos objetos fornecidos pelo Amazon 
Kinesis Data Firehose. Esta permissão é necessária para entrega entre contas. O Kinesis 
Data Firehose define o cabeçalhox-amz-acl "" na solicitação como "bucket-owner-full-control”.

2. Para permitir o acesso a partir da função do IAM criada anteriormente, crie uma política de bucket do 
S3 na conta B. O código a seguir é um exemplo da política de bucket. Para obter mais informações, 
consulte Usar políticas de buckets e do usuário.

{ 

    "Version": "2012-10-17", 
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    "Id": "PolicyID", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "StmtID", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::accountA-id:role/iam-role-name" 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListBucketMultipartUploads", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*" 
            ] 
        } 
    ]
} 
                         

3. Crie um stream de entrega do Kinesis Data Firehose na conta A usando a função do IAM que você 
criou na etapa 1.

Entrega entre contas para um destino OpenSearch de 
serviço
Você pode usar asAWS CLI ou as APIs do Kinesis Data Firehose para criar um stream de entrega em 
umaAWS conta com um destino OpenSearch de serviço em uma conta diferente. O procedimento a seguir 
mostra um exemplo de como você pode criar um stream de entrega do Kinesis Data Firehose na conta A e 
configurá-lo para entregar dados a um destino OpenSearch de serviço de propriedade da conta B.

1. Crie uma função do IAM na conta A usando as etapas descritas emthe section called “Conceda ao 
Kinesis Data Firehose acesso a um destino OpenSearch de serviço público” (p. 54).

2. Para permitir o acesso a partir da função do IAM que você criou na etapa anterior, crie uma política 
OpenSearch de serviço na conta B. O JSON a seguir é um exemplo.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::Account-A-ID:role/firehose_delivery_role " 
      }, 
      "Action": "es:ESHttpGet", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:es:us-east-1:Account-B-ID:domain/cross-account-cluster/_all/
_settings", 
        "arn:aws:es:us-east-1:Account-B-ID:domain/cross-account-cluster/_cluster/
stats", 
        "arn:aws:es:us-east-1:Account-B-ID:domain/cross-account-cluster/roletest*/
_mapping/roletest", 
        "arn:aws:es:us-east-1:Account-B-ID:domain/cross-account-cluster/_nodes", 
        "arn:aws:es:us-east-1:Account-B-ID:domain/cross-account-cluster/_nodes/stats", 
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        "arn:aws:es:us-east-1:Account-B-ID:domain/cross-account-cluster/_nodes/*/
stats", 
        "arn:aws:es:us-east-1:Account-B-ID:domain/cross-account-cluster/_stats", 
        "arn:aws:es:us-east-1:Account-B-ID:domain/cross-account-cluster/roletest*/
_stats", 
        "arn:aws:es:us-east-1:Account-B-ID:domain/cross-account-cluster/" 
      ] 
    } 
  ]
}                    

3. Crie um stream de entrega do Kinesis Data Firehose na conta A usando a função do IAM que você 
criou na etapa 1. Ao criar o stream de entrega, use asAWS CLI ou as APIs do Kinesis Data Firehose e 
especifique oClusterEndpoint campo em vezDomainARN de OpenSearch Service.

Note

Para criar um stream de entrega em umaAWS conta com um destino OpenSearch de serviço em 
uma conta diferente, você deve usar asAWS CLI ou as APIs do Kinesis Data Firehose. Não é 
possível usar o AWS Management Console para criar esse tipo de configuração entre contas.

Uso de tags para controle de acesso
Você pode usar oCondition elemento opcional (ouCondition bloco) em uma política do IAM para 
ajustar o acesso às operações do Kinesis Data Firehose com base em chaves e valores de tag. As 
subseções a seguir descrevem como fazer isso para as diferentes operações do Kinesis Data Firehose. 
Para saber mais sobre o uso do elemento Condition e as operações que você pode usar com ele, 
consulte Elementos de política JSON do IAM: condição.

CreateDeliveryStream
Para a operação CreateDeliveryStream, use a chave de condição aws:RequestTag. No exemplo a 
seguir, MyKey e MyValue representam a chave e o valor correspondente de uma tag.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "firehose:CreateDeliveryStream", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/MyKey": "MyValue" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

TagDeliveryStream
Para a operação TagDeliveryStream, use a chave de condição aws:TagKeys. No exemplo a seguir,
MyKey é um exemplo de chave de tag.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
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        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "firehose:TagDeliveryStream", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:TagKeys": "MyKey" 
                 } 
            } 
        } 
    ]
}

UntagDeliveryStream
Para a operação UntagDeliveryStream, use a chave de condição aws:TagKeys. No exemplo a seguir,
MyKey é um exemplo de chave de tag.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "firehose:UntagDeliveryStream", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:TagKeys": "MyKey" 
                 } 
            } 
        } 
    ]
}

ListDeliveryStreams
Não é possível usar controle de acesso com base em tags com ListDeliveryStreams.

Outras operações do Kinesis Data Firehose
Para todas as operações do Kinesis Data Firehose que não 
sejamCreateDeliveryStreamTagDeliveryStream,UntagDeliveryStream, 
eListDeliveryStreams, use a chave deaws:RequestTag condição. No exemplo a seguir, MyKey e
MyValue representam a chave e o valor correspondente de uma tag.

ListDeliveryStreams, use a chave defirehose:ResourceTag condição para controlar o acesso 
com base nas tags desse fluxo de entrega.

No exemplo a seguir, MyKey e MyValue representam a chave e o valor correspondente de uma tag. A 
política só se aplicaria aos fluxos de entrega do Data Firehose com uma tag nomeadaMyKey com um valor 
deMyValue. Para obter mais informações sobre como controlar o acesso com base nas tags de recursos, 
consulte Controle do acesso aosAWS recursos usando tags no Guia do usuário do IAM.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
      { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "firehose:DescribeDeliveryStream", 
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            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                      "firehose:ResourceTag/MyKey": "MyValue" 
                  } 
            } 
        } 
    ]
}

Monitorar o Amazon Kinesis Data Firehose
O Kinesis Data Firehose fornece funcionalidade de monitoramento para seus fluxos de entrega. Para obter 
mais informações, consulte Monitorar (p. 94).

Validação de conformidade para o Amazon Kinesis 
Data Firehose

Auditores terceiros avaliam a segurança e a conformidade do Amazon Kinesis Data Firehose como parte 
de vários programas deAWS conformidade da. Isso inclui SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA e outros.

Para obter uma lista dos produtos da AWS no escopo de programas de conformidade específicos, consulte
Produtos da AWS no escopo por programa de conformidade. Para obter informações gerais, consulte
Programas de conformidade da AWS.

Você pode baixar relatórios de auditoria de terceiros usando o AWS Artifact. Para obter mais informações, 
consulte Download de relatórios no AWS Artifact.

Sua responsabilidade de conformidade ao usar o Kinesis Data Firehose é determinada pela 
confidencialidade dos dados, pelos objetivos de conformidade da sua empresa e pelos regulamentos e leis 
aplicáveis. Se o uso do Kinesis Data Firehose estiver sujeito à conformidade com padrões, como HIPAA, 
PCI ou FedRAMP, aAWS fornecerá recursos para ajudar:

• Guias de início rápido de segurança e conformidade: estes guias de implantação abordam as 
considerações de arquitetura e fornecem etapas para a implantação de ambientes de linha de base 
concentrados em conformidade e segurança na AWS.

• Whitepaper Architecting for HIPAA Security and Compliance: este whitepaper descreve como as 
empresas podem usar a AWS para criar aplicações em conformidade com a HIPAA.

• Recursos de conformidade da AWS: esta coleção de manuais e guias pode se aplicar a seu setor e 
local.

• AWS Config: esse serviço da AWS avalia até que ponto suas configurações de recursos atendem 
adequadamente às práticas internas e às diretrizes e regulamentações do setor.

• AWS Security Hub: esse serviço da AWS fornece uma visão abrangente do estado de sua segurança na 
AWS que ajuda você a conferir sua conformidade com padrões e práticas recomendadas de segurança 
do setor.

Resiliência no Amazon Kinesis Data Firehose
A infraestrutura global da AWS é criada com base em regiões da AWS e zonas de disponibilidade. As 
regiões da AWS As regiões fornecem várias zonas de disponibilidade separadas e isoladas fisicamente, as 
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quais são conectadas com baixa latência, alto throughput e redes altamente redundantes. Com as zonas 
de disponibilidade, você pode projetar e operar aplicações e bancos de dados que executam o failover 
automaticamente entre as zonas de disponibilidade sem interrupção. As zonas de disponibilidade são mais 
altamente disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis que uma ou várias infraestruturas de data center 
tradicionais.

Para obter mais informações sobre regiões e zonas de disponibilidade da AWS, consulte Infraestrutura 
global da AWS.

Além da infraestruturaAWS global da, o Kinesis Data Firehose oferece vários recursos para ajudar a 
oferecer suporte às suas necessidades de resiliência de dados e backup.

Recuperação de desastres
O Kinesis Data Firehose é executado em um modo sem servidor e cuida das degradações do host, da 
disponibilidade da zona de disponibilidade e de outros problemas relacionados à infraestrutura executando 
a migração automática. Quando isso acontece, o Kinesis Data Firehose garante que o fluxo de entrega 
seja migrado sem perda de dados.

Segurança da infraestrutura no Kinesis Data 
Firehose

Como um serviço gerenciado, Amazon Kinesis Data Firehose geral dos processos de segurança de 
redeAWS global que estão descritos no whitepaper Amazon Web Services: Visão geral dos processos de 
segurança.

Você usa chamadas de APIAWS publicadas pela para acessar o Kinesis Data Firehose por meio da rede. 
Os clientes devem oferecer suporte a Transport Layer Security (TLS) 1.0 ou posterior. Recomendamos 
TLS 1.2 ou posterior. Os clientes também devem ter suporte a conjuntos de criptografia com perfect 
forward secrecy (PFS) como Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) ou Ephemeral Elliptic Curve Diffie-Hellman 
(ECDHE). A maioria dos sistemas modernos como Java 7 e versões posteriores oferece suporte a esses 
modos.

Além disso, as solicitações devem ser assinadas usando um ID da chave de acesso e uma chave de 
acesso secreta associada a uma entidade principal do IAM. Ou você pode usar o AWS Security Token 
Service (AWS STS) para gerar credenciais de segurança temporárias para assinar solicitações.

VPC endpoints (PrivateLink)
O Kinesis Data Firehose fornece suporte para endpoints VPC (PrivateLink). Para obter mais informações, 
consulte Usando o Kinesis Data Firehose comAWS PrivateLink (p. 128).

Práticas recomendadas de segurança para o 
Kinesis Data Firehose

O Amazon Kinesis Data Firehose fornece uma série de recursos de segurança a serem considerados 
no desenvolvimento e na implementação das suas próprias políticas de segurança. As práticas 
recomendadas a seguir são diretrizes gerais e não representam uma solução completa de segurança. 
Como essas práticas recomendadas podem não ser adequadas ou suficientes no seu ambiente, trate-as 
como considerações úteis em vez de requisitos.

68

http://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
http://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf
https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/Welcome.html


Amazon Kinesis Data Firehose Guia do desenvolvedor
Implemente o acesso de privilégio mínimo

Implemente o acesso de privilégio mínimo
Ao conceder permissões, você decide quem receberá quais permissões para quais recursos do Kinesis 
Data Firehose. Você habilita ações específicas que quer permitir nesses recursos. Portanto, você deve 
conceder somente as permissões necessárias para executar uma tarefa. A implementação do privilégio de 
acesso mínimo é fundamental para reduzir o risco de segurança e o impacto que pode resultar de erros ou 
usuários mal-intencionados.

Usar funções do IAM
Os aplicativos de produtor e cliente devem ter credenciais válidas para acessar os streams de entrega do 
Kinesis Data Firehose, e seu stream de entrega do Kinesis Data Firehose deve ter credenciais válidas para 
acessar destinos. Você não deve armazenarAWS credenciais diretamente em um aplicativo cliente ou em 
um bucket do Amazon S3. Essas são credenciais de longo prazo que não são automaticamente alternadas 
e podem ter um impacto comercial significativo se forem comprometidas.

Em vez disso, você deve usar uma função do IAM para gerenciar credenciais temporárias para que seus 
aplicativos de produtor e cliente acessem os fluxos de entrega do Kinesis Data Firehose. Quando você 
usa uma função, não precisa usar credenciais de longo prazo (como um nome de usuário e uma senha ou 
chaves de acesso) para acessar outros recursos.

Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos no Manual do usuário do IAM:

• Funções do IAM
• Cenários comuns para funções: usuários, aplicativos e serviços

Implemente a criptografia do lado do servidor em 
recursos dependentes
Dados em repouso e dados em trânsito podem ser criptografados no Kinesis Data Firehose. Para obter 
mais informações, consulte Proteção de dados no Amazon Kinesis Data Firehose.

Use CloudTrail para monitorar chamadas de API
O Kinesis Data Firehose é integrado aoAWS CloudTrail, um serviço que fornece um registro das ações 
realizadas por um usuário, uma função ou umAWS serviço da no Kinesis Data Firehose.

Usando as informações coletadas pelo CloudTrail, é possível determinar a solicitação feita para o Kinesis 
Data Firehose, o endereço IP do qual a solicitação foi feita, além de detalhes adicionais.

Para obter mais informações, consulte the section called “Registro de chamadas de API do Kinesis Data 
Firehose com oAWS CloudTrail” (p. 118).
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Amazon Kinesis Data Firehose
O Kinesis Data Firehose pode chamar sua função do Lambda para transformar dados de origem de 
entrada e entregar os dados transformados nos destinos. Você pode ativar a transformação de dados do 
Kinesis Data Firehose ao criar seu stream de entrega.

Fluxo de transformação de dados
Quando você ativa a transformação de dados do Kinesis Data Firehose, o Kinesis Data Firehose armazena 
em buffer os dados recebidos. A dica de intervalo de BufferSizeInMBs varia entre 0,2 MB e até 3 MB. A 
indicação de armazenando em buffer padrão é de 1 MB para todos os destinos, exceto o Splunk. Para o 
Splunk, a indicação de armazenando em buffer padrão é de 256 KB. (Para ajustar o tamanho do buffer, 
use a ProcessingConfigurationAPI com o ProcessorParametercomandoBufferSizeInMBs.) 
Em seguida, o Kinesis Data Firehose invoca a função Lambda especificada de forma assíncrona com cada 
lote armazenado em buffer usando o modo de invocaçãoAWS Lambda síncrona. Os dados transformados 
são enviados do Lambda para o Kinesis Data Firehose. Em seguida, o Kinesis Data Firehose o envia para 
o destino quando o tamanho de buffer ou o intervalo de buffer de destino especificado são atingidos, o que 
acontecer primeiro.

Important

O modo de invocação síncrona do Lambda tem um limite de tamanho de carga útil de 6 MB para 
a solicitação e a resposta. Certifique-se de que o tamanho do armazenamento em buffer para 
envio da solicitação para a função seja menor que ou igual a 6 MB. Além disso, verifique se a 
resposta que sua função retorna não excede 6 MB.

Transformação de dados e modelo de status
Todos os registros transformados do Lambda devem conter os seguintes parâmetros, ou o Kinesis Data 
Firehose os rejeita e trata isso como uma falha na transformação de dados.

recordId

O ID do registro é passado do Kinesis Data Firehose para o Lambda durante a invocação. O registro 
transformado deve conter o mesmo ID de registro. Qualquer incompatibilidade entre o ID do registro 
original e o ID do registro transformado é considerada uma falha na transformação de dados.

resultado

O status da transformação de dados do registro. Os valores possíveis são: Ok (o registro foi 
transformado com êxito), Dropped (o registro foi removido intencionalmente pela lógica de 
processamento), e ProcessingFailed (não foi possível transformar o registro). Se um registro 
tiver um status deOk ouDropped, o Kinesis Data Firehose o considerará processado com êxito. Caso 
contrário, o Kinesis Data Firehose considera que ele foi processado sem sucesso.

data

A carga útil dos dados transformados, após a codificação base64.

esquemas do Lambda
Esses esquemas demonstram como você pode criar e usar funções doAWS Lambda para transformar 
dados em seus fluxos de dados do Kinesis Firehose.
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Como ver os esquemas que estão disponíveis no console do AWS Lambda

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

2. Selecione Create function (Criar função) e Use a blueprint (Usar um esquema).
3. No campo Blueprints, pesquise a palavra-chavefirehose para encontrar os esquemas do Kinesis 

Data Firehose Lambda.

Lista de esquemas:

• Registros de processo enviados para o stream do Kinesis Firehose (Node.js, Python)

Este esquema mostra um exemplo básico de como processar dados em seu stream de dados do Kinesis 
Data Firehose usando oAWS Lambda.

Última data de lançamento: novembro de 2016.

Notas de lançamento: nenhuma.
• CloudWatch Registros de processo enviados para o Kinesis Firehose (Node.js, Python)

Este esquema mostra como você pode usar oAWS Lambda para descompactar CloudWatch os registros 
da Amazon enviados para o Kinesis Data Firehose.

Última data de lançamento: 15 de setembro de 2022.

Notas de versão: a versão mais recente deste plano mostra como você pode usar o tratamento 
aprimorado de erros para reduzir as taxas de uso do Kinesis Data Firehose e do Lambda. Ao usar esse 
esquema, altere a configuração do Kinesis Firehose Lambda para tamanho do buffer para 256 KB.

• Converta registros de stream do Kinesis Firehose no formato syslog para JSON (Node.js)

Este diagrama mostra como você pode converter registros de entrada no formato RFC3164 Syslog em 
JSON.

Última data de lançamento: novembro de 2016.

Notas de lançamento: nenhuma.

Como ver os esquemas que estão disponíveis no AWS Serverless Application Repository

1. Acesse AWS Serverless Application Repository.
2. Escolha Procurar todos os aplicativos.
3. No campo Applications (Aplicativos) procure a palavra-chave firehose.

Você também pode criar uma função do Lambda sem usar um esquema. Consulte Introdução aoAWS 
Lambda.

Tratamento de falhas de transformação de dados
Se a invocação da função Lambda falhar devido a um tempo limite de rede ou porque você atingiu o 
limite de invocação do Lambda, o Kinesis Data Firehose repetirá a invocação três vezes por padrão. Se a 
invocação não for bem-sucedida, o Kinesis Data Firehose então ignora esse lote de registros. Os registros 
ignorados são tratados como registros com falha no processamento. Você pode especificar ou substituir as 
opções de nova tentativa usando aUpdateDestination API CreateDeliveryStreamor. Para esse tipo de 
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falha, você pode registrar erros de invocação no Amazon CloudWatch Logs. Para obter mais informações, 
consulte Monitorar o Kinesis Data Firehose usando CloudWatch logs (p. 110).

Se o status da transformação de dados de um registro forProcessingFailed, o Kinesis Data Firehose 
tratará o registro como processado sem êxito. Para esse tipo de falha, você pode emitir registros de erros 
para o Amazon CloudWatch Logs a partir da sua função Lambda. Para obter mais informações, consulte
Como acessar o Amazon CloudWatch LogsAWS Lambda no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Se a transformação de dados apresentar falha, os registros com falha de processamento serão entregues 
ao bucket do S3 na pasta processing-failed. Os registros têm o seguinte formato:

{ 
    "attemptsMade": "count", 
    "arrivalTimestamp": "timestamp", 
    "errorCode": "code", 
    "errorMessage": "message", 
    "attemptEndingTimestamp": "timestamp", 
    "rawData": "data", 
    "lambdaArn": "arn"
}

attemptsMade

O número de tentativas de solicitações de invocação.
arrivalTimestamp

A hora em que o registro foi recebido pelo Kinesis Data Firehose.
errorCode

O código de erro HTTP retornado pelo Lambda.
errorMessage

A mensagem de erro retornada pelo Lambda.
attemptEndingTimestamp

A hora em que o Kinesis Data Firehose parou de tentar chamar o Lambda.
rawData

Os dados de registro com codificação base64.
lambdaArn

O nome do recurso da Amazon (ARN) da função do Lambda.

Duração de uma invocação Lambda
O Kinesis Data Firehose suporta um tempo de invocação do Lambda de até 5 minutos. Se sua função do 
Lambda levar mais de 5 minutos para ser concluída, você receberá o seguinte erro: O Firehose encontrou 
erros de tempo limite ao chamar oAWS Lambda. O tempo limite máximo da função suportada é de 5 
minutos.

Para obter informações sobre o que o Kinesis Data Firehose faz se esse erro ocorrer, consultethe section 
called “Tratamento de falhas de transformação de dados” (p. 71).
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Período de retenção de backup do registro de 
origem

O Kinesis Data Firehose pode fazer backup de todos os registros não transformados em seu bucket S3 
simultaneamente e, ao mesmo tempo, entregar os registros transformados ao destino. Você pode habilitar 
o período de retenção de backup do registro de origem ao criar ou atualizar o sistema de entrega. Não é 
possível desabilitar o período de retenção de backup do registro de origem após habilitá-lo.
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Particionamento dinâmico no 
Kinesis Data Firehose Data Firehose 
Particionamento dinâmico no Kin

O particionamento dinâmico permite que você particione continuamente os dados de streaming no Kinesis 
Data Firehose usando chaves nos dados (por exemplo,customer_id outransaction_id) e depois 
entregue os dados agrupados por essas chaves nos prefixos correspondentes do Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). Isso facilita a execução de análises econômicas e de alto desempenho em dados de 
streaming no Amazon S3 usando vários serviços, como Amazon Athena, Amazon EMR, Amazon Redshift 
Spectrum e Amazon QuickSight. Além disso, oAWS Glue pode realizar trabalhos mais sofisticados 
de extração, transformação e carregamento (ETL) depois que os dados de streaming particionados 
dinamicamente são entregues ao Amazon S3, em casos de uso em que processamento adicional é 
necessário.

O particionamento de seus dados minimiza a quantidade de dados digitalizados, otimiza o desempenho 
e reduz os custos de suas consultas de análise no Amazon S3. Também aumenta o acesso granular 
aos seus dados. Os streams de entrega do Kinesis Data Firehose são tradicionalmente usados para 
capturar e carregar dados no Amazon S3. Para particionar um conjunto de dados de streaming para 
análises baseadas no Amazon S3, você precisaria executar aplicativos de particionamento entre buckets 
do Amazon S3 antes de disponibilizar os dados para análise, o que pode se tornar complicado ou caro.

Com o particionamento dinâmico, o Kinesis Data Firehose agrupa continuamente os dados em trânsito 
usando chaves de dados definidas de forma dinâmica ou estática e entrega os dados a prefixos individuais 
do Amazon S3 por chave. Isso reduz time-to-insight em minutos ou horas. Também reduz os custos e 
simplifica as arquiteturas.

Tópicos
• Chaves de particionamento (p. 74)
• Prefixo de bucket do Amazon S3 para particionamento dinâmico (p. 78)
• Particionamento dinâmico de dados agregados (p. 79)
• Adicionar um novo delimitador de linha ao entregar dados ao S3 (p. 79)
• Como habilitar o particionamento dinâmico (p. 80)
• Tratamento de erros de particionamento dinâmico (p. 80)
• Buffer de dados e particionamento dinâmico de dados e particionamento dinâmico (p. 80)

Chaves de particionamento
Com particionamento dinâmico, você cria conjuntos de dados direcionados a partir dos dados da 
transmissão da transmissão, particionando-a com base em chaves de particionamento. As chaves de 
particionamento permitem que você filtre seus dados de streaming com base em valores específicos. 
Por exemplo, se você precisar filtrar seus dados com base na ID do cliente e no país, poderá especificar 
o campo de dadoscustomer_id como uma chave de particionamento e o campo de dadoscountry
como outra chave de particionamento. Em seguida, você especifica as expressões (usando os formatos 
suportados) para definir os prefixos do bucket S3 aos quais os registros de dados particionados 
dinamicamente devem ser entregues.
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Veja a seguir os métodos compatíveis de criação de chaves de particionamento:

• Análise em linha - esse método usa o mecanismo de suporte integrado do Amazon Kinesis Data 
Firehose, um analisador jq, para extrair as chaves para particionamento de registros de dados que estão 
no formato JSON.

• AWSFunção Lambda - esse método usa uma funçãoAWS Lambda especificada para extrair e retornar 
os campos de dados necessários para o particionamento.

Important

Ao habilitar o particionamento dinâmico, é necessário configurar pelo menos um desses métodos 
para particionar seus dados. Você pode configurar qualquer um desses métodos para especificar 
suas chaves de particionamento ou as duas ao mesmo tempo.

Criação de chaves de particionamento com análise 
em linha
Para configurar a análise em linha como o método de particionamento dinâmico para seus dados de 
streaming, você deve escolher os parâmetros de registro de dados a serem usados como chaves de 
particionamento e fornecer um valor para cada chave de particionamento especificada.

Vamos dar uma olhada no exemplo de registro de dados a seguir e ver como você pode definir chaves de 
particionamento para ele com análise em linha:

{   
   "type": {   
    "device": "mobile",   
    "event": "user_clicked_submit_button"  
  },   
  "customer_id": "1234567890",   
  "event_timestamp": 1565382027,   #epoch timestamp   
  "region": "sample_region"   
}   

Por exemplo, você pode escolher particionar seus dados com base nocustomer_id parâmetro ou 
noevent_timestamp parâmetro. Isso significa que você deseja que o valor docustomer_id parâmetro 
ou doevent_timestamp parâmetro em cada registro seja usado para determinar o prefixo S3 ao qual 
o registro será entregue. Você também pode escolher um parâmetro aninhado, comodevice em uma 
expressão.type.device. Sua lógica de particionamento dinâmico pode depender de vários parâmetros.

Depois de selecionar os parâmetros de dados para suas chaves de particionamento, você mapeia cada 
parâmetro para uma expressão jq válida. A tabela a seguir mostra esse mapeamento de parâmetros para 
expressões jq:

Parâmetro Expressão jq

customer_id .identificação_cliente

device .tipo.dispositivo

year .event_timestamp| strftime (“%Y”)

month .event_timestamp| strftime (“%m”)

day .event_timestamp| strftime (“%d”)
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Parâmetro Expressão jq

hour .event_timestamp| strftime (“%H”)

Em tempo de execução, o Kinesis Data Firehose usa a coluna direita acima para avaliar os parâmetros 
com base nos dados de cada registro.

Criação de chaves de particionamento com uma 
funçãoAWS Lambda
Para registros de dados compactados ou criptografados, ou dados que estejam em qualquer formato 
de arquivo diferente de JSON, você pode usar a funçãoAWS Lambda integrada com seu próprio código 
personalizado para descompactar, descriptografar ou transformar os registros a fim de extrair e retornar 
os campos de dados necessários para o particionamento. Essa é uma expansão da função Lambda 
de transformação existente que está disponível atualmente com o Kinesis Data Firehose. Você pode 
transformar, analisar e retornar os campos de dados que podem ser usados para particionamento 
dinâmico usando a mesma função Lambda.

A seguir está um exemplo da função Lambda de processamento de fluxo de entrega do Amazon 
Kinesis Firehose em Python que reproduz cada registro lido da entrada à saída e extrai as chaves de 
particionamento dos registros.

from __future__ import print_function
import base64
import json
import datetime 
  
# Signature for all Lambda functions that user must implement
def lambda_handler(firehose_records_input, context): 
    print("Received records for processing from DeliveryStream: " + 
 firehose_records_input['deliveryStreamArn'] 
          + ", Region: " + firehose_records_input['region'] 
          + ", and InvocationId: " + firehose_records_input['invocationId']) 
  
    # Create return value. 
    firehose_records_output = {'records': []} 
  
    # Create result object. 
    # Go through records and process them 
  
    for firehose_record_input in firehose_records_input['records']: 
        # Get user payload 
        payload = base64.b64decode(firehose_record_input['data']) 
        json_value = json.loads(payload) 
  
        print("Record that was received") 
        print(json_value) 
        print("\n") 
        # Create output Firehose record and add modified payload and record ID to it. 
        firehose_record_output = {} 
        event_timestamp = datetime.datetime.fromtimestamp(json_value['eventTimestamp']) 
        partition_keys = {"customerId": json_value['customerId'], 
                          "year": event_timestamp.strftime('%Y'), 
                          "month": event_timestamp.strftime('%m'), 
                          "date": event_timestamp.strftime('%d'), 
                          "hour": event_timestamp.strftime('%H'), 
                          "minute": event_timestamp.strftime('%M') 
                          } 
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        # Create output Firehose record and add modified payload and record ID to it. 
        firehose_record_output = {'recordId': firehose_record_input['recordId'], 
                                  'data': firehose_record_input['data'], 
                                  'result': 'Ok', 
                                  'metadata': { 'partitionKeys': partition_keys }} 
  
        # Must set proper record ID 
        # Add the record to the list of output records. 
  
        firehose_records_output['records'].append(firehose_record_output) 
  
    # At the end return processed records 
    return firehose_records_output

A seguir está um exemplo da função Lambda de processamento de fluxo de entrega do Amazon Kinesis 
Firehose em Go que reproduz cada registro lido da entrada à saída e extrai as chaves de particionamento 
dos registros.

package main

import ( 
 "fmt" 
 "encoding/json" 
 "time" 
 "strconv" 

 "github.com/aws/aws-lambda-go/events" 
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

type KinesisFirehoseEventRecordData struct { 
 CustomerId string `json:"customerId"`
}

func handleRequest(evnt events.KinesisFirehoseEvent) (events.KinesisFirehoseResponse, 
 error) { 

 fmt.Printf("InvocationID: %s\n", evnt.InvocationID) 
 fmt.Printf("DeliveryStreamArn: %s\n", evnt.DeliveryStreamArn) 
 fmt.Printf("Region: %s\n", evnt.Region) 

 var response events.KinesisFirehoseResponse 

 for _, record := range evnt.Records { 
  fmt.Printf("RecordID: %s\n", record.RecordID) 
  fmt.Printf("ApproximateArrivalTimestamp: %s\n", record.ApproximateArrivalTimestamp) 

  var transformedRecord events.KinesisFirehoseResponseRecord 
  transformedRecord.RecordID = record.RecordID 
  transformedRecord.Result = events.KinesisFirehoseTransformedStateOk 
  transformedRecord.Data = record.Data 

  var metaData events.KinesisFirehoseResponseRecordMetadata 
  var recordData KinesisFirehoseEventRecordData 
  partitionKeys := make(map[string]string) 

  currentTime := time.Now() 
  json.Unmarshal(record.Data, &recordData) 
  partitionKeys["customerId"] = recordData.CustomerId 
  partitionKeys["year"] = strconv.Itoa(currentTime.Year()) 
  partitionKeys["month"] = strconv.Itoa(int(currentTime.Month())) 
  partitionKeys["date"] = strconv.Itoa(currentTime.Day()) 
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  partitionKeys["hour"] = strconv.Itoa(currentTime.Hour()) 
  partitionKeys["minute"] = strconv.Itoa(currentTime.Minute()) 
  metaData.PartitionKeys = partitionKeys 
  transformedRecord.Metadata = metaData 

  response.Records = append(response.Records, transformedRecord) 
 } 

 return response, nil
}

func main() { 
 lambda.Start(handleRequest)
} 
             

Prefixo de bucket do Amazon S3 para 
particionamento dinâmico

Ao criar um stream de entrega que usa o Amazon S3 como destino, você deve especificar um bucket 
do Amazon S3 onde o Kinesis Data Firehose está para entregar seus dados. Os prefixos de bucket do 
Amazon S3 são usados para organizar os dados armazenados nos buckets do S3. Um prefixo de bucket 
do Amazon S3 é semelhante a um diretório que permite agrupar objetos semelhantes.

Com o particionamento dinâmico, seus dados particionados são entregues nos prefixos especificados do 
Amazon S3. Se você não habilitar o particionamento dinâmico, especificar um prefixo de bucket do S3 
para seu stream de entrega é opcional. No entanto, se você optar por habilitar o particionamento dinâmico, 
DEVERÁ especificar os prefixos do bucket S3 para os quais o Kinesis Data Firehose entregará dados 
particionados.

Em cada fluxo de entrega em que você habilita o particionamento dinâmico, o valor do prefixo do bucket 
S3 consiste em expressões baseadas nas chaves de particionamento especificadas para esse fluxo de 
entrega. Usando o exemplo de registro de dados acima novamente, você pode criar o seguinte valor de 
prefixo S3 que consiste em expressões com base nas chaves de particionamento definidas acima:

"ExtendedS3DestinationConfiguration": {   
"BucketARN": "arn:aws:s3:::my-logs-prod",   
"Prefix": "customer_id=!{partitionKeyFromQuery:customer_id}/  
    device=!{partitionKeyFromQuery:device}/  
    year=!{partitionKeyFromQuery:year}/   
    month=!{partitionKeyFromQuery:month}/   
    day=!{partitionKeyFromQuery:day}/   
    hour=!{partitionKeyFromQuery:hour}/"   
}  
         

O Kinesis Data firehose avalia a expressão acima em tempo de execução. Ele agrupa registros que 
correspondem à mesma expressão de prefixo S3 avaliada em um único conjunto de dados. Em seguida, 
o Kinesis Data Firehose entrega cada conjunto de dados ao prefixo S3 avaliado. A frequência da entrega 
do conjunto de dados para o S3 é determinada pela configuração do buffer do fluxo de entrega. Como 
resultado, o registro neste exemplo é entregue à seguinte chave de objeto do S3:

s3://my-logs-prod/customer_id=1234567890/device=mobile/year=2019/month=08/day=09/hour=20/
my-delivery-stream-2019-08-09-23-55-09-a9fa96af-e4e4-409f-bac3-1f804714faaa 
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Para particionamento dinâmico, você deve usar o seguinte formato de expressão no prefixo do 
bucket do S3:!{namespace:value}, onde o namespace pode ser umpartitionKeyFromQuery
oupartitionKeyFromLambda, ou ambos. Se você estiver usando a análise em linha 
para criar as chaves de particionamento para seus dados de origem, você deve especificar 
um valor de prefixo do bucket S3 que consiste em expressões especificadas no seguinte 
formato:"partitionKeyFromQuery:keyID". Se você estiver usando uma funçãoAWS 
Lambda para criar chaves de particionamento para seus dados de origem, você deve especificar 
um valor de prefixo do bucket S3 que consiste em expressões especificadas no seguinte 
formato:"partitionKeyFromLambda:keyID".

Note

Você também pode especificar o valor do prefixo do bucket S3 usando o formato de estilo hive, 
por exemplo, customer_id=! {partitionKeyFromconsulta: ID do cliente}.

Para obter mais informações, consulte “Escolha o Amazon S3 para seu destino” em Criação de um stream 
de entrega do Amazon Kinesis Data Firehose e prefixos personalizados para objetos do Amazon S3.

Particionamento dinâmico de dados agregados
Você pode aplicar o particionamento dinâmico a dados agregados (por exemplo, vários eventos, registros 
ou registros agregados em uma únicaPutRecord chamada dePutRecordBatch API), mas esses dados 
devem primeiro ser desagregados. Você pode desagregar seus dados ativando a desagregação de vários 
registros — o processo de analisar os registros no fluxo de entrega e separá-los. A desagregação de 
vários registros pode ser doJSON tipo, o que significa que a separação dos registros é realizada com base 
em um JSON válido. Ou pode ser doDelimited tipo, o que significa que a separação dos registros é 
realizada com base em um delimitador personalizado especificado. Esse delimitador personalizado deve 
ser uma string codificada com base 64. Por exemplo, se você quiser usar a seguinte string como seu 
delímetro personalizado####, você deve especificá-la no formato codificado em base 64, que a traduz 
emIyMjIw==.

Com dados agregados, quando você ativa o particionamento dinâmico, o Kinesis Data Firehose analisa os 
registros e procura objetos JSON válidos ou registros delimitados em cada chamada de API com base no 
tipo de desagregação de vários registros especificado.

Important

Se seus dados forem agregados, o particionamento dinâmico só poderá ser aplicado se seus 
dados forem primeiro desagregados.

Adicionar um novo delimitador de linha ao entregar 
dados ao S3

Ao habilitar o particionamento dinâmico, você pode configurar seu fluxo de entrega para adicionar um novo 
delimitador de linha entre registros em objetos que são entregues ao Amazon S3. Isso pode ser útil para 
analisar objetos no Amazon S3. Isso também é particularmente útil quando o particionamento dinâmico é 
aplicado a dados agregados porque a desagregação de vários registros (que deve ser aplicada aos dados 
agregados antes que eles possam ser particionados dinamicamente) remove novas linhas dos registros 
como parte do processo de análise.
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Como habilitar o particionamento dinâmico
Você pode configurar o particionamento dinâmico para seus fluxos de entrega por meio do Kinesis Data 
Firehose Management Console, da CLI ou das APIs.

Important

Você pode habilitar o particionamento dinâmico somente ao criar um novo fluxo de entrega. Você 
não pode habilitar o particionamento dinâmico para um fluxo de entrega existente que não tenha o 
particionamento dinâmico já ativado.

Para obter etapas detalhadas sobre como habilitar e configurar o particionamento dinâmico por meio do 
console de gerenciamento do Amazon Kinesis Data Firehose ao criar um novo stream de entrega, consulte
Criação de um stream de entrega do Amazon Kinesis Data Firehose. Ao concluir a tarefa de especificar o 
destino do seu stream de entrega, certifique-se de seguir as etapas na seção Escolha o Amazon S3 para 
seu destino, pois atualmente, o particionamento dinâmico só é suportado para fluxos de entrega que usam 
o Amazon S3 como destino.

Depois que o particionamento dinâmico em um fluxo de entrega ativo estiver ativado, você poderá atualizar 
a configuração adicionando novas ou removendo ou atualizando as chaves de particionamento existentes 
e as expressões de prefixo do S3. Depois de atualizado, o Amazon Kinesis Data Firehose começa a usar 
as novas chaves e as novas expressões de prefixo do S3.

Important

Depois de ativar o particionamento dinâmico em um fluxo de entrega, ele não pode ser desativado 
nesse fluxo de entrega.

Tratamento de erros de particionamento dinâmico
Se o Kinesis Data Firehose não conseguir analisar registros de dados em seu stream de entrega ou não 
conseguir extrair as chaves de particionamento especificadas ou avaliar as expressões incluídas no valor 
do prefixo S3, esses registros de dados serão entregues ao prefixo do bucket de erros do S3 que você 
deve especificar ao criar o stream de entrega em que habilita o particionamento dinâmico. O prefixo do 
bucket de erros do S3 contém todos os registros que o Kinesis Data Firehose não consegue entregar 
ao destino especificado do S3. Esses registros são organizados com base no tipo de erro. Junto com o 
registro, o objeto entregue também inclui informações sobre o erro para ajudar a entender e resolver o 
erro.

Você DEVE especificar um prefixo de bucket de erro S3 para um fluxo de entrega se quiser habilitar o 
particionamento dinâmico para esse fluxo de entrega. Se você não quiser habilitar o particionamento 
dinâmico para um fluxo de entrega, especificar um prefixo de bucket de erro do S3 é opcional.

Buffer de dados e particionamento dinâmico de 
dados e particionamento dinâmico

O Amazon Kinesis Data Firehose armazena dados de streaming recebidos em um determinado tamanho 
e por um determinado período de tempo antes de entregá-los aos destinos especificados. Você pode 
configurar o tamanho do buffer e o intervalo do buffer ao criar novos fluxos de entrega ou atualizar o 
tamanho do buffer e o intervalo do buffer em seus fluxos de entrega existentes. O tamanho do buffer é 
medido em MBs e o intervalo do buffer é medido em segundos.

Quando o particionamento dinâmico está ativado, o Kinesis Data Firehose armazena internamente os 
registros que pertencem a uma determinada partição com base na dica de buffer configurada (tamanho 
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de dados e particionamento dinâmico

e tempo) antes de entregar esses registros ao seu bucket Amazon S3. Para fornecer objetos de tamanho 
máximo, o Kinesis Data Firehose usa internamente o buffer de vários estágios. Portanto, end-to-end o 
atraso de um lote de registros pode ser 1,5 vezes maior que o tempo de dica de buffer configurado. Isso 
afeta a atualização dos dados de um fluxo de entrega.

A contagem de partições ativas é o número total de partições ativas no buffer de entrega. Por exemplo, se 
a consulta de particionamento dinâmico construir 3 partições por segundo e você tiver uma configuração 
de dica de buffer acionando a entrega a cada 60 segundos, então, em média, você teria 180 partições 
ativas. Se o Kinesis Data Firehose não puder entregar os dados em uma partição para um destino, essa 
partição será contada como ativa no buffer de entrega até que possa ser entregue.

Uma nova partição é criada quando um prefixo S3 é avaliado como um novo valor com base nos campos 
de dados do registro e nas expressões do prefixo S3. Um novo buffer é criado para cada partição ativa. 
Cada registro subsequente com o mesmo prefixo S3 avaliado é entregue a esse buffer. Quando o buffer 
atinge o limite de tamanho do buffer ou o intervalo de tempo do buffer, o Amazon Kinesis Data Firehose 
cria um objeto com os dados do buffer e o entrega ao prefixo especificado do Amazon S3. Depois que o 
objeto é entregue, o buffer dessa partição e a própria partição são excluídos e removidos da contagem 
de partições ativas. O Amazon Kinesis Data Firehose entrega cada dado do buffer como um único objeto 
quando o tamanho ou o intervalo do buffer são atendidos para cada partição separadamente. Quando o 
número de partições ativas atinge o limite de 500 por fluxo de entrega, o restante dos registros no fluxo de 
entrega é entregue ao prefixo do bucket de erro S3 especificado.
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Converter formato de registro de 
entrada no Kinesis Data Firehose

O Amazon Kinesis Data Firehose pode converter o formato dos dados de entrada de JSON paraApache 
ParquetouApache ORCAntes de armazenar os dados no Amazon S3. Parquet e ORC são formatos de 
dados em colunas que economizam espaço e permitem consultas mais rápidas do que com os formatos 
orientados a linhas, como JSON. Para converter um formato de entrada diferente de JSON, como valores 
separados por vírgula (CSV) ou texto estruturado, você pode usar o AWS Lambda para transformá-lo em 
JSON primeiro. Para obter mais informações, consulte Transformação de dados (p. 70).

Tópicos
• Requisitos de conversão de formato de registro (p. 82)
• Escolher o desserializador JSON (p. 83)
• Escolher o desserializador (p. 83)
• Converter formato de registro de entrada (Console) (p. 83)
• Converter formato de registro de entrada (API) (p. 84)
• Gerenciar o erro de conversão de formato de registro (p. 84)
• Exemplo de conversão do formato do registro (p. 85)

Requisitos de conversão de formato de registro
O Kinesis Data Firehose requer os seguintes três elementos para converter o formato dos dados do 
registro:

• Um desserializador para ler o JSON dos dados de entrada— Você pode escolher um dos dois tipos de 
desserializadores: Apache Hive JSON SerDeouOpenX JSON SerDe.

Note

Ao combinar vários documentos JSON no mesmo registro, certifique-se de que sua entrada 
ainda esteja apresentada no formato JSON suportado. Uma matriz de documentos JSON NÃO 
é uma entrada válida.
Por exemplo, esta é a entrada correta:{"a":1}{"a":2}
E esta é a entrada INCORRETA:[{"a":1}, {"a":2}]

• Um esquema para determinar como interpretar aqueles dados— Uso doAWSUniãoPara criar 
um esquema noAWS Glue Data Catalog. Em seguida, o Kinesis Data Firehose faz referência a 
esse esquema e o usa para interpretar os dados de entrada. Você pode usar o mesmo esquema 
para configurar o Kinesis Data Firehose e o software de análise. Para obter mais informações, 
consultePreencher oAWSGlue Data CatalognoAWS GlueGuia do desenvolvedor.

• Um serializador para converter os dados para o armazenamento em colunas de destino (Parquet ou 
ORC)— Você pode escolher um dos dois tipos de serializadores: ORC SerDeouParquet SerDe.

Important

Se você habilitar o registro de conversão de formato, não poderá definir o destino do Kinesis Data 
Firehose como Amazon OpenSearch Service, Amazon Redshift ou Splunk como o destino do 
Kinesis Data Firehose como Amazon OpenSe Com a conversão de formato habilitada, o Amazon 
S3 é o único destino que você pode usar para o fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose.
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Você pode converter o formato dos dados mesmo se agregar registros antes de enviá-los para o Kinesis 
Data Firehose.

Escolher o desserializador JSON
Escolha o OpenX JSON SerDe se a entrada JSON contiver time stamp nos seguintes formatos:

• yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss [.S] 'Z', em que a fração pode ter até 9 dígitos — Por 
exemplo,2017-02-07T15:13:01.39256Z.

• yyyy- [M] M- [d] d H:mm:ss [.S], em que a fração pode ter até 9 dígitos — Por exemplo,2017-02-07 
15:13:01.14.

• Segundos de epoch — Por exemplo,1518033528.
• Milissegundos de epoch — Por exemplo,1518033528123.
• Ponto flutuante em segundos de epoch — Por exemplo,1518033528.123.

O JSON OpenX SerDe pode converter pontos (.) e sublinhados (_). Ele também pode converter chaves 
JSON para minúsculas antes de desserializá-las. Para obter mais informações sobre as opções que estão 
disponíveis com este desserializador por meio do Kinesis Data Firehose, consulteOpenXJsonSerDe.

Se você não tiver certeza de qual desserializador escolher, use o OpenX JSON SerDe, a menos que o 
time stamp não tenha suporte.

Se o time stamp estiver em formatos que não foram listados anteriormente, use o Apache Hive JSON 
SerDe. Ao escolher esse desserializador, você poderá especificar os formatos de time stamp a serem 
usados. Para fazer isso, siga a sintaxe do padrão de string do formato Joda Time DateTimeFormat. Para 
obter mais informações, consulte Classe DateTimeFormat.

Você também pode usar o valor especial millis para analisar o time stamp em milissegundos de epoch. 
Se você não especificar um formato, o Kinesis Data Firehose usará java.sql.Timestamp::valueOf
por padrão.

O Hive JSON SerDe não permite o uso de:

• Pontos (.) em nomes de coluna.
• Campos cujo tipo é uniontype.
• Campos que têm tipos numéricos no esquema, mas que são strings no JSON. Por exemplo, se o 

esquema for (an int) e o JSON for {"a":"123"}, ocorrerá um erro no Hive SerDe.

O Hive SerDe não converte o JSON aninhado em strings. Por exemplo, se você tiver {"a":
{"inner":1}}, ele não tratará {"inner":1} como uma string.

Escolher o desserializador
O serializador que você escolhe depende de suas necessidades de negócios. Para saber mais sobre as 
duas opções de serializador, consulte ORC SerDe e Parquet SerDe.

Converter formato de registro de entrada (Console)
Você pode ativar a conversão de formato de dados no console ao criar ou atualizar um fluxo de entrega do 
Kinesis. Com a conversão de formato de dados habilitada, o Amazon S3 é o único destino que você pode 
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configurar para o fluxo de entrega. Além disso, a compactação do Amazon S3 será desabilitada quando 
você habilitar a conversão de formato. No entanto, a compactação Snappy ocorre automaticamente 
como parte do processo de conversão. O formato de enquadramento para Snappy que o Kinesis Data 
Firehose usa, neste caso, é compatível com o Hadoop. Isso significa que você pode usar os resultados 
da compactação Snappy e executar consultas nesses dados no Athena. Para obter o formato de 
enquadramento Snappy de que o Hadoop depende, consulte BlockCompressorStream.java.

Para ativar a conversão de formato de dados para um fluxo de entrega de dados

1. Faça login noAWS Management Consolee abra o console Kinesis Data Firehose emhttps:// 
console.aws.amazon.com/firehose/.

2. Escolha um fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose para atualizar ou crie um novo fluxo de entrega 
seguindo as etapas emCriar um fluxo de entrega do Amazon Kinesis Data Firehose (p. 5).

3. Em Convert record format (Converter formato do registro), defina Record format conversion 
(Conversão de formato do registro) como Enabled (Habilitado).

4. Selecione o formato de saída que você deseja. Para obter mais informações sobre as duas opções, 
consulte Apache Parquet e Apache ORC.

5. Selecione uma tabela do AWS Glue para especificar um esquema para seus registros de origem. 
Defina a região, o banco de dados, a tabela e a versão da tabela.

Converter formato de registro de entrada (API)
Para que o Kinesis Data Firehose converta o formato dos dados de entrada de JSON 
para Parquet ou ORC, especifique oDataFormatConversionConfigurationElemento 
emExtendedS3DestinationConfigurationou emExtendeds3DestinationUpdate. Se você especificar
DataFormatConversionConfiguration, as seguintes restrições se aplicarão:

• Em BufferingHints, não será possível definir SizeInMBs como um valor menor do que 64, se você ativar 
a conversão de formato de registro. Além disso, quando a conversão de formato não está ativada, o 
valor padrão é 5. O valor se torna 128 quando você a habilita.

• Você deve definir CompressionFormat em ExtendedS3DestinationConfiguration
ou em ExtendedS3DestinationUpdate para UNCOMPRESSED. O valor padrão para
CompressionFormat é UNCOMPRESSED. Portanto, você também pode deixá-lo não especificado em
ExtendedS3DestinationConfiguration. Os dados ainda são compactados como parte do processo de 
serialização, usando a compactação Snappy, por padrão. O formato de enquadramento para Snappy 
que o Kinesis Data Firehose usa, neste caso, é compatível com o Hadoop. Isso significa que você pode 
usar os resultados da compactação Snappy e executar consultas nesses dados no Athena. Para obter o 
formato de enquadramento Snappy de que o Hadoop depende, consulte BlockCompressorStream.java. 
Quando você configurar o serializador, você poderá escolher outros tipos de compactação.

Gerenciar o erro de conversão de formato de 
registro

Quando o Kinesis Data Firehose não pode analisar ou desserializar um registro (por exemplo, quando 
os dados não correspondem ao esquema), ele grava no Amazon S3 com um prefixo de erro. Se essa 
gravação falhar, o Kinesis Data Firehose tentará executá-la para sempre, bloqueando futuras entregas. 
Para cada registro com falha, o Kinesis Data Firehose grava um documento JSON com o seguinte 
esquema:

{ 
  "attemptsMade": long, 
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  "arrivalTimestamp": long, 
  "lastErrorCode": string, 
  "lastErrorMessage": string, 
  "attemptEndingTimestamp": long, 
  "rawData": string, 
  "sequenceNumber": string, 
  "subSequenceNumber": long, 
  "dataCatalogTable": { 
    "catalogId": string, 
    "databaseName": string, 
    "tableName": string, 
    "region": string, 
    "versionId": string, 
    "catalogArn": string 
  }
}

Exemplo de conversão do formato do registro
Para obter um exemplo de como configurar a conversão de formato de registro comAWS CloudFormation, 
consulteAWS# KinesisFirehose# DeliveryStream.
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Como usar o Amazon Kinesis Data 
Analytics
Criar um aplicativo do Kinesis Data Analytics que 
faz leituras de um fluxo de entrega

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do Kinesis Data Analytics em https:// 
console.aws.amazon.com/kinesisanalytics.

2. SelecioneCriar aplicativo
3. Especifique um nome para o aplicativo e uma descrição opcional. Em seguida, escolhaCriar aplicativo.
4. SelecioneConnect dados de streaming.
5. Para Source (Origem), selecione Kinesis Firehose delivery stream (Fluxo de entrega do Kinesis 

Firehose).
6. Na lista rotuladaFluxo de entrega do Kinesis Firehose, selecione o fluxo de entrega que você deseja 

que o Kinesis Data Analytics processe. Como alternativa, selecioneCriarPara configurar um novo fluxo 
de entrega.

7. Para concluir a configuração do aplicativo do Kinesis Data Analytics, consulteConceitos básicos do 
Amazon Kinesis Data Analytics para aplicativos SQL.

Gravar dados de um aplicativo do Kinesis Data 
Analytics em um fluxo de entrega

1. Para criar um aplicativo do Kinesis Data Analytics, siga as instruções emConceitos básicos do 
Amazon Kinesis Data Analytics para aplicativos SQL.

2. Abra o console do Kinesis Data Analytics emhttps://console.aws.amazon.com/kinesisanalytics.
3. Na lista de aplicativos, escolha o aplicativo que você deseja configurar para fazer gravações em um 

fluxo de entrega.
4. SelecioneDetalhes do aplicativo.
5. Na parte inferior da página, selecioneConnect a um destino.
6. SelecioneFluxo de entrega do Kinesis Firehosee escolha um fluxo de entrega existente na lista ou 

escolha umCriarPara criar um novo fluxo de entrega.
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Fornecimento de dados do Amazon 
Kinesis Data Firehose

Depois que os dados forem enviados ao fluxo de entrega, eles serão entregues automaticamente no 
destino escolhido.

Important

Se você usar a Kinesis Producer Library (KPL) para gravar dados em um stream de dados do 
Kinesis, poderá usar a agregação para combinar os registros gravados nesse stream de dados 
do Kinesis. Se você usar esse fluxo de dados como fonte para seu stream de entrega do Kinesis 
Data Firehose, o Kinesis Data Firehose desagrega os registros antes de entregá-los ao destino. 
Se você configurar seu stream de entrega para transformar os dados, o Kinesis Data Firehose 
desagrega os registros antes de entregá-losAWS Lambda. Para obter mais informações, consulte
Desenvolvimento de produtores de fluxos de dados do Amazon Kinesis usando a biblioteca e a
agregação do Kinesis Producer no Guia do desenvolvedor do Amazon Kinesis Data Streams.

Tópicos
• Formato de entrega de dados (p. 87)
• Frequência de entrega de dados (p. 88)
• Tratamento de falhas de entrega de dados (p. 89)
• Formato do nome do objeto do Amazon S3 (p. 91)
• Rotação do índice para o destino do OpenSearch serviço (p. 92)
• Entrega entreAWS contas eAWS regiões para destinos de endpoints HTTP (p. 92)
• Registros duplicados (p. 93)

Formato de entrega de dados
Para entrega de dados para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), o Kinesis Data Firehose 
concatena vários registros de entrada com base na configuração de buffer do seu fluxo de entrega. 
Desse modo, ele fornece os registros para o Amazon S3 como um objeto do Amazon S3. Talvez você 
queira adicionar um separador de registros no final de cada registro antes de enviá-lo para o Kinesis Data 
Firehose. Em seguida, você pode dividir um objeto do Amazon S3 entregue em registros individuais.

Para entrega de dados para o Amazon Redshift, o Kinesis Data Firehose primeiro entrega os dados 
recebidos em seu bucket do S3 no formato descrito anteriormente. Em seguida, o Kinesis Data Firehose 
emite umCOPY comando do Amazon Redshift para carregar os dados do seu bucket do S3 para o cluster 
do Amazon Redshift. Certifique-se de que, após o Kinesis Data Firehose concatenar vários registros 
recebidos em um objeto Amazon S3, o objeto Amazon S3 possa ser copiado para seu cluster do Amazon 
Redshift. Para obter mais informações, consulte os parâmetros do formato de dados do comando do 
Amazon Redshift COPY.

Para entrega de dados para OpenSearch Service e OpenSearch Serverless, o Kinesis Data 
Firehose armazena os registros recebidos com base na configuração de buffer do seu stream de 
entrega. Em seguida, ele gera uma solicitação em massa de OpenSearch serviço ou OpenSearch 
sem servidor para indexar vários registros em seu cluster de OpenSearch serviços ou coleção 
OpenSearch sem servidor. Certifique-se de que seu registro esteja codificado em UTF-8 e nivelado 
em um objeto JSON de linha única antes de enviá-lo para o Kinesis Data Firehose. Além disso, 
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arest.action.multi.allow_explicit_index opção para seu cluster de OpenSearch serviços 
deve ser definida como verdadeira (padrão) para receber solicitações em massa com um índice explícito 
definido por registro. Para obter mais informações, consulte OpenSearch Service Configure Advanced 
Options no Amazon OpenSearch Service Developer Guide.

Para entrega de dados ao Splunk, o Kinesis Data Firehose concatena os bytes que você envia. Se você 
quer delimitadores em seus dados, como um caractere de nova linha, deve inseri-los. Certifique-se de que 
o Splunk é configurado para analisar quaisquer delimitadores.

Ao entregar dados para um endpoint HTTP de propriedade de um provedor de serviços terceirizado 
compatível, você pode usar o serviço Amazon Lambda integrado para criar uma função para transformar 
os registros recebidos no formato que corresponda ao formato esperado pela integração do provedor de 
serviços. Entre em contato com o provedor de serviços terceirizado cujo endpoint HTTP você escolheu 
para seu destino para saber mais sobre o formato de registro aceito.

Frequência de entrega de dados
Cada destino do Kinesis Data Firehose tem sua própria frequência de entrega de dados.

Amazon S3

A frequência da entrega de dados para o Amazon S3 é determinada pelo tamanho do buffer do 
Amazon S3 e pelo valor do intervalo do buffer que você configurou para seu stream de entrega. O 
Kinesis Data Firehose armazena em buffer os dados de entrada antes de entregá-los para o Amazon 
S3. Você pode configurar os valores para o tamanho do buffer do Amazon S3 (1—128 MB) ou
intervalo do buffer (60—900 segundos). A condição satisfeita primeiro aciona a entrega de dados 
para o Amazon S3. Quando a entrega de dados para o destino fica aquém da gravação de dados 
no stream de entrega, o Kinesis Data Firehose aumenta o tamanho do buffer dinamicamente. Será 
possível então recuperar o atraso e garantir que todos os dados sejam entregues ao destino.

Amazon Redshift

A frequência dasCOPY operações de dados do Amazon S3 ao Amazon Redshift é determinada pela 
rapidez com que seu cluster do Amazon Redshift pode concluir oCOPY comando. Se ainda houver 
dados para copiar, o Kinesis Data Firehose emitirá um novoCOPY comando assim que oCOPY
comando anterior for concluído com êxito pelo Amazon Redshift.

OpenSearch Serviço Amazon

A frequência da entrega de dados ao OpenSearch Serviço é determinada pelo tamanho do Buffer 
OpenSearch  de Serviço e pelos valores do intervalo do Buffer que você configurou para seu fluxo 
de entrega. O Kinesis Data Firehose armazena em buffer os dados de entrada antes de entregá-los 
para o OpenSearch Serviço. Você pode configurar os valores para o tamanho do OpenSearch Service 
Buffer (1—100 MB) ou o intervalo do Buffer (60—900 segundos), e a condição satisfeita primeiro 
aciona a entrega de dados ao OpenSearch Serviço.

Amazon OpenSearch sem servidor

A frequência da entrega de dados para OpenSearch Serverless é determinada pelo tamanho do 
buffer OpenSearch  sem servidor e pelos valores do intervalo de buffer que você configurou para 
o seu stream de entrega. O Kinesis Data Firehose armazena em buffer os dados de entrada antes 
de entregá-los para o OpenSearch Serverless. Você pode configurar os valores para o tamanho do 
buffer OpenSearch sem servidor (1—100 MB) ou intervalo do buffer (60—900 segundos), e a condição 
satisfeita primeiro aciona a entrega de dados para o OpenSearch Serverless.

Splunk

O Kinesis Data Firehose armazena em buffer os dados de entrada antes de entregá-los para o 
Splunk. O tamanho do buffer é de 5 MB e o intervalo do buffer é de 60 segundos. A condição satisfeita 
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primeiro aciona a entrega de dados para o Splunk. O tamanho e o intervalo do buffer não são 
configuráveis. Esses números são ideais.

Destino do endpoint HTTP

O Kinesis Data Firehose armazena em buffer os dados de entrada antes de entregá-los para o 
destino do terminal de HTTP especificado. O tamanho do buffer recomendado para o destino varia de 
provedor de serviços para provedor de serviços. Por exemplo, o tamanho de buffer recomendado para 
o Datadog é 4 MiBs e o tamanho de buffer recomendado para New Relic e Sumo Logic é de 1 MiB. 
Entre em contato com o provedor de serviços terceirizado cujo endpoint você escolheu como destino 
de dados para obter mais informações sobre o tamanho recomendado do buffer.

Tratamento de falhas de entrega de dados
Cada destino do Kinesis Data Firehose tem seu próprio tratamento de falhas na entrega de dados.

Amazon S3

A entrega de dados para o bucket do S3 pode apresentar falha por vários motivos. Por exemplo, 
o bucket pode não existir mais, a função do IAM que o Kinesis Data Firehose assume pode não 
ter acesso ao bucket, a rede falhou ou eventos semelhantes. Sob essas condições, o Kinesis Data 
Firehose continua tentando novamente por até 24 horas até que a entrega seja bem-sucedida. O 
tempo máximo de armazenamento de dados do Kinesis Data Firehose é de 24 horas. Se a entrega de 
dados apresentar falha por mais de 24 horas, os dados serão perdidos.

Amazon Redshift

Para um destino do Amazon Redshift, você pode especificar uma duração de nova tentativa (0 a 7200 
segundos) ao criar um stream de entrega.

A entrega de dados para seu cluster do Amazon Redshift pode falhar por vários motivos. Por exemplo, 
você pode ter uma configuração de cluster incorreta do fluxo de entrega, um cluster em manutenção 
ou uma falha de rede. Sob essas condições, o Kinesis Data Firehose tenta novamente pelo período 
de tempo especificado e ignora esse lote específico de objetos do Amazon S3. As informações dos 
objetos ignorados são entregues no bucket do S3 como um arquivo manifesto na pasta errors/, 
que você pode usar para alocação manual. Para obter informações sobre como COPIAR dados 
manualmente com arquivos de manifesto, consulte Usando um manifesto para especificar arquivos de 
dados.

Amazon OpenSearch Service e OpenSearch sem servidor

Para o destino OpenSearch Service e OpenSearch Serverless, você pode especificar uma duração de 
nova tentativa (0 a 7200 segundos) ao criar um stream de entrega.

A entrega de dados para seu cluster de OpenSearch serviços ou coleta OpenSearch sem 
servidor pode falhar por vários motivos. Por exemplo, você pode ter um cluster de OpenSearch 
serviços ou uma configuração de coleção OpenSearch sem servidor incorreta do seu stream 
de entrega, um cluster de OpenSearch serviços ou uma coleção OpenSearch sem servidor 
em manutenção, uma falha na rede ou eventos semelhantes. Sob essas condições, o Kinesis 
Data Firehose tenta novamente pelo período de tempo especificado e, em seguida, ignora essa 
solicitação de índice específica. Os documentos ignorados são entregues no bucket do S3 na pasta
AmazonOpenSearchService_failed/, que você pode usar para alocação manual.

Para o OpenSearch Service, cada documento tem o seguinte formato JSON:

{ 
    "attemptsMade": "(number of index requests attempted)", 
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    "arrivalTimestamp": "(the time when the document was received by Firehose)", 
    "errorCode": "(http error code returned by OpenSearch Service)", 
    "errorMessage": "(error message returned by OpenSearch Service)", 
    "attemptEndingTimestamp": "(the time when Firehose stopped attempting index 
 request)", 
    "esDocumentId": "(intended OpenSearch Service document ID)", 
    "esIndexName": "(intended OpenSearch Service index name)", 
    "esTypeName": "(intended OpenSearch Service type name)", 
    "rawData": "(base64-encoded document data)"
}

Para OpenSearch Serverless, cada documento tem o seguinte formato JSON:

{ 
    "attemptsMade": "(number of index requests attempted)", 
    "arrivalTimestamp": "(the time when the document was received by Firehose)", 
    "errorCode": "(http error code returned by OpenSearch Serverless)", 
    "errorMessage": "(error message returned by OpenSearch Serverless)", 
    "attemptEndingTimestamp": "(the time when Firehose stopped attempting index 
 request)", 
    "osDocumentId": "(intended OpenSearch Serverless document ID)", 
    "osIndexName": "(intended OpenSearch Serverless index name)", 
    "rawData": "(base64-encoded document data)"
} 
                     

Splunk

Quando o Kinesis Data Firehose envia dados para o Splunk, ele aguarda uma confirmação da Splunk. 
Se ocorrer um erro ou a confirmação não chegar dentro do período de tempo limite da confirmação, 
o Kinesis Data Firehose iniciará o contador da duração da nova tentativa. Ele continuará tentando 
novamente até a duração da nova tentativa expirar. Depois disso, o Kinesis Data Firehose considera 
isso uma falha na entrega de dados e faz o backup dos dados em seu bucket do Amazon S3.

Sempre que o Kinesis Data Firehose envia dados para o Splunk, seja na tentativa inicial ou em uma 
nova tentativa, ele reinicia o contador de tempo limite de confirmação. Em seguida, ele aguarda pela 
chegada de um reconhecimento do Splunk. Mesmo que a duração da nova tentativa expire, o Kinesis 
Data Firehose ainda aguarda a confirmação até recebê-la ou até que o tempo limite de confirmação 
seja atingido. Se o tempo de confirmação expirar, o Kinesis Data Firehose verificará se ainda há 
tempo no contador de novas tentativas. Se houver tempo restante, ele tentará executar novamente 
e repetirá a lógica até receber um reconhecimento ou determinará que o tempo de tentar novamente 
expirou.

Uma falha em receber uma confirmação não é o único tipo de erro de entrega de dados que pode 
ocorrer. Para obter informações sobre outros tipos de erros de entrega de dados, consulte Erros de 
entrega de dados do Splunk. Qualquer erro de entrega de dados dispara a lógica de novas tentativas 
se a duração é maior que 0.

Veja a seguir um exemplo de registro de erro.

{ 
  "attemptsMade": 0, 
  "arrivalTimestamp": 1506035354675, 
  "errorCode": "Splunk.AckTimeout", 
  "errorMessage": "Did not receive an acknowledgement from HEC before the HEC 
 acknowledgement timeout expired. Despite the acknowledgement timeout, it's possible 
 the data was indexed successfully in Splunk. Kinesis Firehose backs up in Amazon S3 
 data for which the acknowledgement timeout expired.", 
  "attemptEndingTimestamp": 13626284715507, 
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  "rawData": 
 "MiAyNTE2MjAyNzIyMDkgZW5pLTA1ZjMyMmQ1IDIxOC45Mi4xODguMjE0IDE3Mi4xNi4xLjE2NyAyNTIzMyAxNDMzIDYgMSA0MCAxNTA2MDM0NzM0IDE1MDYwMzQ3OTQgUkVKRUNUIE9LCg==", 
  "EventId": "49577193928114147339600778471082492393164139877200035842.0"
}

Destino do endpoint HTTP

Quando o Kinesis Data Firehose envia dados para um destino de endpoint HTTP, ele espera por uma 
resposta desse destino. Se ocorrer um erro ou a resposta não chegar dentro do período de tempo 
limite da resposta, o Kinesis Data Firehose iniciará o contador da duração da nova tentativa. Ele 
continuará tentando novamente até a duração da nova tentativa expirar. Depois disso, o Kinesis Data 
Firehose considera isso uma falha na entrega de dados e faz o backup dos dados em seu bucket do 
Amazon S3.

Sempre que o Kinesis Data Firehose envia dados para um destino de endpoint HTTP, seja na 
tentativa inicial ou em uma nova tentativa, ele reinicia o contador de tempo limite de resposta. Em 
seguida, ele espera que uma resposta chegue do destino do endpoint HTTP. Mesmo que a duração 
da nova tentativa expire, o Kinesis Data Firehose ainda aguarda a resposta até recebê-la ou até que 
o tempo limite da resposta seja atingido. Se o tempo de resposta expirar, o Kinesis Data Firehose 
verificará se ainda há tempo no contador de novas tentativas. Se houver tempo restante, ele tentará 
novamente e repetirá a lógica até receber uma resposta ou determinar que o tempo de repetição 
expirou.

A falha em receber uma resposta não é o único tipo de erro de entrega de dados que pode ocorrer. 
Para obter informações sobre outros tipos de erros de entrega de dados, consulte Erros de entrega de
dados do HTTP Endpoint

Veja a seguir um exemplo de registro de erro.

{ 
 "attemptsMade":5, 
 "arrivalTimestamp":1594265943615, 
 "errorCode":"HttpEndpoint.DestinationException", 
 "errorMessage":"Received the following response from the endpoint destination. 
 {"requestId": "109777ac-8f9b-4082-8e8d-b4f12b5fc17b", "timestamp": 1594266081268, 
 "errorMessage": "Unauthorized"}",  
 "attemptEndingTimestamp":1594266081318, 
 "rawData":"c2FtcGxlIHJhdyBkYXRh", 
 "subsequenceNumber":0, 
 "dataId":"49607357361271740811418664280693044274821622880012337186.0"
} 
                     

Formato do nome do objeto do Amazon S3
O Kinesis Data Firehose adiciona um prefixo de horário UTC no formatoYYYY/MM/dd/HH antes de gravar 
objetos no Amazon S3. Esse prefixo cria uma hierarquia lógica no bucket, no qual cada barra (/) cria um 
nível na hierarquia. É possível modificar essa estrutura especificando um prefixo personalizado. Para 
obter informações sobre como especificar um prefixo personalizado, consulte Prefixos personalizados do 
Amazon S3 (p. 124).

O nome do objeto Amazon S3 segue o padrãoDeliveryStreamName-DeliveryStreamVersion-
YYYY-MM-dd-HH-MM-SS-RandomString, queDeliveryStreamVersion começa com1 e aumenta em 
1 para cada alteração de configuração do stream de entrega do Kinesis Data Firehose. Você pode alterar 
as configurações do fluxo de entrega (por exemplo, o nome do bucket do S3, as dicas de armazenamento 
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em buffer, a compactação e a criptografia). Você pode fazer isso usando o console do Kinesis Data 
Firehose ou a operação UpdateDestinationda API.

Rotação do índice para o destino do OpenSearch 
serviço

Para o destino do OpenSearch serviço, você pode especificar uma opção de rotação de índice com base 
no tempo a partir de uma das cinco opções a seguir:NoRotationOneHourOneDay,OneWeek,, ouOneMonth.

Dependendo da opção de rotação que você escolher, o Kinesis Data Firehose acrescentará uma parte 
do timestamp de chegada UTC ao nome do índice especificado. Ele alterna o time stamp anexado 
adequadamente. O exemplo a seguir mostra o nome do índice resultante em OpenSearch Serviço para 
cada opção de rotação de índice, onde está o nome do índice especificadomyindex e o timestamp de 
chegada2016-02-25T13:00:00Z.

RotationPeriod IndexName

NoRotation myindex

OneHour myindex-2016-02-25-13

OneDay myindex-2016-02-25

OneWeek myindex-2016-w08

OneMonth myindex-2016-02

Note

Com aOneWeek opção, o Data Firehose cria índices automaticamente usando o formato <YEAR>-
w <WEEK NUMBER>(por exemplo,2020-w33), em que o número da semana é calculado usando 
o horário UTC e de acordo com as seguintes convenções dos EUA:

• Uma semana começa no domingo
• A primeira semana do ano é a primeira semana que contém um sábado deste ano

Entrega entreAWS contas eAWS regiões para 
destinos de endpoints HTTP

O Kinesis Data Firehose oferece suporte à entrega de dados para destinos de endpoints HTTP em 
todasAWS as contas. O stream de entrega do Kinesis Data Firehose e o endpoint HTTP que você 
escolheu como destino podem estar emAWS contas diferentes.

O Kinesis Data Firehose também oferece suporte à entrega de dados para destinos de endpoints HTTP 
em todasAWS as regiões. Você pode entregar dados de um fluxo de entrega em umaAWS região para um 
endpoint HTTP em outraAWS região. Você também pode entregar dados de um fluxo de entrega para um 
destino de endpoint HTTP fora dasAWS regiões, por exemplo, para seu próprio servidor local, definindo a 
URL do endpoint HTTP para o destino desejado. Para esses cenários, taxas adicionais de transferência de 
dados são adicionadas aos seus custos de entrega. Para obter mais informações, consulte a seção Data 
Transfer (Transferência de dados) na página “Definição de preço sob demanda”.
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Registros duplicados
O Kinesis Data Firehose usa at-least-once semântica para entrega de dados. Em algumas circunstâncias, 
como quando a entrega de dados expira, as novas tentativas de entrega do Kinesis Data Firehose podem 
introduzir duplicatas se a solicitação original de entrega de dados for concluída. Isso se aplica a todos os 
tipos de destino compatíveis com o Kinesis Data Firehose.
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Monitorar o Amazon Kinesis Data 
Firehose

Você pode monitorar o Amazon Kinesis Data Firehose usando os seguintes recursos:

• CloudWatch Métricas da Amazon (p. 94) — O Kinesis Data Firehose envia métricas CloudWatch 
personalizadas para a Amazon com monitoramento detalhado para cada fluxo de entrega.

• Amazon CloudWatch Logs (p. 110) — O Kinesis Data Firehose envia registros CloudWatch 
personalizados com monitoramento detalhado para cada fluxo de entrega.

• Kinesis Agent (p. 117) — O Kinesis Agent publica CloudWatch métricas personalizadas para ajudar a 
avaliar se o agente está funcionando conforme o esperado.

• Registro e histórico de APIs (p. 118) — O Kinesis Data Firehose usaAWS CloudTrail para registrar 
chamadas de API e armazenar os dados em um bucket do Amazon S3 e para manter o histórico de 
chamadas da API.

Monitorar o Kinesis Data Firehose usando 
CloudWatch métricas

O Kinesis Data Firehose se integra às CloudWatch métricas da Amazon para que você possa coletar, 
visualizar e analisar CloudWatch métricas para seus streams de entrega do Kinesis Data Firehose. Por 
exemplo, você pode monitorar asIncomingRecords métricasIncomingBytes e para acompanhar os 
dados ingeridos no Kinesis Data Firehose pelos produtores de dados.

As métricas que você configura para seus fluxos de entrega e agentes do Kinesis Data Firehose são 
automaticamente coletadas e enviadas a CloudWatch cada cinco minutos. As métricas são arquivadas por 
duas semanas. Depois desse período, os dados serão descartados.

As métricas coletadas para os streams de entrega do Kinesis Data Firehose são gratuitas. Para 
obter informações sobre as métricas do agente Kinesis, consulteMonitorando a Health do agente 
Kinesis (p. 117).

Tópicos
• CloudWatch Métricas de particionamento dinâmico (p. 95)
• CloudWatch Métricas de entrega de dados (p. 95)
• Métricas de ingestão de dados (p. 101)
• CloudWatch Métricas em nível de API (p. 105)
• CloudWatch Métricas de transformação de dados (p. 106)
• CloudWatch Métricas de conversão de formato (p. 107)
• CloudWatch Métricas de criptografia no lado do servidor (SSE) (p. 107)
• Dimensões do Kinesis Data Firehose (p. 108)
• Métricas de uso do Kinesis Data Firehose (p. 108)
• Acessar CloudWatch métricas do Kinesis Data Firehose (p. 109)
• Práticas recomendadas para alarmes do CloudWatch  (p. 109)
• Monitorar o Kinesis Data Firehose usando CloudWatch logs (p. 110)
• Monitorando a Health do agente Kinesis (p. 117)
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• Registro de chamadas de API do Kinesis Data Firehose com oAWS CloudTrail (p. 118)

CloudWatch Métricas de particionamento dinâmico
Se o particionamento dinâmico estiver ativado, o namespace AWS/Firehose incluirá as seguintes métricas.

Métrica Descrição

PartitionCount O número de partições que estão sendo processadas, ou 
seja, a contagem de partições ativas. Esse número varia 
entre 1 e o limite de contagem de partições de 500 (padrão).

Unidade: contagem

PartitionCountExceeded Essa métrica indica se você está excedendo o limite da 
contagem de partições. Ele emite 1 ou 0 com base no fato de 
o limite ser violado ou não.

JQProcessing.Duration Retorna o tempo necessário para executar a expressão JQ na 
função JQ Lambda.

Unidade: milissegundos

PerPartitionThroughput Indica a taxa de transferência que está sendo processada 
por partição. Essa métrica permite monitorar a taxa de 
transferência por partição.

Unidades: StandardUnit. BytesSecond

DeliveryToS3.ObjectCount Indica o número de objetos que estão sendo entregues ao 
seu bucket do S3.

Unidade: contagem

CloudWatch Métricas de entrega de dados
O namespace AWS/Firehose inclui as métricas de nível do 
serviço a seguir. Se você observar pequenas quedas na média 
deBackupToS3.Success,DeliveryToS3.Success,DeliveryToSplunk.SuccessDeliveryToAmazonOpenSearchService.Success,, 
ouDeliveryToRedshift.Success, isso não indica que haja perda de dados. O Kinesis Data Firehose 
repete os erros de entrega e não avança até que os registros sejam entregues com êxito ao destino 
configurado ou ao bucket S3 de backup.

Entrega ao OpenSearch serviço

Métrica Descrição

DeliveryToAmazonOpenSearchService.BytesO número de bytes indexados ao OpenSearch Serviço 
durante o período especificado.

Unidade: bytes

DeliveryToAmazonOpenSearchService.DataFreshnessA idade (desde a entrada no Kinesis Data Firehose até agora) 
do registro mais antigo no Kinesis Data Firehose. Qualquer 
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Métrica Descrição
registro anterior a essa idade foi entregue ao OpenSearch 
Serviço.

Unidade: segundos

DeliveryToAmazonOpenSearchService.RecordsO número de registros indexados ao OpenSearch Serviço 
durante o período especificado.

Unidade: contagem

DeliveryToAmazonOpenSearchService.SuccessA soma dos registros indexados com êxito sobre a soma de 
registros que foram tentados.

DeliveryToS3.Bytes O número de bytes fornecidos ao Amazon S3 durante o 
período especificado. O Kinesis Data Firehose emite essa 
métrica somente quando você ativa o backup de todos os 
documentos.

Unidade: contagem

DeliveryToS3.DataFreshness A idade (desde a entrada no Kinesis Data Firehose até agora) 
do registro mais antigo no Kinesis Data Firehose. Qualquer 
registro mais antigo que esse foi enviado para o bucket do 
S3. O Kinesis Data Firehose emite essa métrica somente 
quando você ativa o backup de todos os documentos.

Unidade: segundos

DeliveryToS3.Records O número de registros fornecidos ao Amazon S3 durante o 
período especificado. O Kinesis Data Firehose emite essa 
métrica somente quando você ativa o backup de todos os 
documentos.

Unidade: contagem

DeliveryToS3.Success A soma dos comandos de venda bem-sucedidos do Amazon 
S3 sobre a soma de todos os comandos de venda do Amazon 
S3. O Kinesis Data Firehose sempre emite essa métrica, 
independentemente de o backup estar habilitado somente 
para documentos com falha ou para todos os documentos.

Entrega para OpenSearch Serverless

Métrica Descrição

DeliveryToAmazonOpenSearchServerless.BytesO número de bytes indexados a OpenSearch Serverless 
durante o período especificado.

Unidade: bytes

DeliveryToAmazonOpenSearchServerless.DataFreshnessA idade (desde a entrada no Kinesis Data Firehose até agora) 
do registro mais antigo no Kinesis Data Firehose. Qualquer 
registro anterior a essa idade foi entregue ao OpenSearch 
Serverless.

Unidade: segundos
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Métrica Descrição

DeliveryToAmazonOpenSearchServerless.RecordsO número de registros indexados ao OpenSearch Serverless 
durante o período especificado.

Unidade: contagem

DeliveryToAmazonOpenSearchServerless.SuccessA soma dos registros indexados com êxito sobre a soma de 
registros que foram tentados.

DeliveryToS3.Bytes O número de bytes fornecidos ao Amazon S3 durante o 
período especificado. O Kinesis Data Firehose emite essa 
métrica somente quando você ativa o backup de todos os 
documentos.

Unidade: contagem

DeliveryToS3.DataFreshness A idade (desde a entrada no Kinesis Data Firehose até agora) 
do registro mais antigo no Kinesis Data Firehose. Qualquer 
registro mais antigo que esse foi enviado para o bucket do 
S3. O Kinesis Data Firehose emite essa métrica somente 
quando você ativa o backup de todos os documentos.

Unidade: segundos

DeliveryToS3.Records O número de registros fornecidos ao Amazon S3 durante o 
período especificado. O Kinesis Data Firehose emite essa 
métrica somente quando você ativa o backup de todos os 
documentos.

Unidade: contagem

DeliveryToS3.Success A soma dos comandos de venda bem-sucedidos do Amazon 
S3 sobre a soma de todos os comandos de venda do Amazon 
S3. O Kinesis Data Firehose sempre emite essa métrica, 
independentemente de o backup estar habilitado somente 
para documentos com falha ou para todos os documentos.

Entrega para o Amazon Redshift

Métrica Descrição

DeliveryToRedshift.Bytes O número de bytes copiados para o Amazon Redshift durante 
o período especificado.

Unidade: contagem

DeliveryToRedshift.Records O número de registros copiados para o Amazon Redshift 
durante o período especificado.

Unidade: contagem

DeliveryToRedshift.Success A soma dos comandos COPY bem-sucedidos do Amazon 
Redshift sobre a soma de todos os comandos COPY do 
Amazon Redshift.

DeliveryToS3.Bytes O número de bytes fornecidos ao Amazon S3 durante o 
período especificado.

97



Amazon Kinesis Data Firehose Guia do desenvolvedor
CloudWatch Métricas de entrega de dados

Métrica Descrição
Unidade: bytes

DeliveryToS3.DataFreshness A idade (desde a entrada no Kinesis Data Firehose até agora) 
do registro mais antigo no Kinesis Data Firehose. Qualquer 
registro mais antigo que esse foi enviado para o bucket do 
S3.

Unidade: segundos

DeliveryToS3.Records O número de registros fornecidos ao Amazon S3 durante o 
período especificado.

Unidade: contagem

DeliveryToS3.Success A soma dos comandos de venda bem-sucedidos do Amazon 
S3 sobre a soma de todos os comandos de venda do Amazon 
S3.

BackupToS3.Bytes O número de bytes entregues ao Amazon S3 para backup 
durante o período de tempo especificado. O Kinesis Data 
Firehose emite essa métrica quando o backup para o Amazon 
S3 está ativado.

Unidade: contagem

BackupToS3.DataFreshness Idade (desde a entrada no Kinesis Data Firehose até agora) 
do registro mais antigo no Kinesis Data Firehose. Qualquer 
registro anterior a essa idade foi entregue ao bucket do 
Amazon S3 para backup. O Kinesis Data Firehose emite essa 
métrica quando o backup para o Amazon S3 está ativado.

Unidade: segundos

BackupToS3.Records O número de registros entregues ao Amazon S3 para backup 
durante o período de tempo especificado. O Kinesis Data 
Firehose emite essa métrica quando o backup para o Amazon 
S3 está ativado.

Unidade: contagem

BackupToS3.Success Soma dos comandos put bem-sucedidos do Amazon S3 para 
backup sobre a soma de todos os comandos de backup put 
do Amazon S3. O Kinesis Data Firehose emite essa métrica 
quando o backup para o Amazon S3 está ativado.

Entrega para o Amazon S3
As métricas na tabela a seguir estão relacionadas à entrega para o Amazon S3 quando ele é o principal 
destino do stream de entrega.

Métrica Descrição

DeliveryToS3.Bytes O número de bytes fornecidos ao Amazon S3 durante o 
período especificado.

Unidade: bytes
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Métrica Descrição

DeliveryToS3.DataFreshness A idade (desde a entrada no Kinesis Data Firehose até agora) 
do registro mais antigo no Kinesis Data Firehose. Qualquer 
registro mais antigo que esse foi enviado para o bucket do 
S3.

Unidade: segundos

DeliveryToS3.Records O número de registros fornecidos ao Amazon S3 durante o 
período especificado.

Unidade: contagem

DeliveryToS3.Success A soma dos comandos de venda bem-sucedidos do Amazon 
S3 sobre a soma de todos os comandos de venda do Amazon 
S3.

BackupToS3.Bytes O número de bytes entregues ao Amazon S3 para backup 
durante o período de tempo especificado. O Kinesis Data 
Firehose emite essa métrica quando o backup está ativado (o 
que só é possível quando a transformação de dados também 
está ativada).

Unidade: contagem

BackupToS3.DataFreshness Idade (desde a entrada no Kinesis Data Firehose até agora) 
do registro mais antigo no Kinesis Data Firehose. Qualquer 
registro anterior a essa idade foi entregue ao bucket do 
Amazon S3 para backup. O Kinesis Data Firehose emite essa 
métrica quando o backup está ativado (o que só é possível 
quando a transformação de dados também está ativada).

Unidade: segundos

BackupToS3.Records O número de registros entregues ao Amazon S3 para backup 
durante o período de tempo especificado. O Kinesis Data 
Firehose emite essa métrica quando o backup está ativado (o 
que só é possível quando a transformação de dados também 
está ativada).

Unidade: contagem

BackupToS3.Success Soma dos comandos put bem-sucedidos do Amazon S3 para 
backup sobre a soma de todos os comandos de backup put 
do Amazon S3. O Kinesis Data Firehose emite essa métrica 
quando o backup está ativado (o que só é possível quando a 
transformação de dados também está ativada).

Entrega ao Splunk

Métrica Descrição

DeliveryToSplunk.Bytes O número de bytes enviados para o Splunk ao longo do 
período de tempo especificado.

Unidade: bytes
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Métrica Descrição

DeliveryToSplunk.DataAckLatency A duração aproximada necessária para receber uma 
confirmação da Splunk após o Kinesis Data Firehose enviar 
os dados. A tendência de aumento ou diminuição dessa 
métrica é mais útil que o valor aproximado absoluto. As 
tendências de aumento podem indicar taxas de confirmação e 
indexação mais lentas dos indexadores da Splunk.

Unidade: segundos

DeliveryToSplunk.DataFreshness Idade (desde a entrada no Kinesis Data Firehose até agora) 
do registro mais antigo no Kinesis Data Firehose. Qualquer 
registro mais antigo que esse foi enviado para o Splunk.

Unidade: segundos

DeliveryToSplunk.Records O número de registros enviados para o Splunk ao longo do 
período de tempo especificado.

Unidade: contagem

DeliveryToSplunk.Success A soma dos registros indexados com êxito sobre a soma de 
registros que foram tentados.

DeliveryToS3.Success A soma dos comandos de venda bem-sucedidos do Amazon 
S3 sobre a soma de todos os comandos de venda do Amazon 
S3. Essa métrica é emitida quando o backup para o Amazon 
S3 está ativado.

BackupToS3.Bytes O número de bytes entregues ao Amazon S3 para backup 
durante o período de tempo especificado. O Kinesis Data 
Firehose emite essa métrica quando o fluxo de entrega é 
configurado para fazer backup de todos os documentos.

Unidade: contagem

BackupToS3.DataFreshness Idade (desde a entrada no Kinesis Data Firehose até agora) 
do registro mais antigo no Kinesis Data Firehose. Qualquer 
registro anterior a essa idade foi entregue ao bucket do 
Amazon S3 para backup. O Kinesis Data Firehose emite essa 
métrica quando o fluxo de entrega é configurado para fazer 
backup de todos os documentos.

Unidade: segundos

BackupToS3.Records O número de registros entregues ao Amazon S3 para backup 
durante o período de tempo especificado. O Kinesis Data 
Firehose emite essa métrica quando o fluxo de entrega é 
configurado para fazer backup de todos os documentos.

Unidade: contagem

BackupToS3.Success Soma dos comandos put bem-sucedidos do Amazon S3 para 
backup sobre a soma de todos os comandos de backup put 
do Amazon S3. O Kinesis Data Firehose emite essa métrica 
quando o fluxo de entrega é configurado para fazer backup de 
todos os documentos.
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Entrega para terminais HTTP

Métrica Descrição

DeliveryToHttpEndpoint.Bytes O número de bytes entregues com êxito ao endpoint HTTP.

Unidade: bytes

DeliveryToHttpEndpoint.Records O número de registros entregues com êxito ao endpoint 
HTTP.

Unidade: contagens

DeliveryToHttpEndpoint.DataFreshnessIdade do registro mais antigo no Kinesis Data Firehose.

Unidade: segundos

DeliveryToHttpEndpoint.Success A soma de todas as solicitações de entrega de dados bem-
sucedidas para o endpoint HTTP

Unidade: contagem

DeliveryToHttpEndpoint.ProcessedBytesO número de tentativas de bytes processados, incluindo 
novas tentativas.

DeliveryToHttpEndpoint.ProcessedRecordsO número de tentativas de registro, incluindo novas 
tentativas.

Métricas de ingestão de dados
Ingestão de dados por meio do Kinesis Data Streams

Métrica Descrição

DataReadFromKinesisStream.Bytes Quando a fonte de dados é um stream de dados do Kinesis, 
essa métrica indica o número de bytes lidos desse fluxo de 
dados. Esse número inclui releituras devido a failovers.

Unidade: bytes

DataReadFromKinesisStream.RecordsQuando a fonte de dados é um stream de dados do Kinesis, 
essa métrica indica o número de registros lidos desse fluxo de 
dados. Esse número inclui releituras devido a failovers.

Unidade: contagem

ThrottledDescribeStream O número total de vezes que a operação DescribeStream
será limitada quando a fonte de dados for um streaming de 
dados do Kinesis.

Unidade: contagem

ThrottledGetRecords O número total de vezes que a operação GetRecords será 
limitada quando a fonte de dados for um streaming de dados 
do Kinesis.
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Métrica Descrição
Unidade: contagem

ThrottledGetShardIterator O número total de vezes que a operação
GetShardIterator será limitada quando a fonte de dados 
for um streaming de dados do Kinesis.

Unidade: contagem

Ingestão de dados por meio de Direct PUT

Métrica Descrição

BackupToS3.Bytes O número de bytes entregues ao Amazon S3 para backup 
durante o período de tempo especificado. O Kinesis Data 
Firehose emite essa métrica quando a transformação de 
dados é ativada para destinos do Amazon S3 ou do Amazon 
Redshift.

Unidade: bytes

BackupToS3.DataFreshness Idade (desde a entrada no Kinesis Data Firehose até agora) 
do registro mais antigo no Kinesis Data Firehose. Qualquer 
registro anterior a essa idade foi entregue ao bucket do 
Amazon S3 para backup. O Kinesis Data Firehose emite essa 
métrica quando a transformação de dados é ativada para 
destinos do Amazon S3 ou do Amazon Redshift.

Unidade: segundos

BackupToS3.Records O número de registros entregues ao Amazon S3 para backup 
durante o período de tempo especificado. O Kinesis Data 
Firehose emite essa métrica quando a transformação de 
dados é ativada para destinos do Amazon S3 ou do Amazon 
Redshift.

Unidade: contagem

BackupToS3.Success Soma dos comandos put bem-sucedidos do Amazon S3 para 
backup sobre a soma de todos os comandos de backup put 
do Amazon S3. O Kinesis Data Firehose emite essa métrica 
quando a transformação de dados é ativada para destinos do 
Amazon S3 ou do Amazon Redshift.

BytesPerSecondLimit O número máximo atual de bytes por segundo que um fluxo 
de entrega pode ingerir antes da limitação. Para solicitar um 
aumento para esse limite, acesse o Centro deAWS Support, 
escolha Criar caso e escolha Aumento do limite de serviço.

DataReadFromKinesisStream.Bytes Quando a fonte de dados é um stream de dados do Kinesis, 
essa métrica indica o número de bytes lidos desse fluxo de 
dados. Esse número inclui releituras devido a failovers.

Unidade: bytes
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Métrica Descrição

DataReadFromKinesisStream.RecordsQuando a fonte de dados é um stream de dados do Kinesis, 
essa métrica indica o número de registros lidos desse fluxo de 
dados. Esse número inclui releituras devido a failovers.

Unidade: contagem

DeliveryToAmazonOpenSearchService.BytesO número de bytes indexados ao OpenSearch Serviço 
durante o período especificado.

Unidade: bytes

DeliveryToAmazonOpenSearchService.DataFreshnessA idade (desde a entrada no Kinesis Data Firehose até agora) 
do registro mais antigo no Kinesis Data Firehose. Qualquer 
registro anterior a essa idade foi entregue ao OpenSearch 
Serviço.

Unidade: segundos

DeliveryToAmazonOpenSearchService.RecordsO número de registros indexados ao OpenSearch Serviço 
durante o período especificado.

Unidade: contagem

DeliveryToAmazonOpenSearchService.SuccessA soma dos registros indexados com êxito sobre a soma de 
registros que foram tentados.

DeliveryToRedshift.Bytes O número de bytes copiados para o Amazon Redshift durante 
o período especificado.

Unidade: bytes

DeliveryToRedshift.Records O número de registros copiados para o Amazon Redshift 
durante o período especificado.

Unidade: contagem

DeliveryToRedshift.Success A soma dos comandos COPY bem-sucedidos do Amazon 
Redshift sobre a soma de todos os comandos COPY do 
Amazon Redshift.

DeliveryToS3.Bytes O número de bytes fornecidos ao Amazon S3 durante o 
período especificado.

Unidade: bytes

DeliveryToS3.DataFreshness A idade (desde a entrada no Kinesis Data Firehose até agora) 
do registro mais antigo no Kinesis Data Firehose. Qualquer 
registro mais antigo que esse foi enviado para o bucket do 
S3.

Unidade: segundos

DeliveryToS3.Records O número de registros fornecidos ao Amazon S3 durante o 
período especificado.

Unidade: contagem
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Métrica Descrição

DeliveryToS3.Success A soma dos comandos de venda bem-sucedidos do Amazon 
S3 sobre a soma de todos os comandos de venda do Amazon 
S3.

DeliveryToSplunk.Bytes O número de bytes enviados para o Splunk ao longo do 
período de tempo especificado.

Unidade: bytes

DeliveryToSplunk.DataAckLatency A duração aproximada necessária para receber uma 
confirmação da Splunk após o Kinesis Data Firehose enviar 
os dados. A tendência de aumento ou diminuição dessa 
métrica é mais útil que o valor aproximado absoluto. As 
tendências de aumento podem indicar taxas de confirmação e 
indexação mais lentas dos indexadores da Splunk.

Unidade: segundos

DeliveryToSplunk.DataFreshness Idade (desde a entrada no Kinesis Data Firehose até agora) 
do registro mais antigo no Kinesis Data Firehose. Qualquer 
registro mais antigo que esse foi enviado para o Splunk.

Unidade: segundos

DeliveryToSplunk.Records O número de registros enviados para o Splunk ao longo do 
período de tempo especificado.

Unidade: contagem

DeliveryToSplunk.Success A soma dos registros indexados com êxito sobre a soma de 
registros que foram tentados.

IncomingBytes O número de bytes ingeridos com êxito no fluxo de entrega 
durante o período especificado após a limitação.

Unidade: bytes

IncomingPutRequests O número de PutRecordBatch solicitações PutRecord 
e solicitações bem-sucedidas em um período de tempo 
especificado.

Unidade: contagem

IncomingRecords O número de registros ingeridos com êxito no fluxo de 
entrega durante o período especificado após a limitação.

Unidade: contagem

KinesisMillisBehindLatest Quando a fonte de dados for um streaming de dados do 
Kinesis, esta métrica indica o número de milissegundos de 
diferença que o último registro de leitura está em relação ao 
registro mais recente nesse streaming.

Unidade: milissegundo
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Métrica Descrição

RecordsPerSecondLimit O número máximo atual de registros por segundo que um 
fluxo de entrega pode ingerir antes da limitação.

Unidade: contagem

ThrottledRecords O número de registros que foram limitados porque a ingestão 
de dados excedeu um dos limites de fluxo de entrega.

Unidade: contagem

CloudWatch Métricas em nível de API
O namespace AWS/Firehose inclui as métricas de nível da API a seguir.

Métrica Descrição

DescribeDeliveryStream.Latency O tempo gasto por operação DescribeDeliveryStream, 
medido ao longo do período de tempo especificado.

Unidade: milissegundos

DescribeDeliveryStream.Requests O número total de solicitações DescribeDeliveryStream.

Unidade: contagem

ListDeliveryStreams.Latency O tempo gasto por operação ListDeliveryStream, medido 
ao longo do período de tempo especificado.

Unidade: milissegundos

ListDeliveryStreams.Requests O número total de solicitações ListFirehose.

Unidade: contagem

PutRecord.Bytes O número de bytes usados no fluxo de entrega do Kinesis 
Data Firehose usadosPutRecord durante o período de 
tempo especificado.

Unidade: bytes

PutRecord.Latency O tempo gasto por operação PutRecord, medido ao longo 
do período de tempo especificado.

Unidade: milissegundos

PutRecord.Requests O número total de solicitações PutRecord, igual ao número 
total de registros das operações PutRecord.

Unidade: contagem

PutRecordBatch.Bytes O número de bytes usados no fluxo de entrega do Kinesis 
Data Firehose usadosPutRecordBatch durante o período 
de tempo especificado.

Unidade: bytes
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Métrica Descrição

PutRecordBatch.Latency O tempo gasto por operação PutRecordBatch, medido ao 
longo do período de tempo especificado.

Unidade: milissegundos

PutRecordBatch.Records O número total de registros das operações
PutRecordBatch.

Unidade: contagem

PutRecordBatch.Requests O número total de solicitações PutRecordBatch.

Unidade: contagem

PutRequestsPerSecondLimit O número máximo de solicitações put por segundo que um 
fluxo de entrega pode processar antes da limitação. Esse 
número inclui PutRecord PutRecordBatch solicitações.

Unidade: contagem

ThrottledDescribeStream O número total de vezes que a operação DescribeStream
será limitada quando a fonte de dados for um streaming de 
dados do Kinesis.

Unidade: contagem

ThrottledGetRecords O número total de vezes que a operação GetRecords será 
limitada quando a fonte de dados for um streaming de dados 
do Kinesis.

Unidade: contagem

ThrottledGetShardIterator O número total de vezes que a operação
GetShardIterator será limitada quando a fonte de dados 
for um streaming de dados do Kinesis.

Unidade: contagem

UpdateDeliveryStream.Latency O tempo gasto por operação UpdateDeliveryStream, 
medido ao longo do período de tempo especificado.

Unidade: milissegundos

UpdateDeliveryStream.Requests O número total de solicitações UpdateDeliveryStream.

Unidade: contagem

CloudWatch Métricas de transformação de dados
Se a transformação de dados com o Lambda estiver ativada, oAWS/Firehose namespace incluirá as 
métricas a seguir.

Métrica Descrição

ExecuteProcessing.DurationO tempo necessário para cada invocação de função do Lambda executada 
pelo Kinesis Data Firehose.

106



Amazon Kinesis Data Firehose Guia do desenvolvedor
CloudWatch Métricas de conversão de formato

Métrica Descrição
Unidade: milissegundos

ExecuteProcessing.SuccessA soma das invocações bem-sucedidas da função Lambda sobre a soma do 
total de invocações da função Lambda.

SucceedProcessing.RecordsO número de registros processados com êxito durante o período especificado.

Unidade: contagem

SucceedProcessing.BytesO número de bytes processados com êxito durante o período especificado.

Unidade: bytes

CloudWatch Métricas de conversão de formato
Se a conversão de formato estiver desativada, o namespace AWS/Firehose incluirá as seguintes 
métricas.

Métrica Descrição

SucceedConversion.RecordsO número de registros convertidos com êxito.

Unidade: contagem

SucceedConversion.BytesO tamanho dos registros convertidos com êxito.

Unidade: bytes

FailedConversion.RecordsO número de registros que não puderam ser convertidos.

Unidade: contagem

FailedConversion.BytesO tamanho dos registros que não puderam ser convertidos.

Unidade: bytes

CloudWatch Métricas de criptografia no lado do 
servidor (SSE)
O namespace do AWS/Firehose inclui as seguintes métricas relacionadas à SSE.

Métrica Descrição

KMSKeyAccessDenied O número de vezes que o serviço encontra um
KMSAccessDeniedException para o fluxo de entrega.

Unidade: contagem

KMSKeyDisabled O número de vezes que o serviço encontra um
KMSDisabledException para o fluxo de entrega.

Unidade: contagem
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Métrica Descrição

KMSKeyInvalidState O número de vezes que o serviço encontra um
KMSInvalidStateException para o fluxo de entrega.

Unidade: contagem

KMSKeyNotFound O número de vezes que o serviço encontra um
KMSNotFoundException para o fluxo de entrega.

Unidade: contagem

Dimensões do Kinesis Data Firehose
Para filtrar as métricas por fluxo de entrega, use a dimensão DeliveryStreamName.

Métricas de uso do Kinesis Data Firehose
É possível usar métricas CloudWatch de uso do para fornecer visibilidade sobre o uso de recursos de sua 
conta. Use essas métricas para visualizar o uso do serviço atual nos CloudWatch gráficos e painéis do.

As métricas de uso da cota de serviço estão no namespaceAWS /Usage e são coletadas a cada minuto.

No momento, o único nome de métrica nesse namespace que CloudWatch publica éResourceCount. 
Essa métrica é publicada com as dimensões Service, Class, Type e Resource.

Métrica Descrição

ResourceCount O número dos recursos especificados em execução em sua 
conta. Os recursos são definidos pelas dimensões associadas 
à métrica.

A estatística mais útil para essa métrica é MAXIMUM, que 
representa o número máximo de recursos usados durante o 
período de um minuto.

As dimensões a seguir são usadas para refinar as métricas de uso publicadas pelo Kinesis Data Firehose.

Dimensão Descrição

Service O nome do serviço da AWS que contém o recurso. Para as 
métricas de uso do Kinesis Data Firehose, o valor dessa 
dimensão éFirehose.

Class A classe do recurso que está sendo acompanhado. As 
métricas de uso da API do Kinesis Data Firehose usam essa 
dimensão com um valor deNone.

Type O tipo de recurso que está sendo acompanhado. Atualmente, 
quando a dimensão Service é Firehose, o único valor válido 
para Type é Resource.

Resource O nome do recurso de AWS. Atualmente, quando a dimensão 
Service é Firehose, o único valor válido para Resource é
DeliveryStreams.
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Acessar CloudWatch métricas do Kinesis Data 
Firehose
Você pode monitorar as métricas do Kinesis Data Firehose usando o CloudWatch console, a linha de 
comando ou a CloudWatch API. Os procedimentos a seguir mostram como acessar as métricas usando os 
seguintes métodos:

Para acessar métricas usando o CloudWatch console

1. Abra o CloudWatch console em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Na barra de navegação, escolha uma região.
3. No painel de navegação, escolha Metrics (Métricas).
4. Escolha o namespace Firehose.
5. Escolha Delivery Stream Metrics ou Firehose Metrics.
6. Selecione uma métrica a ser adicionada ao gráfico.

Para acessar as métricas usando a AWS CLI

Use as métricas e os get-metric-statisticscomandos da lista.

aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/Firehose"

aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace "AWS/Firehose" \
--metric-name DescribeDeliveryStream.Latency --statistics Average --period 3600 \
--start-time 2017-06-01T00:00:00Z --end-time 2017-06-30T00:00:00Z

Práticas recomendadas para alarmes do CloudWatch
Adicione CloudWatch alarmes para quando as seguintes métricas excederem o limite de buffer (no máximo 
15 minutos):

• DeliveryToS3.DataFreshness

• DeliveryToSplunk.DataFreshness

• DeliveryToAmazonOpenSearchService.DataFreshness

Além disso, crie alarmes com base nas expressões matemáticas de métricas a seguir.

• IncomingBytes (Sum per 5 Minutes) / 300 se aproxima de uma porcentagem de
BytesPerSecondLimit.

• IncomingRecords (Sum per 5 Minutes) / 300 se aproxima de uma porcentagem de
RecordsPerSecondLimit.

• IncomingPutRequests (Sum per 5 Minutes) / 300 se aproxima de uma porcentagem de
PutRequestsPerSecondLimit.

Outra métrica para a qual recomendamos um alarme é ThrottledRecords.

Para obter informações sobre solução de problemas quando os alarmes vá para o ALARM estado, consulte
Solução de problemas (p. 141).
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Monitorar o Kinesis Data Firehose usando 
CloudWatch logs
O Kinesis Data Firehose se integra ao Amazon CloudWatch Logs para que você possa visualizar os 
registros de erros específicos quando a invocação do Lambda para transformação ou entrega de dados 
falhar. Você pode ativar o registro de erros do Kinesis Data Firehose ao criar seu stream de entrega.

Se você ativar o registro de erros do Kinesis Data Firehose no console do Kinesis Data Firehose, 
um grupo de registros e os fluxos de log correspondentes serão criados para o stream de entrega 
em seu nome. O formato do nome do grupo de registros é/aws/kinesisfirehose/delivery-
stream-name, ondedelivery-stream-name está o nome do fluxo de entrega correspondente.
DestinationDeliveryé um fluxo de log criado e usado para registrar quaisquer erros relacionados à 
entrega ao destino principal. Outro fluxo de log chamadoBackupDelivery é criado somente se o backup 
do S3 estiver habilitado para o destino. O fluxo deBackupDelivery registros é usado para registrar 
quaisquer erros relacionados à entrega ao backup do S3.

Por exemplo, se você criar um stream de entrega "MyStream" com o Amazon Redshift como 
destino e ativar o registro de erros do Kinesis Data Firehose, o seguinte será criado em seu 
nome: um grupo de registros chamadoaws/kinesisfirehose/MyStream e dois fluxos de log 
chamadosDestinationDelivery BackupDeliverye. Neste exemplo,DestinationDelivery será 
usado para registrar quaisquer erros relacionados à entrega ao destino do Amazon Redshift e também 
ao destino intermediário do S3. BackupDelivery, caso o backup do S3 esteja ativado, será usado para 
registrar quaisquer erros relacionados à entrega ao bucket de backup do S3.

Você pode ativar o registro de erros do Kinesis Data Firehose por meio daAWS CLI API ouAWS 
CloudFormation usando aCloudWatchLoggingOptions configuração. Para fazer isso, crie um grupo 
de logs e um fluxo de log com antecedência. Recomendamos reservar esse grupo de registros e o fluxo 
de registros exclusivamente para o registro de erros do Kinesis Data Firehose. Certifique-se também de 
que a política de IAM associada tenha"logs:putLogEvents" permissão. Para obter mais informações, 
consulte Controlar o acesso com o Amazon Kinesis Data Firehose  (p. 48).

Observe que o Kinesis Data Firehose não garante que todos os registros de erros de entrega sejam 
enviados para o CloudWatch Logs. Em circunstâncias em que a taxa de falha na entrega é alta, o Kinesis 
Data Firehose coleta amostras dos registros de erros de entrega antes de enviá-los para o CloudWatch 
Logs.

Há uma cobrança nominal pelos registros de erros enviados aos CloudWatch registros. Para obter mais 
informações, consulte Definição de  CloudWatch preço da Amazon.

Índice
• Erros de entrega de dados (p. 110)
• Erros de invocação do Lambda (p. 114)
• Acessar CloudWatch logs do Kinesis Data Firehose (p. 117)

Erros de entrega de dados
A seguir está uma lista de mensagens e códigos de erro de entrega de dados para cada destino do Kinesis 
Data Firehose. Cada mensagem de erro também descreve a ação apropriada a ser executada para 
resolver o problema.

Erros
• Erros de entrega de dados do Amazon S3 (p. 111)
• Erros de entrega de dados do Amazon Redshift (p. 111)
• Erros de entrega de dados do Splunk (p. 113)
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• Erros de entrega de dados do terminal HTTPS (p. 114)
• Erros de entrega de dados do Amazon OpenSearch Service (p. 114)

Erros de entrega de dados do Amazon S3
O Kinesis Data Firehose pode enviar os seguintes erros relacionados ao Amazon S3 para o CloudWatch 
Logs.

Código de erro Mensagem de erros e informações

S3.KMS.NotFoundException"A chave do AWS KMS fornecida não foi encontrada. Se você acredita estar 
usando um chave do AWS KMS válida com a função correta, verifique se há 
algum problema com a conta à qual a chave do AWS KMS está associada."

S3.KMS.RequestLimitExceeded"O limite de solicitações do KMS por segundo foi excedido durante a tentativa 
de criptografar objetos do S3. Aumente o limite de solicitação por segundo."

Para obter mais informações, consulte Limites no Guia do desenvolvedor do 
AWS Key Management Service.

S3.AccessDenied "Acesso negado. Certifique-se de que a política de confiança da função do 
IAM fornecida permita que o Kinesis Data Firehose assuma a função, e que a 
política de acesso permita o acesso ao bucket do S3.”

S3.AccountProblem “Há um problema com suaAWS conta que impede que a operação seja 
concluída com êxito. Entre em contato comAWS o Support.”

S3.AllAccessDisabled"O acesso à conta fornecida foi desabilitado. Entre em contato comAWS o 
Support.”

S3.InvalidPayer "O acesso à conta fornecida foi desabilitado. Entre em contato comAWS o 
Support.”

S3.NotSignedUp “A conta não está registrada no Amazon S3. Cadastre a conta ou use outra 
conta."

S3.NoSuchBucket "O bucket especificado não existe. Crie o bucket ou use um bucket existente."

S3.MethodNotAllowed "O método especificado não é permitido neste recurso. Modifique a política do 
bucket para permitir as permissões corretas de operação do Amazon S3.”

InternalError "Ocorreu um erro durante a entrega dos dados. A entrega será repetida; se o 
erro persistir, ele será reportadoAWS para resolução.”

Erros de entrega de dados do Amazon Redshift
O Kinesis Data Firehose pode enviar os seguintes erros relacionados ao Amazon Redshift para 
CloudWatch os Logs.

Código de erro Mensagem de erros e informações

Redshift.TableNotFound"A tabela em que os dados foram carregados não foi encontrada. Verifique se 
a tabela especificada existe."

A tabela de destino no Amazon Redshift para a qual os dados devem ser 
copiados do S3 não foi encontrada. Observe que o Kinesis Data Firehose não 
cria a tabela do Amazon Redshift se ela não existir.
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Código de erro Mensagem de erros e informações

Redshift.SyntaxError"O comando COPY contém um erro de sintaxe. Repita o comando."

Redshift.AuthenticationFailed"Falha na autenticação do nome de usuário e da senha fornecidos. Forneça 
um nome de usuário e uma senha válidos."

Redshift.AccessDenied"Acesso negado. Certifique-se de que a política de confiança para a função 
do IAM fornecida permita que o Kinesis Data Firehose assuma a função.”

Redshift.S3BucketAccessDenied"O comando COPY não pôde acessar o bucket do S3. Certifique-se de que a 
política de acesso para a função de IAM fornecida permita o acesso ao bucket 
S3.”

Redshift.DataLoadFailed"Falha no carregamento de dados na tabela. Verifique se há detalhes na 
tabela de sistema STL_LOAD_ERRORS."

Redshift.ColumnNotFound"Uma coluna do comando COPY não consta na tabela. Especifique um nome 
de coluna válido."

Redshift.DatabaseNotFound“O banco de dados especificado na configuração de destino do Amazon 
Redshift ou no URL do JDBC não foi encontrado. Especifique um nome de 
banco de dados válido."

Redshift.IncorrectCopyOptions"Foram fornecidas opções de COPY redundantes ou conflitantes. Algumas 
opções não são compatíveis em determinadas combinações. Verifique a 
referência do comando COPY para obter mais informações."

Para obter mais informações, consulte o comando COPY do Amazon Redshift
no Guia do desenvolvedor de banco de dados do Amazon Redshift.

Redshift.MissingColumn"Há uma coluna no esquema de tabelas definida como NOT NULL sem 
o valor DEFAULT e não incluída na lista de colunas. Exclua essa coluna, 
garanta que os dados carregados sempre forneçam um valor para essa 
coluna ou adicione um valor padrão ao esquema do Amazon Redshift para 
essa tabela.”

Redshift.ConnectionFailed“A conexão com o cluster especificado do Amazon Redshift falhou. Certifique-
se de que as configurações de segurança permitam conexões do Kinesis 
Data Firehose, que o cluster ou banco de dados especificado na configuração 
de destino do Amazon Redshift ou no URL do JDBC esteja correto e que o 
cluster esteja disponível.”

Redshift.ColumnMismatch"O número de jsonpaths no comando COPY e o número de colunas na tabela 
de destinos devem ser compatíveis. Repita o comando."

Redshift.IncorrectOrMissingRegion“O Amazon Redshift tentou usar o endpoint da região errada para acessar o 
bucket S3. Especifique um valor de região correto nas opções do comando 
COPY ou garanta que o bucket do S3 esteja na mesma região do banco de 
dados do Amazon Redshift.”

Redshift.IncorrectJsonPathsFile"O arquivo jsonpaths fornecido não está em um formato JSON compatível. 
Repita o comando."

Redshift.MissingS3File“Um ou mais arquivos S3 exigidos pelo Amazon Redshift foram removidos do 
bucket do S3. Verifique as politicas do bucket do S3 para remover qualquer 
exclusão automática dos arquivos do S3."

Redshift.InsufficientPrivilege"O usuário não tem permissões para carregar dados na tabela. Verifique as 
permissões de usuário do Amazon Redshift para obter o privilégio INSERT.”
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Código de erro Mensagem de erros e informações

Redshift.ReadOnlyCluster"Não é possível executar a consulta porque o sistema está no modo de 
redimensionamento. Tente executar a consulta novamente mais tarde."

Redshift.DiskFull "Não foi possível carregar os dados porque o disco está cheio. Aumente a 
capacidade do cluster Amazon Redshift ou exclua dados não utilizados para 
liberar espaço em disco.”

InternalError "Ocorreu um erro durante a entrega dos dados. A entrega será repetida; se o 
erro persistir, ele será reportadoAWS para resolução.”

Erros de entrega de dados do Splunk

O Kinesis Data Firehose pode enviar os seguintes erros relacionados ao Splunk para CloudWatch os Logs.

Código de erro Mensagem de erros e informações

Splunk.ProxyWithoutStickySessions“Se você tiver um proxy (ELB ou outro) entre o Kinesis Data Firehose e o 
node HEC, você deve habilitar sessões fixas para oferecer suporte aos ACKs 
HEC.”

Splunk.DisabledToken"O token do HEC está desativado. Ativar o token para permitir a entrega 
dados para o Splunk."

Splunk.InvalidToken "O token do HEC é inválido. Atualize o Kinesis Data Firehose com um token 
HEC válido.”

Splunk.InvalidDataFormat"Os dados não estão formatados corretamente. Para ver como formatar os 
dados corretamente para endpoints de HEC de eventos ou brutos, consulte
Dados de evento do Splunk."

Splunk.InvalidIndex "O token do HEC ou a entrada está configurada com um índice inválido. 
Verifique a configuração do índice e tente novamente."

Splunk.ServerError “A entrega de dados para a Splunk falhou devido a um erro do servidor do 
nó HEC. O Kinesis Data Firehose tentará enviar os dados novamente se a 
duração da nova tentativa no Kinesis Data Firehose for maior que 0. Se todas 
as tentativas falharem, o Kinesis Data Firehose fará backup dos dados no 
Amazon S3.”

Splunk.DisabledAck "Confirmação do indexador está desativada para o token do HEC. Ative a 
confirmação do indexador e tente novamente. Para obter mais informações, 
consulte Ativar confirmação do indexador."

Splunk.AckTimeout "Não recebeu uma confirmação do HEC antes do tempo limite de confirmação 
do HEC expirar. Apesar do tempo limite de reconhecimento, é possível que 
os dados tenham sido indexados com sucesso no Splunk. O Kinesis Data 
Firehose faz backup em dados do Amazon S3 para os quais o tempo limite de 
confirmação expirou.”

Splunk.MaxRetriesFailed"Falha para entregar dados para o Splunk ou para receber confirmação. 
Verifique o status do HEC e tente novamente."

Splunk.ConnectionTimeout"A conexão com o Splunk expirou. Isso pode ser um erro transitório e a 
solicitação será repetida. O Kinesis Data Firehose faz backup dos dados para 
o Amazon S3 se todas as tentativas falharem.”
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Código de erro Mensagem de erros e informações

Splunk.InvalidEndpoint"Não foi possível se conectar ao endpoint do HEC. Certifique-se de que o 
URL do endpoint HEC seja válido e possa ser acessado pelo Kinesis Data 
Firehose.”

Splunk.ConnectionClosed"Não foi possível enviar dados para a Splunk devido a uma falha de conexão. 
Isso pode ser um erro temporário. Aumentar a duração da nova tentativa na 
configuração do Kinesis Data Firehose pode proteger contra essas falhas 
transitórias.”

Splunk.SSLUnverified"Não foi possível se conectar ao endpoint do HEC. O host não corresponde 
ao certificado fornecido pelo peer. Certifique-se de que o certificado e o host 
são válidos."

Splunk.SSLHandshake "Não foi possível se conectar ao endpoint do HEC. Certifique-se de que o 
certificado e o host são válidos."

Erros de entrega de dados do terminal HTTPS
O Kinesis Data Firehose pode enviar os seguintes erros relacionados ao HTTP Endpoint aos CloudWatch 
Logs. Se nenhum desses erros corresponder ao problema que você está enfrentando, o erro padrão é o 
seguinte: “Ocorreu um erro interno ao tentar entregar dados. A entrega será repetida; se o erro persistir, 
ele será reportadoAWS para resolução.”

Código de erro Mensagem de erros e informações

HttpEndpoint.RequestTimeoutA entrega expirou antes do recebimento de uma resposta e será repetida. 
Se esse erro persistir, entre em contato com a equipe de serviço doAWS 
Firehose.

HttpEndpoint.ResponseTooLarge“A resposta recebida do endpoint é muito grande. Entre em contato com o 
proprietário do endpoint para resolver esse problema.”

HttpEndpoint.InvalidResponseFromDestination“A resposta recebida do endpoint especificado é inválida. Entre em contato 
com o proprietário do endpoint para resolver o problema.”

HttpEndpoint.DestinationException“A seguinte resposta foi recebida do destino do endpoint.”

HttpEndpoint.ConnectionFailed“Unable to connect to connect to endpoint. Entre em contato com o 
proprietário do endpoint para resolver esse problema.”

HttpEndpoint.ConnectionReset“Não é possível manter a conexão com o endpoint. Entre em contato com o 
proprietário do endpoint para resolver esse problema.”

HttpEndpoint.ConnectionReset“Problemas para manter a conexão com o endpoint. Entre em contato com o 
proprietário do endpoint.”

Erros de entrega de dados do Amazon OpenSearch Service
Para o destino do OpenSearch serviço, o Kinesis Data Firehose envia erros aos CloudWatch Logs à 
medida que eles são retornados pelo OpenSearch Serviço.

Erros de invocação do Lambda
O Kinesis Data Firehose pode enviar os seguintes erros de invocação do Lambda para CloudWatch os 
Logs.

114



Amazon Kinesis Data Firehose Guia do desenvolvedor
Monitoramento com CloudWatch registros

Código de erro Mensagem de erros e informações

Lambda.AssumeRoleAccessDenied"Acesso negado. Certifique-se de que a política de confiança para a função 
do IAM fornecida permita que o Kinesis Data Firehose assuma a função.”

Lambda.InvokeAccessDenied"Acesso negado. Certifique-se de que a política de acesso permita acesso à 
função do Lambda.”

Lambda.JsonProcessingException“Ocorreu um erro ao analisar os registros retornados da função do Lambda. 
Certifique-se de que os registros retornados sigam o modelo de status exigido 
pelo Kinesis Data Firehose.”

Para obter mais informações, consulte Transformação de dados e modelo de 
status (p. 70).

Lambda.InvokeLimitExceeded“O limite de execução simultânea do Lambda foi excedido. Aumente o limite 
de execução simultânea."

Para obter mais informações, consulte Limites doAWS Lambda no Guia 
doAWS Lambda desenvolvedor.

Lambda.DuplicatedRecordId"Foram retornados vários registros com o mesmo ID. Certifique-se de que a 
função Lambda retorne IDs de registro exclusivos para cada registro.”

Para obter mais informações, consulte Transformação de dados e modelo de 
status (p. 70).

Lambda.MissingRecordId"Um ou mais IDs de registro foram retornados. Certifique-se de que a função 
Lambda retorne todos os IDs de registro recebidos.”

Para obter mais informações, consulte Transformação de dados e modelo de 
status (p. 70).

Lambda.ResourceNotFound“A função do Lambda especificada não existe. Use uma função existente."

Lambda.InvalidSubnetIDException“O ID de sub-rede especificado na configuração Lambda VPC da é inválido. 
Verifique se o ID de sub-rede é válido."

Lambda.InvalidSecurityGroupIDException“O ID do grupo de segurança especificado na configuração de VPC da VPC 
da é inválido. Verifique se o ID de security group é válido."

Lambda.SubnetIPAddressLimitReachedException“O nãoAWS Lambda conseguiu configurar o acesso à VPC para a função do 
Lambda porque uma ou mais sub-redes configuradas não têm endereços IP 
disponíveis. Aumente o limite de endereços IP."

Para obter mais informações, consulte Amazon VPC Limits - VPC e sub-redes
no Guia do usuário da Amazon VPC.

Lambda.ENILimitReachedException“O nãoAWS Lambda conseguiu criar uma interface de rede elástica (ENI) na 
VPC, especificada como parte da configuração da função do Lambda porque 
o limite de interfaces de rede foi atingido. Aumente o limite de interfaces de 
rede."

Para obter mais informações, consulte Amazon VPC Limits - Interfaces de 
rede no Guia do usuário da Amazon VPC.

Lambda. 
FunctionTimedOut

A invocação da função do Lambda atingiu o tempo limite. Aumente 
a configuração de tempo limite na função Lambda. Para obter mais 
informações, consulte Configurar o tempo limite da função.
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Código de erro Mensagem de erros e informações

Lambda. FunctionError Isso pode ocorrer devido a um dos seguintes erros:

• Estrutura de saída inválida. Verifique sua função e verifique se a saída 
está no formato necessário. Além disso, certifique-se de que os registros 
processados contenham um status de resultado válido deDropped,Ok, 
ouProcessingFailed.

• A função Lambda foi invocada com sucesso, mas retornou um resultado de 
erro.

• O Lambda não pôde descriptografar as variáveis de ambiente porque o 
acesso ao KMS foi negado. Verifique as configurações da chave do KMS 
da função, bem como a política de chaves. Para obter mais informações, 
consulte Solução de problemas de acesso por chave.

Lambda. 
FunctionRequestTimedOut

O Kinesis Data Firehose encontrou que a solicitação não foi concluída antes 
do erro de configuração do tempo limite da solicitação ao invocar o Lambda. 
Revisite o código Lambda para verificar se o código Lambda deve ser 
executado além do tempo limite configurado. Nesse caso, considere ajustar 
as configurações do Lambda, incluindo memória e tempo limite. Para obter 
mais informações, consulte Configurar as opções de funções do Lambda.

Lambda. 
TargetServerFailedToRespond

O Kinesis Data Firehose encontrou um erro. O servidor de destino não 
respondeu ao erro ao chamar o serviçoAWS Lambda.

Lambda. 
InvalidZipFileException

O Kinesis Data Firehose InvalidZipFileException foi encontrado ao invocar 
a função do Lambda. Verifique as configurações da função do Lambda e o 
arquivo zip do código Lambda.

Lambda. 
InternalServerError

“O Kinesis Data Firehose InternalServerError foi encontrado ao chamar 
o serviçoAWS Lambda. O Kinesis Data Firehose tentará enviar dados 
novamente um número fixo de vezes. Você pode especificar ou 
substituir as opções de nova tentativa usando asUpdateDestination
APIsCreateDeliveryStream ou. Se o erro persistir, entre em contato com 
a equipe de suporte doAWS Lambda.

Lambda. 
ServiceUnavailable

O Kinesis Data Firehose ServiceUnavailableException foi encontrado ao 
chamar o serviçoAWS Lambda. O Kinesis Data Firehose tentará enviar 
dados novamente um número fixo de vezes. Você pode especificar ou 
substituir as opções de nova tentativa usando asUpdateDestination
APIsCreateDeliveryStream ou. Se o erro persistir, entre em contato com 
o suporte doAWS Lambda.

Lambda. 
InvalidSecurityToken

Não é possível invocar a função Lambda devido ao token de segurança 
inválido. A invocação do Lambda de partição cruzada não é compatível.
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Código de erro Mensagem de erros e informações

Lambda. 
InvocationFailure

Isso pode ocorrer devido a um dos seguintes erros:

• O Kinesis Data Firehose encontrou erros ao chamar oAWS Lambda. A 
operação será repetida; se o erro persistir, ela será reportadaAWS para 
resolução.”

• O Kinesis Data Firehose encontrou um KMSInvalidStateException do 
Lambda. O Lambda não conseguiu descriptografar as variáveis de 
ambiente porque a chave do KMS usada está em um estado inválido para 
descriptografia. Verifique a chave do KMS da função lambda função lambda 
função lambda.

• Kinesis Data Firehose encontrou um homemAWSLambdaException do 
Lambda. O Lambda não conseguiu inicializar a imagem do contêiner 
fornecida. Verificar a imagem.

• O Kinesis Data Firehose encontrou erros de tempo limite ao chamar oAWS 
Lambda. O tempo limite máximo da função compatível é de 5 minutos. Para 
obter mais informações, consulte Duração da execução da transformação 
de dados.

Lambda. 
JsonMappingException

Ocorreu um erro ao analisar os registros retornados da função do Lambda. 
Certifique-se de que o campo de dados esteja codificado na base 64.

Acessar CloudWatch logs do Kinesis Data Firehose
Você pode visualizar os registros de erros relacionados à falha na entrega de dados do Kinesis Data 
Firehose usando o console ou o CloudWatch console do Kinesis Data Firehose. Os procedimentos a seguir 
mostram como acessar os logs de erros usando estes dois métodos:

Para acessar os registros de erros usando o console do Kinesis Data Firehose

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

2. Selecione Data Firehose no painel de navegação.
3. Na barra de navegação, selecione umaAWS região.
4. Escolha um nome de fluxo de entrega para acessar a página de detalhes de fluxo de entrega.
5. Escolha Error Log para exibir uma lista de logs de erros relacionados à falha de entrega de dados.

Para acessar registros de erros usando o CloudWatch console

1. Abra o CloudWatch console em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Na barra de navegação, escolha uma Região.
3. No painel de navegação, selecione Logs.
4. Escolha um grupo de logs e um fluxo de logs para visualizar uma lista de logs de erros relacionados à 

falha de entrega de dados.

Monitorando a Health do agente Kinesis
O Kinesis Agent publica CloudWatch métricas personalizadas com um namespace de AWSKinesisAgent. 
Isso ajuda a avaliar se o agente está saudável, enviando dados para o Kinesis Data Firehose conforme 
especificado e consumindo a quantidade adequada de recursos de CPU e memória do produtor de dados.
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Data Firehose com oAWS CloudTrail

Métricas como número de registros e bytes enviados são úteis para entender a taxa na qual o agente 
está enviando dados para o stream de entrega do Kinesis Data Firehose. Quando essas métricas ficarem 
abaixo dos limites esperados em alguns percentuais ou caírem para zero, isso poderá indicar problemas 
de configuração, erros de rede ou problemas de integridade do agente. As métricas como consumo de 
CPU e memória no host e contadores de erros do agente indicam uso de recurso por parte do produtor de 
dados e fornece informações sobre erros potenciais de configuração ou de host. Por fim, o agente também 
registra exceções de serviço para ajudar a investigar problemas do agente.

As métricas do agente são reportadas na região especificada na configuração de agente
cloudwatch.endpoint. Para obter mais informações, consulte Configurações do agente (p. 36).

As métricas do Cloudwatch publicadas por vários agentes do Kinesis são agregadas ou combinadas.

Há uma cobrança nominal pelas métricas emitidas pelo Kinesis Agent, que são ativadas por padrão. Para 
obter mais informações, consulte Definição de  CloudWatch preço da Amazon.

Monitoramento com CloudWatch
O Kinesis Agent envia as métricas a seguir para CloudWatch.

Métrica Descrição

BytesSent O número de bytes enviados ao fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose 
durante o período de tempo especificado.

Unidade: bytes

RecordSendAttempts O número de tentativas de registro (primeira vez ou como nova tentativa) em 
uma chamada para PutRecordBatch no período especificado.

Unidade: contagem

RecordSendErrors O número de registros que retornaram status de falha em uma chamada para
PutRecordBatch, incluindo novas tentativas, no período especificado.

Unidade: contagem

ServiceErrors O número de chamadas para PutRecordBatch que resultaram em erro 
de serviço (diferente de um erro de controle de utilização) no período 
especificado.

Unidade: contagem

Registro de chamadas de API do Kinesis Data 
Firehose com oAWS CloudTrail
O Amazon Kinesis Data Firehose é integrado aoAWS CloudTrail, um serviço que fornece um registro das 
ações realizadas por um usuário, uma função ou umAWS serviço da no Kinesis Data Firehose. CloudTrail 
captura todas as chamadas de API para o Kinesis Data Firehose como eventos. As chamadas capturadas 
incluem chamadas do console do Kinesis Data Firehose e chamadas de código para as operações de 
API do Kinesis Data Firehose. Se você criar uma trilha, poderá habilitar a entrega contínua de CloudTrail 
eventos a um bucket do Amazon S3, incluindo eventos para Kinesis Data Firehose. Se não configurar 
uma trilha, você ainda poderá visualizar os eventos mais recentes no CloudTrail console no Histórico de 
eventos. Usando as informações coletadas pelo CloudTrail, é possível determinar a solicitação feita para o 
Kinesis Data Firehose, o endereço IP do qual a solicitação foi feita, além de detalhes adicionais.
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Para saber mais sobre CloudTrail, incluindo como configurá-lo e ativá-lo, consulte o Guia doAWS 
CloudTrail usuário do.

Informações do Kinesis Data Firehose em CloudTrail
CloudTrail O está habilitado na suaAWS conta da ao criá-la. Quando ocorre uma atividade de evento 
compatível no Kinesis Data Firehose, essa atividade é registrada em um CloudTrail evento do junto com 
outros eventosAWS de serviços da em 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 eventos do CloudTrail.

Para ter um registro contínuo de eventos na suaAWS conta da, incluindo eventos do Kinesis Data 
Firehose, 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 profundamente 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 compatíveis
• Configuração de notificações do Amazon SNS para o CloudTrail
• Receber arquivos de CloudTrail log de várias regiões e Receber arquivos de CloudTrail log de várias 

contas

O Kinesis Data Firehose oferece suporte ao registro das seguintes ações como eventos nos arquivos de 
CloudTrail log:

• CreateDeliveryStream
• DeleteDeliveryStream
• DescribeDeliveryStream
• ListDeliveryStreams
• ListTagsForDeliveryStream
• TagDeliveryStream
• StartDeliveryStreamEncryption
• StopDeliveryStreamEncryption
• UntagDeliveryStream
• UpdateDestination

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 usuário raiz ou do AWS Identity and Access Management 
(IAM).

• Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de uma função ou de um usuário 
federado.

• Se a solicitação foi feita por outro serviço da AWS.

Para obter mais informações, consulte Elemento userIdentity do CloudTrail.
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Exemplo: entradas de arquivo de log do Kinesis Data Firehose
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 
representa uma única solicitação de qualquer origem e inclui informações sobre a ação solicitada, a data 
e a hora da ação, os parâmetros de solicitação e assim por diante. CloudTrail Os arquivos de log não são 
um rastreamento de pilha ordenada de chamadas de API pública, portanto, eles não são exibidos em uma 
ordem específica.

O exemplo a seguir mostra uma entrada de CloudTrail registro que demonstra 
asDeleteDeliveryStream
açõesCreateDeliveryStreamDescribeDeliveryStreamListDeliveryStreamsUpdateDestination,,, 
e.

{ 
  "Records":[ 
        { 
            "eventVersion":"1.02", 
            "userIdentity":{ 
                "type":"IAMUser", 
                "principalId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
                "arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/CloudTrail_Test_User", 
                "accountId":"111122223333", 
                "accessKeyId":"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
                "userName":"CloudTrail_Test_User" 
            }, 
            "eventTime":"2016-02-24T18:08:22Z", 
            "eventSource":"firehose.amazonaws.com", 
            "eventName":"CreateDeliveryStream", 
            "awsRegion":"us-east-1", 
            "sourceIPAddress":"127.0.0.1", 
            "userAgent":"aws-internal/3", 
            "requestParameters":{ 
                "deliveryStreamName":"TestRedshiftStream", 
                "redshiftDestinationConfiguration":{ 
                "s3Configuration":{ 
                    "compressionFormat":"GZIP", 
                    "prefix":"prefix", 
                    "bucketARN":"arn:aws:s3:::firehose-cloudtrail-test-bucket", 
                    "roleARN":"arn:aws:iam::111122223333:role/Firehose", 
                    "bufferingHints":{ 
                        "sizeInMBs":3, 
                        "intervalInSeconds":900 
                    }, 
                    "encryptionConfiguration":{ 
                        "kMSEncryptionConfig":{ 
                            "aWSKMSKeyARN":"arn:aws:kms:us-east-1:key" 
                        } 
                    } 
                }, 
                "clusterJDBCURL":"jdbc:redshift://example.abc123.us-
west-2.redshift.amazonaws.com:5439/dev", 
                "copyCommand":{ 
                    "copyOptions":"copyOptions", 
                    "dataTableName":"dataTable" 
                }, 
                "password":"", 
                "username":"", 
                "roleARN":"arn:aws:iam::111122223333:role/Firehose" 
            } 
        }, 
        "responseElements":{ 
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            "deliveryStreamARN":"arn:aws:firehose:us-east-1:111122223333:deliverystream/
TestRedshiftStream" 
        }, 
        "requestID":"958abf6a-db21-11e5-bb88-91ae9617edf5", 
        "eventID":"875d2d68-476c-4ad5-bbc6-d02872cfc884", 
        "eventType":"AwsApiCall", 
        "recipientAccountId":"111122223333" 
    }, 
    { 
        "eventVersion":"1.02", 
        "userIdentity":{ 
            "type":"IAMUser", 
            "principalId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
            "arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/CloudTrail_Test_User", 
            "accountId":"111122223333", 
            "accessKeyId":"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
            "userName":"CloudTrail_Test_User" 
        }, 
        "eventTime":"2016-02-24T18:08:54Z", 
        "eventSource":"firehose.amazonaws.com", 
        "eventName":"DescribeDeliveryStream", 
        "awsRegion":"us-east-1", 
        "sourceIPAddress":"127.0.0.1", 
        "userAgent":"aws-internal/3", 
        "requestParameters":{ 
            "deliveryStreamName":"TestRedshiftStream" 
        }, 
        "responseElements":null, 
        "requestID":"aa6ea5ed-db21-11e5-bb88-91ae9617edf5", 
        "eventID":"d9b285d8-d690-4d5c-b9fe-d1ad5ab03f14", 
        "eventType":"AwsApiCall", 
        "recipientAccountId":"111122223333" 
    }, 
    { 
        "eventVersion":"1.02", 
        "userIdentity":{ 
            "type":"IAMUser", 
            "principalId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
            "arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/CloudTrail_Test_User", 
            "accountId":"111122223333", 
            "accessKeyId":"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
            "userName":"CloudTrail_Test_User" 
        }, 
        "eventTime":"2016-02-24T18:10:00Z", 
        "eventSource":"firehose.amazonaws.com", 
        "eventName":"ListDeliveryStreams", 
        "awsRegion":"us-east-1", 
        "sourceIPAddress":"127.0.0.1", 
        "userAgent":"aws-internal/3", 
        "requestParameters":{ 
            "limit":10 
        }, 
        "responseElements":null, 
        "requestID":"d1bf7f86-db21-11e5-bb88-91ae9617edf5", 
        "eventID":"67f63c74-4335-48c0-9004-4ba35ce00128", 
        "eventType":"AwsApiCall", 
        "recipientAccountId":"111122223333" 
    }, 
    { 
        "eventVersion":"1.02", 
        "userIdentity":{ 
            "type":"IAMUser", 
            "principalId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
            "arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/CloudTrail_Test_User", 
            "accountId":"111122223333", 
            "accessKeyId":"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
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            "userName":"CloudTrail_Test_User" 
        }, 
        "eventTime":"2016-02-24T18:10:09Z", 
        "eventSource":"firehose.amazonaws.com", 
        "eventName":"UpdateDestination", 
        "awsRegion":"us-east-1", 
        "sourceIPAddress":"127.0.0.1", 
        "userAgent":"aws-internal/3", 
        "requestParameters":{ 
            "destinationId":"destinationId-000000000001", 
            "deliveryStreamName":"TestRedshiftStream", 
            "currentDeliveryStreamVersionId":"1", 
            "redshiftDestinationUpdate":{ 
                "roleARN":"arn:aws:iam::111122223333:role/Firehose", 
                "clusterJDBCURL":"jdbc:redshift://example.abc123.us-
west-2.redshift.amazonaws.com:5439/dev", 
                "password":"", 
                "username":"", 
                "copyCommand":{ 
                    "copyOptions":"copyOptions", 
                    "dataTableName":"dataTable" 
                }, 
                "s3Update":{ 
                    "bucketARN":"arn:aws:s3:::firehose-cloudtrail-test-bucket-update", 
                    "roleARN":"arn:aws:iam::111122223333:role/Firehose", 
                    "compressionFormat":"GZIP", 
                    "bufferingHints":{ 
                        "sizeInMBs":3, 
                        "intervalInSeconds":900 
                    }, 
                    "encryptionConfiguration":{ 
                        "kMSEncryptionConfig":{ 
                            "aWSKMSKeyARN":"arn:aws:kms:us-east-1:key" 
                        } 
                    }, 
                    "prefix":"arn:aws:s3:::firehose-cloudtrail-test-bucket" 
                } 
            } 
        }, 
        "responseElements":null, 
        "requestID":"d549428d-db21-11e5-bb88-91ae9617edf5", 
        "eventID":"1cb21e0b-416a-415d-bbf9-769b152a6585", 
        "eventType":"AwsApiCall", 
        "recipientAccountId":"111122223333" 
    }, 
    { 
        "eventVersion":"1.02", 
        "userIdentity":{ 
            "type":"IAMUser", 
            "principalId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
            "arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/CloudTrail_Test_User", 
            "accountId":"111122223333", 
            "accessKeyId":"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
            "userName":"CloudTrail_Test_User" 
        }, 
        "eventTime":"2016-02-24T18:10:12Z", 
        "eventSource":"firehose.amazonaws.com", 
        "eventName":"DeleteDeliveryStream", 
        "awsRegion":"us-east-1", 
        "sourceIPAddress":"127.0.0.1", 
        "userAgent":"aws-internal/3", 
        "requestParameters":{ 
            "deliveryStreamName":"TestRedshiftStream" 
        }, 
        "responseElements":null, 
        "requestID":"d85968c1-db21-11e5-bb88-91ae9617edf5", 
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        "eventID":"dd46bb98-b4e9-42ff-a6af-32d57e636ad1", 
        "eventType":"AwsApiCall", 
        "recipientAccountId":"111122223333" 
    } 
  ]
}
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Prefixos personalizados para objetos 
do Amazon S3

Se o seu destino for Amazon S3, Amazon OpenSearch Service ou Splunk, você poderá configurar as 
chaves de objeto do Amazon S3 usadas para entregar dados do Kinesis Data Firehose. Para fazer isso, 
especifique expressões que o Kinesis Data Firehose avalia no momento da entrega. As chaves do objeto 
final têm o formato <evaluated prefix><suffix>, em que o sufixo tem o formato <delivery 
stream name>-<delivery stream version>-<year>-<month>-<day>-<hour>-<minute>-
<second>-<uuid><file extension>. Não é possível alterar o campo de sufixo.

É possível usar expressões dos formulários a seguir no prefixo personalizado:!{namespace:value}, em 
quenamespacePode ser uma das seguintes, conforme explicado nas seções a seguir.

• firehose
• timestamp
• partitionKeyFromQuery
• partitionKeyFromLambda

Se um prefixo terminar com uma barra, ele aparecerá como uma pasta no bucket do Amazon S3. Para 
obter mais informações, consulte Formato do nome do objeto do Amazon S3 no Guia do desenvolvedor do 
Amazon Kinesis Data Firehose.

O namespace timestamp.
Valores válidos para esse namespace são strings Java DateTimeFormatter válidas. Como um exemplo, no 
ano 2018, a expressão !{timestamp:yyyy} é avaliada para 2018.

Ao avaliar timestamps, o Kinesis Data Firehose usa o timestamp aproximado de chegada do registro mais 
antigo contido no objeto do Amazon S3 que está sendo gravado.

O time stamp sempre está em UTC.

Se você usar o namespace timestamp mais de uma vez na mesma expressão do prefixo, cada instância 
será avaliada no mesmo momento.

O namespace firehose.
Há dois valores que você pode usar com esse namespace: error-output-type e random-string. A 
tabela a seguir explica como usá-los.

Os valores do namespace firehose.

Conversão Descrição Exemplo de 
entrada

Exemplo de saída Observações

error-output-
type

Avalia para 
uma das 
strings a seguir, 

myPrefix/
result=!
{firehose:error-

myPrefix/
result=processing-
failed/2018/08/03

O valor error-
output-type 
pode ser usado 
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partitionKeyFromLambdaepartitionKeyFromQueryNamespaces 

do

Conversão Descrição Exemplo de 
entrada

Exemplo de saída Observações

dependendo da 
configuração do 
fluxo de entrega e 
o motivo da falha: 
{processing-failed, 
AmazonOpenSearchService-
failed, splunk-
failed, splunk-
failed, format-
conversion-
failed, http-
endpointfailed}.

Se você usá-
lo mais de uma 
vez na mesma 
expressão, cada 
instância será 
avaliada para a 
mesma string de 
erro.

output-type}/!
{timestamp:yyyy/
MM/dd}

somente no campo 
ErrorOutputPrefix.

random-string Avalia para uma 
string aleatória de 
11 caracteres. Se 
você usá-lo mais 
de uma vez na 
mesma expressão, 
cada instância 
será avaliada para 
uma nova string 
aleatória.

myPrefix/!
{firehose:random-
string}/

myPrefix/046b6c7f-0b/É possível usá-lo 
com os dois tipos 
de prefixo.

É possível colocá-
lo no começo da 
string de formato 
para obter um 
prefixo aleatório, 
o que, às vezes, 
é necessário para 
atingir uma taxa 
de transferência 
extremamente alta 
com o Amazon S3.

partitionKeyFromLambdaepartitionKeyFromQueryNamespaces 
do

para oparticionamento dinâmico, você deve usar o seguinte formato de expressão 
no prefixo do bucket do S3:!{namespace:value}, em que namespace pode 
serpartitionKeyFromQueryoupartitionKeyFromLambdaou ambos. Se você estiver usando a 
análise em linha para criar as chaves de particionamento para seus dados de origem, você deverá 
especificar um valor de prefixo de bucket do S3 que consiste em expressões especificadas no 
seguinte formato: "partitionKeyFromQuery:keyID". Se você estiver usando umAWSFunção 
do Lambda para criar chaves de particionamento para seus dados de origem, você deve especificar 
um valor de prefixo do bucket do S3 que consiste em expressões especificadas no seguinte formato:
"partitionKeyFromLambda:keyID". Para obter mais informações, consulte o “Escolha o Amazon S3 
para seu destino” emCriação de um fluxo de entrega do Amazon Kinesis Data Firehose.
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Regras semânticas
As regras a seguir se aplicam às expressões Prefix e ErrorOutputPrefix.

• Para o namespace timestamp, qualquer caractere que não estiver em aspas simples é avaliado. 
Em outras palavras, qualquer string recuada com aspas simples no campo do valor é considerada 
literalmente.

• Se você especificar um prefixo que não contém uma expressão de namespace time stamp, o 
Kinesis Data Firehose acrescenta a expressão!{timestamp:yyyy/MM/dd/HH/}para o valor 
noPrefixcampo.

• A sequência !{ pode aparecer somente em expressões !{namespace:value}.
• ErrorOutputPrefix poderá ser nulo somente se Prefix não tiver expressões; Neste caso, Prefix

é avaliado como <specified-prefix>yyyy/MM/DDD/HH/, e ErrorOutputPrefix é avaliado como
<specified-prefix><error-output-type>YYYY/MM/DDD/HH/. DDD representa o dia do ano.

• Se você especificar uma expressão para ErrorOutputPrefix, deverá incluir pelo menos uma 
instância de !{firehose:error-output-type}.

• Prefix não pode conter !{firehose:error-output-type}.
• Prefix e ErrorOutputPrefix não podem ter mais de 512 caracteres após serem avaliados.
• Se o destino for Amazon Redshift,PrefixNão deve conter expressões eErrorOutputPrefixDeve ser 

nulo.
• Quando o destino for Amazon OpenSearch Service ou Splunk e nenhumErrorOutputPrefixé 

especificado, o Kinesis Data Firehose usa oPrefixcampo para registros com falha.
• Quando o destino for o Amazon S3, oPrefixeErrorOutputPrefixNa configuração de destino 

do Amazon S3 são usadas para registros bem-sucedidos e registros com falha, respectivamente. Se 
você usar oAWS CLIou a API do, você pode usarExtendedS3DestinationConfigurationpara 
especificar um Amazon S3backupconfiguração com a sua própriaPrefixeErrorOutputPrefix.

• Quando você usa oAWS Management Consolee defina o destino como Amazon S3, o Kinesis Data 
Firehose usa oPrefixeErrorOutputPrefixna configuração de destino para registros bem-sucedidos 
e registros com falha, respectivamente. Se você especificar um prefixo, mas nenhum prefixo de erro, o 
Kinesis Data Firehose definirá automaticamente o prefixo de erro como!{firehose:error-output-
type}/.

• Quando você usaExtendedS3DestinationConfigurationcom oAWS CLI, a API ouAWS 
CloudFormation, se você especificar umS3BackupConfiguration, o Kinesis Data Firehose não 
fornece um padrãoErrorOutputPrefix.

• Não é possível usarpartitionKeyFromLambdaepartitionKeyFromQuerynamespaces ao criar 
expressões ErroRoutputPrefix.

Prefixos de exemplo
Exemplos de Prefix e ErrorOutputPrefix

Entrada Prefixo avaliado (às 10:30 AM UTC em 27 de 
agosto de 2018)

Prefix: não especificado

ErrorOutputPrefix: myFirehoseFailures/!
{firehose:error-output-type}/

Prefix: 2018/08/27/10

ErrorOutputPrefix: myFirehoseFailures/
processing-failed/

Prefix: !{timestamp:yyyy/MM/dd}

ErrorOutputPrefix: não especificado

Entrada inválida: ErrorOutputPrefix não 
poderá ser nulo quando o prefixo tiver expressões
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Entrada Prefixo avaliado (às 10:30 AM UTC em 27 de 
agosto de 2018)

Prefix: myFirehose/DeliveredYear=!
{timestamp:yyyy}/anyMonth/rand=!
{firehose:random-string}

ErrorOutputPrefix: myFirehoseFailures/!
{firehose:error-output-type}/!
{timestamp:yyyy}/anyMonth/!
{timestamp:dd}

Prefix: myFirehose/DeliveredYear=2018/
anyMonth/rand=5abf82daaa5

ErrorOutputPrefix: myFirehoseFailures/
processing-failed/2018/anyMonth/10

Prefix: myPrefix/year=!
{timestamp:yyyy}/month=!
{timestamp:MM}/day=!{timestamp:dd}/
hour=!{timestamp:HH}/

ErrorOutputPrefix: myErrorPrefix/
year=!{timestamp:yyyy}/month=!
{timestamp:MM}/day=!{timestamp:dd}/
hour=!{timestamp:HH}/!{firehose:error-
output-type}

Prefix: myPrefix/year=2018/month=07/
day=06/hour=23/

ErrorOutputPrefix: myErrorPrefix/
year=2018/month=07/day=06/hour=23/
processing-failed

Prefix: myFirehosePrefix

ErrorOutputPrefix: não especificado

Prefix: myFirehosePrefix/2018/08/27/

ErrorOutputPrefix: myFirehosePrefix/
processing-failed/2018/08/27/
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Usar o Amazon Kinesis Data 
Firehose comAWS PrivateLink
Endpoints de interface VPC (AWS PrivateLink) para 
Kinesis Data Firehose

Você pode usar um endpoint da VPC de interface para evitar que o tráfego entre sua Amazon VPC e o 
Kinesis Data Firehose saia da rede da Amazon. VPC endpoints de interface não exigem um gateway 
de Internet, dispositivo NAT, conexão VPN ou conexão do AWS Direct Connect. Os VPC endpoints de 
interface são desenvolvidos porAWS PrivateLink umaAWS tecnologia da permite a comunicação privada 
entre osAWS serviços da usando uma elastic network interface com IPs privados em sua Amazon VPC. 
Para obter mais informações, consulte o Amazon Virtual Private Cloud.

Usando endpoints de interface VPC (AWS 
PrivateLink) para Kinesis Data Firehose

Para começar, crie um endpoint VPC de interface para que o tráfego do Kinesis Data Firehose a partir dos 
recursos do Amazon VPC comece a fluir pelo endpoint da interface VPC. Ao criar um endpoint, você pode 
anexar uma política de endpoint a ele para controlar o acesso ao Kinesis Data Firehose. Para saber mais 
sobre o uso de políticas para controlar o acesso de um endpoint VPC ao Kinesis Data Firehose, consulte
Controlando o acesso aos serviços com VPC Endpoints.

O exemplo a seguir mostra como você pode configurar umaAWS Lambda função em uma VPC e criar 
um endpoint VPC para permitir que a função se comunique com segurança com o serviço Kinesis Data 
Firehose. Neste exemplo, você usa uma política que permite que a função Lambda liste os fluxos de 
entrega na região atual, mas não descreva nenhum fluxo de entrega.

Criar um VPC endpoint

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console da Amazon VPC em https:// 
console.aws.amazon.com/vpc/.

2. No painel da VPC, selecione Endpoints.
3. Escolha Create Endpoint (Criar endpoint).
4. Na lista de nomes de serviço, escolha com.amazonaws.your_region.kinesis-firehose.
5. Escolha a VPC e uma ou mais sub-redes nas quais criar o endpoint.
6. Escolha um ou mais grupos de segurança para associar ao endpoint.
7. Para Policy (Política), selecione Custom (Personalizar) e cole a seguinte política:

{ 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Allow-only-specific-PrivateAPIs", 
            "Principal": "*", 
            "Action": [ 
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                "firehose:ListDeliveryStreams" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow-only-specific-PrivateAPIs", 
            "Principal": "*", 
            "Action": [ 
                "firehose:DescribeDeliveryStream" 
            ], 
            "Effect": "Deny", 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}

8. Escolha Create endpoint (Criar endpoint).

Criar uma função do IAM para usar com a função do Lambda

1. Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. No painel esquerdo, escolha Funções e, em seguida, escolha Criar função.
3. Em Selecionar tipo de entidade confiável, deixe o AWSserviço de seleção padrão.
4. Em Choose the service that will use this role (Escolha o serviço que usará essa função), escolha

Lambda.
5. Escolha Next: Permissions (Próximo: Permissões).
6. Na lista de políticas, procure e adicione as duas políticas chamadas

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole e AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess.

Important

Este é um exemplo. Você pode precisar de políticas mais rigorosas para o ambiente de 
produção.

7. Escolha Next: Tags (Próximo: tags). Para a finalidade deste exercício, não é necessário adicionar 
tags. Escolha Next: Review (Próximo: revisar).

8. Insira um nome para a função e escolha Criar função.

Criar uma função do Lambda dentro da VPC

1. Abra o console do AWS Lambda em https://console.aws.amazon.com/lambda/.
2. Escolha Create function (Criar função).
3. Escolha Author from scratch (Criar do zero).
4. Insira um nome para a função e defina Runtime (Tempo de execução) como Python 3.6.
5. Em Permissions (Permissões), expanda Choose or create an execution role (Escolher ou criar uma 

função de execução).
6. Na lista Execution role (Função de execução), selecione Use an existing role (Usar uma função 

existente).
7. Na lista Existing role (Função existente), selecione a função criada acima.
8. Escolha Create function (Criar função).
9. Em Function code (Código da função), cole o código a seguir.

129

https://console.aws.amazon.com/iam/
https://console.aws.amazon.com/lambda/


Amazon Kinesis Data Firehose Guia do desenvolvedor
Disponibilidade

    import json 
    import boto3 
    import os 
    from botocore.exceptions import ClientError 
      
    def lambda_handler(event, context): 
        REGION = os.environ['AWS_REGION'] 
        client = boto3.client( 
            'firehose', 
            REGION 
             
        ) 
        print("Calling list_delivery_streams with ListDeliveryStreams allowed policy.") 
        delivery_stream_request = client.list_delivery_streams() 
        print("Successfully returned list_delivery_streams request %s." % ( 
            delivery_stream_request 
        )) 
        describe_access_denied = False 
        try: 
            print("Calling describe_delivery_stream with DescribeDeliveryStream denied 
 policy.") 
            delivery_stream_info = 
 client.describe_delivery_stream(DeliveryStreamName='test-describe-denied') 
        except ClientError as e: 
            error_code = e.response['Error']['Code'] 
            print ("Caught %s." % (error_code)) 
            if error_code == 'AccessDeniedException': 
                describe_access_denied = True 
         
        if not describe_access_denied: 
            raise 
        else: 
            print("Access denied test succeeded.")

10. Em Basic settings (Configurações básicas), defina o tempo limite como 1 minuto.
11. Em Network (Rede), selecione a VPC onde você criou o endpoint acima e selecione as sub-redes e o 

grupo de segurança que foram associados ao endpoint quando ele foi criado.
12. Perto da parte superior da página, escolha Salvar.
13. Escolha Test (Testar).
14. Insira o nome do evento e escolha Criar.
15. Escolha Test (Testar) novamente. Isso faz com que a função seja executada. Depois que o resultado 

da execução for exibido, expanda Details (Detalhes) e compare a saída do log com o código da 
função. Resultados bem-sucedidos mostram uma lista de fluxos de entrega na região, bem como a 
seguinte saída:

Calling describe_delivery_stream.

AccessDeniedException

Access denied test succeeded.

Disponibilidade
No momento, VPC endpoints de interface são compatíveis com as seguintes regiões:

• Leste dos EUA (Ohio)
• Leste dos EUA (N. da Virgínia)
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• Oeste dos EUA (N. da Califórnia)
• Oeste dos EUA (Oregon)
• Asia Pacific (Mumbai)
• Ásia-Pacífico (Seul)
• Ásia-Pacífico (Singapura)
• Ásia-Pacífico (Sydney)
• Ásia-Pacífico (Tóquio)
• Ásia-Pacífico (Hong Kong)
• Canadá (Central)
• China (Pequim)
• China (Ningxia)
• Europa (Frankfurt)
• Europa (Irlanda)
• Europa (Londres)
• Europa (Paris)
• América do Sul (São Paulo)
• AWS GovCloud (Leste dos EUA)
• AWS GovCloud (Oeste dos EUA)
• Europa (Espanha)
• Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
• Ásia-Pacífico (Jacarta)
• Asia Pacific (Osaka)

131



Amazon Kinesis Data Firehose Guia do desenvolvedor
Conceitos básicos de tags

Como marcar Fluxos de entrega no 
Amazon Kinesis Data Firehose

Você pode atribuir seus próprios metadados aos streams de entrega que cria no Amazon Kinesis Data 
Firehose na forma detags. Tag é um par de chave-valor que você define para um stream. O uso de tags é 
uma forma simples, mas eficiente, de gerenciar os recursos da AWS e organizar os dados, incluindo dados 
de faturamento.

Tópicos
• Conceitos básicos de tags (p. 132)
• Monitoramento de custos com marcação (p. 132)
• Restrições de tag (p. 133)
• Como marcar fluxos de entrega usando a API do Amazon Kinesis Data Firehose (p. 133)

Conceitos básicos de tags
Você pode usar a API do Amazon Kinesis Data Firehose para concluir as seguintes tarefas:

• Adicionar tags a um fluxo de entrega.
• Listar as tags para os fluxos de entrega.
• Remover tags de um fluxo de entrega.

Você pode usar tags para categorizar seus fluxos de entrega do Kinesis Data Firehose. Por exemplo, você 
pode categorizar fluxos de entrega por finalidade, proprietário ou ambiente. Como você define a chave e 
o valor para cada marca, você pode criar um conjunto de categorias personalizado para atender às suas 
necessidades específicas. Por exemplo, você pode definir um conjunto de tags que ajuda a monitorar os 
fluxos de entrega por proprietário e aplicativo associado.

Estes são diversos exemplos de tags:

• Project: Project name
• Owner: Name
• Purpose: Load testing
• Application: Application name
• Environment: Production

Monitoramento de custos com marcação
Você pode usar tags para categorizar e monitorar seus custos da AWS. Quando você aplica tags 
aoAWSRecursos, incluindo fluxos de entrega do Kinesis Data Firehose, seuAWSO relatório de alocação 
de custos da inclui o uso e os custos agrupados por tags. Você pode organizar seus custos de vários 
serviços aplicando tags que representam categorias de negócios (como centros de custos, nomes de 
aplicativos ou proprietários). Para obter mais informações, consulte Usar etiquetas de alocação de custos 
para relatórios de faturamento personalizados no Manual do usuário do AWS Billing.
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Restrições de tag
As restrições a seguir se aplicam a tags no Kinesis Data Firehose.

Restrições básicas

• O número máximo de tags por recurso (stream) é 50.
• As chaves e os valores de tags diferenciam maiúsculas de minúsculas.
• Você não pode alterar nem editar as tags de um stream excluído.

Restrições de chaves de marcas

• Cada chave de marca deve ser exclusiva. Se você adicionar uma marca com uma chave que já estiver 
em uso, sua nova marca existente substituirá o par de chave-valor.

• Não é possível iniciar uma chave de tag com aws:, pois esse prefixo é reservado para uso pela AWS. A 
AWS cria tags que começam com esse prefixo em seu nome, mas você não pode editá-las ou excluí-las.

• As chaves de marca devem ter entre 1 e 128 caracteres Unicode.
• As chaves de tag devem consistir nos seguintes caracteres: Letras Unicode, dígitos, espaço em branco 

e os seguintes caracteres especiais:_ . / = + - @.

Restrições de valor de marcas

• Os valores de marca devem ter entre 0 e 255 caracteres Unicode.
• Os valores de marca podem estar em branco. Caso contrário, eles devem consistir nos seguintes 

caracteres: Letras Unicode, dígitos, espaço em branco e qualquer um dos seguintes caracteres 
especiais:_ . / = + - @.

Como marcar fluxos de entrega usando a API do 
Amazon Kinesis Data Firehose

Você pode especificar tags ao invocarCreateDeliveryFluxo doPara criar um fluxo de entrega. Para fluxos 
de entrega existentes, você pode adicionar, listar e remover tags usando estas três operações:

• TagDeliveryFluxo do
• ListTagsForDeliveryFluxo do
• UntagDeliveryFluxo do
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Tutorial: Envio de registros de fluxo 
de VPC para a Splunk usando o 
Amazon Kinesis Data Firehose

Neste tutorial, você aprenderá a capturar informações sobre o tráfego de IP para e proveniente de 
interfaces de rede em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Em seguida, você usa o Amazon 
Kinesis Data Firehose para enviar essas informações para a Splunk. Para obter mais informações sobre o 
tráfego de rede da VPC, consulteLogs de fluxo da VPCnaManual do usuário da Amazon VPC.

Primeiro, você envia os registros de fluxo do Amazon VPC para a Amazon CloudWatch. Então a partir de 
CloudWatch, os dados vão para um fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose. O Kinesis Data Firehose, 
em seguida, invoca umaAWS Lambdafunção para descompactar os dados e envia os dados de log 
descompactados para a Splunk.

Pré-requisitos

Antes de começar, verifique se você tem os seguintes pré-requisitos:

• AWSconta— Se você não tiver umaAWSconta, crie uma emhttp://aws.amazon.com. Para obter mais 
informações, consulteAmazon Kinesis Data Firehose (p. 4)

• AWS CLI— Partes deste tutorial exigem que você use oAWS Command Line Interface(AWS CLI). Para 
instalar oAWS CLI, consulteInstalar oAWSCommand Line InterfacenaAWS Command Line InterfaceGuia 
do usuário do.

• Token HEC— Em sua implantação do Splunk, configure um token HTTP Event Collector (HEC) com 
o tipo de origemaws:cloudwatchlogs:vpcflow. Para obter mais informações, consulte  Visão 
geral de instalação e configuração para o complemento do Splunk para o Amazon Kinesis Firehose na 
documentação do Splunk.

Tópicos
• Etapa 1: Envie dados de log do Amazon VPC para a Amazon CloudWatch (p. 134)
• Etapa 2: Criar um fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose com o Splunk como destino (p. 136)
• Etapa 3: Envie os dados da Amazon CloudWatch ao Kinesis Data Firehose (p. 139)
• Etapa 4: Confira os resultados no Splunk e no Kinesis Data Firehose (p. 140)

Etapa 1: Envie dados de log do Amazon VPC para 
a Amazon CloudWatch

Na primeira parte dissoTutorial do Kinesis Data Firehose (p. 134), você cria uma Amazon CloudWatch 
grupo de logs para receber seus registros de fluxo do Amazon VPC. Em seguida, você cria logs de fluxo 
para sua Amazon VPC e os envia para o CloudWatch grupo de log que você criou.
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Para criar uma CloudWatch grupo de logs para receber logs de fluxo da Amazon VPC

1. Faça login noAWS Management Consolee abra as CloudWatch Console dohttps:// 
console.aws.amazon.com/cloudwatch/.

2. No painel de navegação, escolha Log groups(Grupos de logs).
3. Selecione Actions (Ações) e selecione Create log group (Criar grupo de logs).
4. Insira o nome VPCtoSplunkLogGroup e selecione Create log group (Criar grupo de logs).

Para criar um log de fluxo da VPC

1. Abra o console da Amazon VPC em https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. No painel de navegação, escolha Your VPCs (Suas VPCs). Em seguida, selecione sua VPC na lista 

marcando a caixa de seleção ao lado dela.

3. Selecione Actions (Ações) e selecione Create flow log (Criar log de fluxo).
4. Na lista Filter* (Filtro), selecione All (Tudo).
5. Mantenha o destino definido comoSend to (Enviar para) CloudWatchLogs.
6. ParaGrupo de logs de destino*, escolhaVPCtoSplunkLogGroup, que é o grupo de logs que você criou 

no procedimento anterior.
7. Para configurar uma função do IAM, escolhaDefinir as permissões.

8. Na nova janela exibida, mantenha IAM Role (Função do IAM) definida como Create a 
new IAM Role (Criar uma função do IAM). Na caixa Role name (Nome da função), digite
VPCtoSplunkWritetoCWRole. Em seguida, selecione Allow (Permitir).

9. Volte para a guia Create flow log (Criar log de fluxo) do navegador e atualize a caixa IAM role* 
(Função do IAM). Em seguida, escolhaVPCtoSplunkWritetoFunção da CWna lista.

10. Selecione Create (Criar) e, depois, Close (Fechar).
11. De volta ao painel da Amazon VPC, escolhaSuas VPCsno painel de navegação. Então, marque a 

caixa de seleção ao lado da sua VPC.
12. Role para baixo, selecione a guia Flow Logs (Logs de fluxo) e procure pelo log de fluxo criado nas 

etapas anteriores. Certifique-se que seu status está Active (Ativo). Se não estiver, revise as etapas 
anteriores.
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Vá para Etapa 2: Criar um fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose com o Splunk como 
destino (p. 136).

Etapa 2: Criar um fluxo de entrega do Kinesis Data 
Firehose com o Splunk como destino

Nesta parte doTutorial do Kinesis Data Firehose (p. 134), você cria um fluxo de entrega do Amazon 
Kinesis Data Firehose para receber os dados de log da Amazon CloudWatch e entregue esses dados para 
a Splunk.

Os registros que CloudWatch os envios para o fluxo de entrega estão em um formato compactado. No 
entanto, o Kinesis Data Firehose não pode enviar registros compactados para a Splunk. Portanto, ao criar 
o fluxo de entrega no procedimento a seguir, você habilita a transformação de dados e configura umAWS 
Lambdafunção para descompactar os dados do log. Em seguida, o Kinesis Data Firehose envia os dados 
não compactados para a Splunk.

Para criar um fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose com o Splunk como destino

1. Abra o console do Kinesis Data Firehose emhttps://console.aws.amazon.com/firehose/.
2. Escolha Create delivery stream (Criar fluxo de entrega).
3. Para o nome do fluxo de entrega, insira VPCtoSplunkStream. Em seguida, role até o final e 

selecione Next (Próximo).
4. Para Data transformation* (Transformação de dados*), escolha Enabled (Habilitado).
5. Para Lambda function* (Função Lambda), escolha Create new (Criar novo).
6. No painel Choose Lambda blueprint (Escolher esquema do Lambda) role para baixo e selecione

Kinesis Firehose Cloudwatch Logs Processor (Processador do CloudWatch Logs do Kinesis Firehose). 
Isso abre o console do AWS Lambda.

Note

É recomendável escolher o valor baixo da dica de buffer do Lambda, de 256 KB.
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7. No console do AWS Lambda, para o nome de função, insira VPCtoSplunkLambda.
8. No texto da descrição em Execution role (Função de execução), selecione o link IAM console 

(Console do IAM) para criar uma função personalizada. Isso abre asAWS Identity and Access 
Managementconsole (IAM).

9. No console do IAM, escolha Lambda.
10. Selecione Next (Próximo): Permissions
11. Escolha Create policy (Criar política).
12. Escolha a guia JSON e substitua o JSON existente com o seguinte. Certifique-se de substituir osua 

regiãoeyour-aws-account-idespaços reservados com seusAWSCódigo da região e ID da 
conta. Não inclua hifens ou traços no ID da conta. Para obter uma lista deAWSCódigos de região, 
consulteAWSRegiões e endpoints.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "firehose:PutRecordBatch" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:firehose:your-region:your-aws-account-id:deliverystream/
VPCtoSplunkStream" 
            ] 
        } 
    ]
}

Essa política permite que a função Lambda coloque os dados de volta no fluxo de entrega invocando 
oPutRecordBatchoperação. Essa etapa é necessária porque uma função Lambda só pode 
retornar até 6 MiB de dados toda vez que o Kinesis Data Firehose a invoca. Se o tamanho de dados 
descompactados exceder 6 MiB, a função invoca PutRecordBatch para colocar alguns dados de 
volta no fluxo de entrega para processamento futuro.

13. De volta aoCriar funçãojanela, atualize a lista de políticas e 
escolhaVPCtoSplunkLambdaPolicyselecionando a caixa à esquerda.

14. Selecione Next (Próximo): Tags.
15. Selecione Next (Próximo): Análise.
16. ParaNome da função, insiraVPCtoSplunkLambdaRolee, em seguida, escolhaCriar função.
17. No console do Lambda, atualize a lista de funções existentes e selecione VPCtoSplunkLambdaRole.
18. Role para baixo e escolha Create function (Criar função).
19. No painel de funções do Lambda, role para baixo até asConfigurações básicasseção e aumente o 

tempo limite para3minutos.
20. Role para cima e escolha Save (Salvar).
21. De volta à caixa de diálogo Choose Lambda blueprint (Selecionar esquema do Lambda), selecione

Close (Fechar).
22. Na página de criação do stream de entrega, abaixo doTransforme os registros de origem 

comAWSLambdaseção, escolha oatualizarbotão. Em seguida, escolhaVPCtoSplunkLambdana lista de 
funções.

23. Role para baixo e escolha Next (Próximo).
24. Em Destination* (Destino), selecione Splunk.
25. Para Splunk cluster endpoint (Endpoint do cluster do Splunk), consulte as informações em Configurar 

o Amazon Kinesis Firehose para enviar dados para a plataforma Splunk na documentação do Splunk.
26. Mantenha Splunk endpoint type (Tipo de endpoint da Splunk) definido como Raw endpoint (Endpoint 

bruto).
27. Insira o valor (e não o nome) do token do Coletor de eventos HTTP (HEC) do Splunk.
28. Em S3 backup mode* (Modo de backup do S3), selecione Backup all events (Fazer backup de todos 

os eventos).
29. Escolha um bucket do Amazon S3 existente (ou crie um novo, se quiser) e escolhaPróximo.
30. Na página Configure settings (Definir configurações), role para baixo até a seção IAM role (Função do 

IAM) e selecione Create new or choose (Criar ou escolher).
31. Na lista IAM Role (Função do IAM), selecione Create a new IAM role (Criar uma função do IAM). 

Para Role Name (Nome da função), insira VPCtoSplunkLambdaFirehoseRole e selecione Allow 
(Permitir).

32. Selecione Next (Próximo) e revise a configuração escolhida para o fluxo de entrega. Em seguida, 
selecione Create delivery stream (Criar fluxo de entrega).

Vá para Etapa 3: Envie os dados da Amazon CloudWatch ao Kinesis Data Firehose (p. 139).
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Etapa 3: Envie os dados da Amazon CloudWatch 
ao Kinesis Data Firehose

Nesta etapa desteTutorial do Kinesis Data Firehose (p. 134), você assina o fluxo de entrega na Amazon 
CloudWatch grupo de logs do Essa etapa faz com que os dados de log fluam do grupo de log para o fluxo 
de entrega.

Para enviar dados de registro de CloudWatch Logs em seu fluxo de entrega

Neste procedimento, você usa oAWS Command Line Interface(AWS CLI)para criar uma CloudWatch 
Registra a assinatura que envia eventos de registro para seu stream de entrega.

1. Salve a seguinte política de confiança em um arquivo local e nomeie o arquivo como
VPCtoSplunkCWtoFHTrustPolicy.json. Substitua o espaço reservado your-region pelo 
código da sua região da AWS.

{ 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { "Service": "logs.your-region.amazonaws.com" }, 
    "Action": "sts:AssumeRole" 
  }
}

2. Em uma janela de comando, vá até o diretório onde você salvou o
VPCtoSplunkCWtoFHPolicy.json e execute o seguinte comando da AWS CLI.

aws iam create-role --role-name VPCtoSplunkCWtoFHRole --assume-role-policy-document 
 file://VPCtoSplunkCWtoFHTrustPolicy.json

3. Salve a seguinte política de acesso em um arquivo local e nomeie o arquivo como
VPCtoSplunkCWtoFHAccessPolicy.json. Certifique-se de substituir osua regiãoeyour-aws-
account-idespaços reservados com seusAWSCódigo da região e ID da conta.

{ 
    "Statement":[ 
      { 
        "Effect":"Allow", 
        "Action":["firehose:*"], 
        "Resource":["arn:aws:firehose:your-region:your-aws-account-id:deliverystream/
VPCtoSplunkStream"] 
      }, 
      { 
        "Effect":"Allow", 
        "Action":["iam:PassRole"], 
        "Resource":["arn:aws:iam::your-aws-account-id:role/VPCtoSplunkCWtoFHRole"] 
      } 
    ]
}

4. Em uma janela de comando, vá até o diretório onde você salvou o
VPCtoSplunkCWtoFHAccessPolicy.json e execute o seguinte comando da AWS CLI.

aws iam put-role-policy --role-name VPCtoSplunkCWtoFHRole --
policy-name VPCtoSplunkCWtoFHAccessPolicy --policy-document file://
VPCtoSplunkCWtoFHAccessPolicy.json
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5. Substitua osua regiãoeyour-aws-account-idespaços reservados no seguinteAWS CLIcomande 
com seuAWSCódigo da região e ID da conta e, em seguida, execute o comando.

aws logs put-subscription-filter --log-group-name "VPCtoSplunkLogGroup" --filter-
name "Destination" --filter-pattern "" --destination-arn "arn:aws:firehose:your-
region:your-aws-account-id:deliverystream/VPCtoSplunkStream" --role-arn 
 "arn:aws:iam::your-aws-account-id:role/VPCtoSplunkCWtoFHRole"

Vá para Etapa 4: Confira os resultados no Splunk e no Kinesis Data Firehose (p. 140).

Etapa 4: Confira os resultados no Splunk e no 
Kinesis Data Firehose

Você pode monitorar o fluxo de dados em diversos pontos nesse exemplo. Nesta etapa doTutorial do 
Kinesis Data Firehose (p. 134), você verifica os dados no Splunk, o destino final, e também monitora seu 
fluxo por meio do Kinesis Data Firehose.

Para verificar os resultados na AWS e no Splunk

1. Abra o console do Kinesis Data Firehose emhttps://console.aws.amazon.com/firehose/.
2. Na lista de fluxos de entrega, escolhaVPCtoSplunkStream.
3. Escolha a guia Monitoring (Monitoramento) e visualize os gráficos. Ajuste o intervalo de tempo e use o 

botão refresh (atualizar) periodicamente.
4. Se você não encontrar seus dados no Splunk, consulte Data Not Delivered to Splunk (Dados não 

entregues ao Splunk).

Important

Após verificar os resultados, exclua qualquer recurso da AWS que não precise manter, para não 
incorrer em cobranças contínuas.
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Solução de problemas do Amazon 
Kinesis Data Firehose

Se o Kinesis Data Firehose encontrar erros ao entregar ou processar dados, ele tentará novamente até 
que a duração da nova tentativa configurada expire. Se a duração da nova tentativa terminar antes que os 
dados sejam entregues com êxito, o Kinesis Data Firehose fará o backup dos dados no bucket de backup 
configurado do S3. Se o destino for o Amazon S3 e a entrega falhar ou se a entrega para o bucket S3 de 
backup falhar, o Kinesis Data Firehose continuará tentando novamente até o fim do período de retenção. 
Para fluxosDirectPut de entrega, o Kinesis Data Firehose retém os registros por 24 horas. Para um fluxo 
de entrega cuja fonte de dados é um fluxo de dados do Kinesis, é possível alterar o período de retenção 
conforme descrito em Alterar o período de retenção de dados.

Se a fonte de dados for um stream de dados do Kinesis, o Kinesis Data Firehose repetirá as seguintes 
operações indefinidamente:DescribeStreamGetRecords,GetShardIterator e.

Se o fluxo de entrega usar o DirectPut, verifique as métricas IncomingBytes e IncomingRecords
para ver se há tráfego de entrada. Se você estiver usando o PutRecord ou o PutRecordBatch, 
certifique-se de detectar as exceções e tentar novamente. Recomendamos uma política de repetição com 
recuo exponencial com tremulação e diversas tentativas. Além disso, se você usar aPutRecordBatch
API, certifique-se de que seu código verifique o valor de FailedPutCountna resposta mesmo quando a 
chamada da API for bem-sucedida.

Se o fluxo de entrega usar um fluxo de dados do Kinesis como a fonte, verifique as métricas
IncomingBytes e IncomingRecords para o fluxo de dados de origem. Além disso, certifique-se de 
que as métricas DataReadFromKinesisStream.Bytes e DataReadFromKinesisStream.Records
estejam sendo emitidas para o fluxo de entrega.

Para obter informações sobre como rastrear o uso de erros de entrega CloudWatch, consultethe section 
called “Monitoramento com CloudWatch registros” (p. 110).

Problemas
• Dados não entregues ao Amazon S3 (p. 141)
• Dados não entregues ao Amazon Redshift (p. 142)
• Dados não entregues ao Amazon OpenSearch Service (p. 143)
• Dados não entregues ao Splunk (p. 143)
• Fluxo de entrega não disponível como destino para CloudWatch registros, CloudWatch eventos 

ouAWS IoT ações (p. 144)
• Métrica de atualização de dados aumentando ou não emitida (p. 145)
• Falha na conversão de formato de registro para Apache Parquet (p. 146)
• Nenhum dado no destino apesar das métricas positivas (p. 146)
• Solução de problemas de endpoints HTTP (p. 146)

Dados não entregues ao Amazon S3
Verifique o seguinte se os dados não forem fornecidos ao bucket do Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3)

• Verifique o Kinesis Data FirehoseIncomingBytes eIncomingRecords as métricas para garantir que 
os dados sejam enviados para o stream de entrega do Kinesis Data Firehose com êxito. Para obter mais 
informações, consulte Monitorar o Kinesis Data Firehose usando CloudWatch métricas (p. 94).
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• Se a transformação de dados com o Lambda estiver ativada, verifique aExecuteProcessingSuccess
métrica do Kinesis Data Firehose para garantir que o Kinesis Data Firehose tenha tentado invocar sua 
função do Lambda. Para obter mais informações, consulte Monitorar o Kinesis Data Firehose usando 
CloudWatch métricas (p. 94).

• Verifique aDeliveryToS3.Success métrica do Kinesis Data Firehose para garantir que o Kinesis Data 
Firehose tenha tentado colocar dados em seu bucket do Amazon S3. Para obter mais informações, 
consulte Monitorar o Kinesis Data Firehose usando CloudWatch métricas (p. 94).

• Habilite do registro de erros caso ele ainda não esteja habilitado e verifique se os logs de erros acusa 
falha de entrega. Para obter mais informações, consulte Monitorar o Kinesis Data Firehose usando 
CloudWatch logs (p. 110).

• Certifique-se de que o bucket do Amazon S3 especificado em seu fluxo de entrega do Kinesis Data 
Firehose ainda exista.

• Se a transformação de dados com o Lambda estiver ativada, certifique-se de que a função Lambda 
especificada em seu stream de entrega ainda exista.

• Certifique-se de que a função do IAM especificada no stream de entrega do Kinesis Data Firehose tenha 
acesso ao bucket do S3 e à sua função Lambda (se a transformação de dados estiver ativada). Para 
obter mais informações, consulte Conceder ao Kinesis Data Firehose acesso a um destino do Amazon 
S3 (p. 50).

• Se você estiver usando transformação de dados, certifique-se de que sua função Lambda nunca retorne 
respostas cujo tamanho de carga exceda 6 MB. Para obter mais informações, consulte Transformação 
de dados no Amazon Kinesis Data Firehose.

Dados não entregues ao Amazon Redshift
Verifique o seguinte se os dados não forem entregues ao seu cluster do Amazon Redshift.

Os dados são entregues ao seu bucket do S3 antes de serem carregados no Amazon Redshift. Se os 
dados não forem entregues ao bucket do S3, consulte Dados não entregues ao Amazon S3 (p. 141).

• Verifique aDeliveryToRedshift.Success métrica do Kinesis Data Firehose para garantir que 
o Kinesis Data Firehose tenha tentado copiar dados do seu bucket do S3 para o cluster do Amazon 
Redshift. Para obter mais informações, consulte Monitorar o Kinesis Data Firehose usando CloudWatch 
métricas (p. 94).

• Habilite do registro de erros caso ele ainda não esteja habilitado e verifique se os logs de erros acusa 
falha de entrega. Para obter mais informações, consulte Monitorar o Kinesis Data Firehose usando 
CloudWatch logs (p. 110).

• Verifique aSTL_CONNECTION_LOG tabela do Amazon Redshift para ver se o Kinesis Data Firehose pode 
fazer conexões bem-sucedidas. Nessa tabela, você conseguirá ver as conexões e os respectivos status 
com base em um nome de usuário. Para obter mais informações, consulte STL_CONNECTION_LOGo
Guia do desenvolvedor de banco de dados do Amazon Redshift.

• Se a verificação anterior mostrar que as conexões estão sendo estabelecidas, verifique 
aSTL_LOAD_ERRORS tabela do Amazon Redshift para verificar o motivo da falha do COPY. Para 
obter mais informações, consulte STL_LOAD_ERRORSo Guia do desenvolvedor de banco de dados do 
Amazon Redshift.

• Certifique-se de que a configuração do Amazon Redshift em seu stream de entrega do Kinesis Data 
Firehose seja precisa e válida.

• Certifique-se de que a função do IAM especificada em seu stream de entrega do Kinesis Data Firehose 
possa acessar o bucket S3 do qual o Amazon Redshift copia dados e também a função Lambda para 
transformação de dados (se a transformação de dados estiver ativada). Para obter mais informações, 
consulte Conceder ao Kinesis Data Firehose acesso a um destino do Amazon S3 (p. 50).

• Se o seu cluster do Amazon Redshift estiver em uma nuvem privada virtual (VPC), certifique-se de 
que o cluster permita o acesso a partir de endereços IP do Kinesis Data Firehose. Para obter mais 
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informações, consulte Conceda ao Kinesis Data Firehose acesso a um destino do Amazon Redshift
 (p. 51).

• Certifique-se de que o cluster do Amazon Redshift esteja disponível ao público.
• Se você estiver usando transformação de dados, certifique-se de que sua função Lambda nunca retorne 

respostas cujo tamanho de carga exceda 6 MB. Para obter mais informações, consulte Transformação 
de dados no Amazon Kinesis Data Firehose.

Dados não entregues ao Amazon OpenSearch 
Service

Verifique o seguinte se os dados não forem entregues ao seu domínio OpenSearch de serviço.

É possível fazer backup de dados no bucket do Amazon S3 simultaneamente. Se os dados não forem 
entregues ao bucket do S3, consulte Dados não entregues ao Amazon S3 (p. 141).

• Verifique o Kinesis Data FirehoseIncomingBytes eIncomingRecords as métricas para garantir que 
os dados sejam enviados para o stream de entrega do Kinesis Data Firehose com êxito. Para obter mais 
informações, consulte Monitorar o Kinesis Data Firehose usando CloudWatch métricas (p. 94).

• Se a transformação de dados com o Lambda estiver ativada, verifique aExecuteProcessingSuccess
métrica do Kinesis Data Firehose para garantir que o Kinesis Data Firehose tenha tentado invocar sua 
função do Lambda. Para obter mais informações, consulte Monitorar o Kinesis Data Firehose usando 
CloudWatch métricas (p. 94).

• Verifique aDeliveryToAmazonOpenSearchService.Success métrica do Kinesis Data Firehose 
para garantir que o Kinesis Data Firehose tenha tentado indexar dados no cluster OpenSearch de 
serviços. Para obter mais informações, consulte Monitorar o Kinesis Data Firehose usando CloudWatch 
métricas (p. 94).

• Habilite do registro de erros caso ele ainda não esteja habilitado e verifique se os logs de erros acusa 
falha de entrega. Para obter mais informações, consulte Monitorar o Kinesis Data Firehose usando 
CloudWatch logs (p. 110).

• Certifique-se de que a configuração do OpenSearch serviço em seu fluxo de entrega seja precisa e 
válida.

• Se a transformação de dados com o Lambda estiver ativada, certifique-se de que a função Lambda 
especificada em seu stream de entrega ainda exista.

• Certifique-se de que a função do IAM especificada em seu stream de entrega possa acessar seu cluster 
de OpenSearch serviços e a função Lambda (se a transformação de dados estiver ativada). Para obter 
mais informações, consulte Conceda ao Kinesis Data Firehose acesso a um destino OpenSearch de 
serviço público (p. 54).

• Se você estiver usando transformação de dados, certifique-se de que sua função Lambda nunca retorne 
respostas cujo tamanho de carga exceda 6 MB. Para obter mais informações, consulte Transformação 
de dados no Amazon Kinesis Data Firehose.

Dados não entregues ao Splunk
Verifique o seguinte se os dados não forem entregues ao endpoint do Splunk.

• Se sua plataforma Splunk estiver em uma VPC, certifique-se de que o Kinesis Data Firehose possa 
acessá-la. Para obter mais informações, consulte Acesso ao Splunk na VPC.

• Se você usa um balanceador deAWS carga, verifique se ele é um Classic Load Balancer. O Kinesis 
Data Firehose não é compatível com Application Load Balancers ou Network Load Balancers. Além 
disso, habilite sticky sessions com base na duração com a expiração do cookie desabilitada. Para obter 
informações sobre como fazer isso, consulte Perdurabilidade da sessão com base na duração.
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• Revise os requisitos da plataforma Splunk. O complemento Splunk para Kinesis Data Firehose requer a 
versão 6.6.X ou posterior da plataforma Splunk. Para obter mais informações, consulte Complemento do 
Splunk para o Amazon Kinesis Firehose.

• Se você tiver um proxy (Elastic Load Balancing ou outro) entre o Kinesis Data Firehose e o nó HTTP 
Event Collector (HEC), habilite sessões fixas para dar suporte às confirmações HEC (ACKs).

• Verifique se o token do HEC que você está usando é válido.
• Verifique se o token do HEC está ativado. Consulte Ativar e desativar os tokens do Coletor de eventos.
• Verifique se os dados que você está enviando ao Splunk estão formatados corretamente. Para obter 

mais informações, consulte Formatar eventos para o Coletor de eventos HTTP.
• Verifique se o token do HEC e o evento de entrada estão configurados com um índice válido.
• Quando um upload para o Splunk falhar devido a um erro do servidor a partir do nó HEC, a solicitação 

será automaticamente tentada novamente Se todas as tentativas falharem, os dados serão copiados 
para o Amazon S3. Verifique se seus dados aparecem no Amazon S3, o que é uma indicação dessa 
falha.

• Verifique se você habilitou a confirmação do indexador no token do HEC. Para obter mais informações, 
consulte Habilitar confirmação do indexador.

• Aumente o valor deHECAcknowledgmentTimeoutInSeconds na configuração de destino do Splunk 
de seu fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose.

• Aumente o valor deDurationInSeconds underRetryOptions na configuração de destino do Splunk 
do seu stream de entrega do Kinesis Data Firehose.

• Verifique o status do HEC.
• Se você estiver usando transformação de dados, certifique-se de que sua função Lambda nunca retorne 

respostas cujo tamanho de carga exceda 6 MB. Para obter mais informações, consulte Transformação 
de dados no Amazon Kinesis Data Firehose.

• Verifique se o parâmetro do Splunk chamado ackIdleCleanup está definido como true. Ele é "false" 
por padrão. Para definir o parâmetro como true, faça o seguinte:
• Para uma implantação de nuvem gerenciada do Splunk, envie um caso usando o portal de suporte do 

Splunk. Nesse caso, peça para que o suporte do Splunk habilite o coletor de eventos HTTP, defina 
o ackIdleCleanup como true em inputs.conf e crie ou modifique um load balancer para ser 
usado com esse complemento.

• Para uma implantação empresarial de Splunk distribuída, defina o parâmetro ackIdleCleanup
como verdadeiro no arquivo inputs.conf. Para usuários do *nix, este arquivo está localizado em
$SPLUNK_HOME/etc/apps/splunk_httpinput/local/. Para usuários do Windows, está em
%SPLUNK_HOME%\etc\apps\splunk_httpinput\local\.

• Para uma implantação empresarial Splunk de única instância, defina o parâmetro ackIdleCleanup
como true no arquivo inputs.conf. Para usuários do *nix, este arquivo está localizado em
$SPLUNK_HOME/etc/apps/splunk_httpinput/local/. Para usuários do Windows, está em
%SPLUNK_HOME%\etc\apps\splunk_httpinput\local\.

• Consulte Solução de problemas do Splunk para o Amazon Kinesis Firehose.

Fluxo de entrega não disponível como destino para 
CloudWatch registros, CloudWatch eventos ouAWS 
IoT ações

AlgunsAWS serviços só podem enviar mensagens e eventos para um stream de entrega do Kinesis Data 
Firehose que esteja na mesmaAWS região. Verifique se o stream de entrega do Kinesis Data Firehose 
está localizado na mesma região de seus outros serviços.
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Métrica de atualização de dados aumentando ou 
não emitida

A métrica de atualização de dados informa se os dados no fluxo de entrega estão atualizados. É a idade 
do registro de dados mais antigo no fluxo de entrega, medida desde o momento em que o Kinesis Data 
Firehose ingeriu os dados até o momento atual. O Kinesis Data Firehose fornece métricas que você pode 
usar para monitorar a atualização dos dados. Para identificar a métrica de atualização de dados de um 
destino específico, consulte the section called “Monitorar com CloudWatch métricas” (p. 94).

Se você habilitar o backup de todos os eventos ou todos os documentos, monitore duas métricas de 
atualização de dados separadas: uma para o destino principal e outra para o backup.

Se a métrica de atualização de dados não estiver sendo emitida, isso significa que não há entrega ativa 
para o fluxo de entrega. Isso acontece quando a entrega de dados está completamente bloqueada ou 
quando não há dados de entrada.

Se a métrica de atualização de dados estiver aumentando constantemente, isso significa que a entrega de 
dados está em atraso. Isso pode acontecer por um dos seguintes motivos.

• O destino não comporta a taxa de entrega. Se o Kinesis Data Firehose encontrar erros transitórios 
devido ao alto tráfego, a entrega poderá ficar atrasada. Isso pode acontecer para outros destinos além 
do Amazon S3 (pode acontecer para OpenSearch Service, Amazon Redshift ou Splunk). Certifique-se 
de que o destino tenha capacidade suficiente para comportar o tráfego de entrada.

• O destino é lento. A entrega de dados pode ficar para trás se o Kinesis Data Firehose encontrar alta 
latência. Monitore a métrica da latência do destino.

• A função do Lambda é lenta. Isso pode levar a uma taxa de entrega de dados inferior à taxa de ingestão 
de dados para o fluxo de entrega. Se possível, melhore a eficiência da função do Lambda. Por exemplo, 
se a função executa a E/S de rede, use vários threads ou a E/S assíncrona para aumentar o paralelismo. 
Além disso, considere aumentar o tamanho da memória da função Lambda para que a alocação da CPU 
possa aumentar adequadamente. Isso pode causar invocações do Lambda mais rápidas. Para obter 
mais informações sobre como configurar as funções do Lambda, consulte Configurar as funções doAWS 
Lambda.

• Há falhas durante a entrega de dados. Para obter informações sobre como monitorar erros 
usando o Amazon CloudWatch Logs, consultethe section called “Monitoramento com CloudWatch 
registros” (p. 110).

• Se a fonte de dados do fluxo de entrega for um fluxo de dados do Kinesis, é possível 
que esteja ocorrendo uma limitação. Verifique as métricas ThrottledGetRecords,
ThrottledGetShardIterator e ThrottledDescribeStream. Se houver vários consumidores 
conectados ao fluxo de dados do Kinesis, considere o seguinte:
• Se as métricas ThrottledGetRecords e ThrottledGetShardIterator estiverem altas, 

recomendamos aumentar o número de estilhaços provisionados para o fluxo de dados.
• SeThrottledDescribeStream for alto, recomendamos que você adicione 

akinesis:listshards permissão à função configurada em KinesisStreamSourceConfiguration.
• Dicas de baixa capacidade de buffer para o destino. Isso pode aumentar o número de viagens de ida e 

volta que o Kinesis Data Firehose precisa fazer até o destino, o que pode atrasar a entrega. Considere 
aumentar o valor das dicas de buffer. Para obter mais informações, consulte BufferingHints.

• Uma longa duração para repetições pode gerar atrasos na entrega quando os erros são frequentes. 
Considere reduzir a duração das repetições. Além disso, monitore os erros e tente reduzi-los. Para obter 
informações sobre como monitorar erros usando o Amazon CloudWatch Logs, consultethe section called 
“Monitoramento com CloudWatch registros” (p. 110).

• Se o destino for Splunk e DeliveryToSplunk.DataFreshness estiver alto, mas
DeliveryToSplunk.Success parecer bom, o cluster do Splunk pode estar ocupado. Libere o cluster 
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do Splunk se possível. Como alternativa, entre em contato com oAWS Support e solicite um aumento no 
número de canais que o Kinesis Data Firehose está usando para se comunicar com o cluster Splunk.

Falha na conversão de formato de registro para 
Apache Parquet

Isso acontece se você pegar dados do DynamoDB que incluem oSet tipo, transmiti-los pelo Lambda para 
um stream de entrega e usar anAWS Glue Data Catalog para converter o formato do registro em Apache 
Parquet.

Quando oAWS Glue rastreador indexa os tipos de dados do conjunto do DynamoDB 
(StringSetNumberSet,, eBinarySet), ele os armazena no catálogo de dados 
comoSET<STRING>SET<BIGINT>, eSET<BINARY>, respectivamente. No entanto, para que o Kinesis 
Data Firehose converta os registros de dados para o formato Apache Parquet, são necessários tipos de 
dados do Apache Hive. Como os tipos de conjunto não são tipos de dados válidos do Apache Hive, há 
falha na conversão. Para que a conversão funcione, atualize o catálogo de dados com os tipos de dados 
do Apache Hive. É possível fazer isso alterando set para array no catálogo de dados.

Como alterar um ou mais tipos de dados de set para array em um catálogo de dados do AWS 
Glue

1. Faça login noAWS Management Console e abra oAWS Glue console em https:// 
console.aws.amazon.com/glue/.

2. No painel esquerdo, no cabeçalho Data catalog (Catálogo de dados), escolha Tables (Tabelas).
3. Na lista de tabelas, escolha o nome da tabela na qual você precisa modificar um ou mais tipos de 

dados. Você será redirecionado para a página de detalhes da tabela
4. Escolha o botão Editar esquema no canto superior direito da página de detalhes.
5. Na coluna Data type (Tipo de dados), escolha o primeiro tipo de dados set.
6. Na lista suspensa Column type (Tipo de coluna), altere o tipo de set para array.
7. No ArraySchemacampo, insiraarray<string>,array<int>, ouarray<binary>, dependendo do 

tipo de dados apropriado para seu cenário.
8. Escolha Update (Atualizar).
9. Repita as etapas anteriores para converter outros tipos set em tipos array.
10. Escolha Save (Salvar).

Nenhum dado no destino apesar das métricas 
positivas

Se não há problemas de ingestão de dados e as métricas emitidas para o fluxo de entrega parecem 
boas, mas você não está vendo os dados no destino, verifique a lógica do leitor. Verifique se o leitor está 
analisando corretamente todos os dados.

Solução de problemas de endpoints HTTP
Esta seção descreve etapas comuns de solução de problemas ao lidar com o Kinesis Data Firehose 
fornecendo dados para destinos genéricos de endpoints HTTP e destinos parceiros, incluindo Datadog, 
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Dynatrace LogicMonitor, MongoDB, New Relic, Splunk ou Sumo Logic. Para os fins desta seção, todos os 
destinos aplicáveis são chamados de endpoints HTTP.

Note

As informações nesta seção não se aplicam aos seguintes destinos: Splunk, OpenSearch Service, 
S3 e Redshift.

CloudWatch Registros
É altamente recomendável que você habilite o CloudWatch Logging for Firehose. Os registros só são 
publicados quando há erros na entrega ao seu destino.

Exceções de destino
ErrorCode: HttpEndpoint.DestinationException

{ 
    "deliveryStreamARN": "arn:aws:firehose:us-east-1:123456789012:deliverystream/ronald-
test", 
    "destination": "custom.firehose.endpoint.com...", 
    "deliveryStreamVersionId": 1, 
    "message": "The following response was received from the endpoint destination. 413: 
 {\"requestId\": \"43b8e724-dbac-4510-adb7-ef211c6044b9\", \"timestamp\": 1598556019164, 
 \"errorMessage\": \"Payload too large\"}", 
    "errorCode": "HttpEndpoint.DestinationException", 
    "processor": "arn:aws:lambda:us-east-1:379522611494:function:httpLambdaProcessing"
} 
             

As exceções de destino indicam que o Firehose conseguiu estabelecer uma conexão com seu endpoint 
e fazer uma solicitação HTTP, mas não recebeu um código de resposta 200. Respostas 2xx que não 
sejam 200s também resultarão em uma exceção de destino. O Kinesis Data Firehose registra o código 
de resposta e uma carga de resposta truncada recebida do endpoint configurado no CloudWatch Logs. 
Como o Kinesis Data Firehose registra o código de resposta e a carga sem modificação ou interpretação, 
cabe ao endpoint fornecer o motivo exato pelo qual ele rejeitou a solicitação de entrega HTTP do Kinesis 
Data Firehose. As recomendações de solução de problemas comuns para essas exceções são as 
recomendações de solução de problemas comuns para essas exceções:

• 400: Indica que você está enviando uma solicitação incorreta devido a uma configuração incorreta do 
Kinesis Data Firehose. Certifique-se de ter o URL correto, atributos comuns, codificação de conteúdo,
chave de acesso e dicas de buffer para seu destino. Consulte a documentação específica do destino 
sobre a configuração necessária.

• 401: Indica que a chave de acesso que você configurou para seu stream de entrega está incorreta ou 
ausente.

• 403: Indica que a chave de acesso que você configurou para seu stream de entrega não tem permissões 
para entregar dados ao endpoint configurado.

• 413: Indica que a carga da solicitação que o Kinesis Data Firehose envia para o endpoint é muito grande 
para ser processada pelo endpoint. Tente reduzir a dica de buffer para o tamanho recomendado para 
seu destino.

• 429: Indica que o Kinesis Data Firehose está enviando solicitações a uma taxa maior do que a 
capacidade do destino. Ajuste sua dica de buffer aumentando o tempo de buffer e/ou aumentando o 
tamanho do buffer (mas ainda dentro do limite do seu destino).

• 5xx: indica que há um problema com o destino. O serviço Kinesis Data Firehose ainda está funcionando 
corretamente.
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Important

Importante: Embora essas sejam as recomendações comuns de solução de problemas, os 
endpoints específicos podem ter motivos diferentes para fornecer os códigos de resposta e as 
recomendações específicas do terminal devem ser seguidas primeiro.

Resposta inválida
ErrorCode: HttpEndpoint.InvalidResponseFromDestination

{ 
    "deliveryStreamARN": "arn:aws:firehose:us-east-1:123456789012:deliverystream/ronald-
test", 
    "destination": "custom.firehose.endpoint.com...", 
    "deliveryStreamVersionId": 1, 
    "message": "The response received from the specified endpoint is invalid. Contact 
 the owner of the endpoint to resolve the issue. Response for request 2de9e8e9-7296-47b0-
bea6-9f17b133d847 is not recognized as valid JSON or has unexpected fields. Raw response 
 received: 200 {\"requestId\": null}", 
    "errorCode": "HttpEndpoint.InvalidResponseFromDestination", 
    "processor": "arn:aws:lambda:us-east-1:379522611494:function:httpLambdaProcessing"
}

Exceções de resposta inválidas indicam que o Kinesis Data Firehose recebeu uma resposta inválida do 
destino do endpoint. A resposta deve estar em conformidade com as especificações de resposta ou o 
Kinesis Data Firehose considerará a tentativa de entrega uma falha e reentregará os mesmos dados até 
que a duração da nova tentativa configurada seja excedida. O Kinesis Data Firehose trata as respostas 
que não seguem as especificações de resposta como falhas, mesmo que a resposta tenha um status 
200. Se você estiver desenvolvendo um endpoint compatível com o Kinesis Data Firehose, siga as 
especificações de resposta para garantir que os dados sejam entregues com êxito.

Abaixo estão alguns dos tipos comuns de respostas inválidas e como corrigi-las:

• JSON inválido ou campos inesperados: indica que a resposta não pode ser desserializada 
adequadamente como JSON ou tem campos inesperados. Certifique-se de que a resposta não seja 
codificada pelo conteúdo.

• Ausente RequestId: indica que a resposta não contém um requestId.
• RequestId não corresponde: indica que o requestId na resposta não corresponde ao requestId de saída.
• Carimbo de data e hora ausente: indica que a resposta não contém um campo de timestamp. O campo 

de timestamp deve ser um número e não uma string.
• Cabeçalho de tipo de conteúdo ausente: indica que a resposta não contém um cabeçalho “content-type: 

application/json”. Nenhum outro tipo de conteúdo é aceito.

Important

Importante: o Kinesis Data Firehose só pode entregar dados para endpoints que sigam as
especificações de solicitação e resposta do Firehose. Se você estiver configurando seu destino 
para um serviço de terceiros, certifique-se de estar usando o endpoint correto compatível 
com o Kinesis Data Firehose, que provavelmente será diferente do endpoint público de 
ingestão. Por exemplo, o endpoint Kinesis Data Firehose do Datadog é https://aws-kinesis-http-
intake.logs.datadoghq.com/, enquanto seu endpoint público é https://api.datadoghq.com/.

Outros erros comuns
Definição e códigos de erro adicionais estão listados abaixo.
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• Código de erro: HttpEndpoint. RequestTimeout- Indica que o endpoint demorou mais de 3 minutos para 
responder. Se você for o proprietário do destino, diminua o tempo de resposta do endpoint de destino. 
Se você não for o proprietário do destino, entre em contato com o proprietário e pergunte se algo pode 
ser feito para reduzir o tempo de resposta (ou seja, diminuir a dica de armazenamento em buffer para 
que haja menos dados sendo processados por solicitação).

• Código de erro: HttpEndpoint. ResponseTooLarge- Indica que a resposta é muito grande. A resposta 
deve ser menor que 1 MiB, incluindo cabeçalhos.

• Código de erro: HttpEndpoint. ConnectionFailed- Indica que não foi possível estabelecer uma conexão 
com o endpoint configurado. Isso pode ser devido a um erro de digitação no URL configurado, ao 
endpoint não estar acessível ao Kinesis Data Firehose ou ao endpoint demorar muito para responder à 
solicitação de conexão.

• Código de erro: HttpEndpoint. ConnectionReset- Indica que uma conexão foi feita, mas reiniciada ou 
fechada prematuramente pelo endpoint.

• Código de erro: HttpEndpoint .SSLHandshakeFailure - Indica que um handshake SSL não pôde ser 
concluído com êxito com o endpoint configurado.
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Amazon Kinesis Data Firehose
O Amazon Kinesis Data Firehose tem a seguinte cota.

• Quando o particionamento dinâmico em um fluxo de entrega está habilitado, há uma cota padrão de 500 
partições ativas que podem ser criadas para esse fluxo de entrega. A contagem de partições ativas é 
o número total de partições ativas no buffer de entrega. Por exemplo, se a consulta de particionamento 
dinâmico construir 3 partições por segundo e você tiver uma configuração de dica de buffer que aciona 
a entrega a cada 60 segundos, então, em média, você teria 180 partições ativas. Depois que os dados 
são entregues em uma partição, essa partição não está mais ativa. Você pode usar o formulário Amazon 
Kinesis Data Firehose Limits para solicitar um aumento dessa cota em até 5.000 partições ativas por 
determinado stream de entrega. Se precisar de mais partições, você pode criar mais fluxos de entrega e 
distribuir as partições ativas entre eles.

• Quando o particionamento dinâmico em um fluxo de entrega está habilitado, uma taxa de transferência 
máxima de 1 GB por segundo é suportada para cada partição ativa.

• Por padrão, cada conta pode ter até 50 streams de entrega do Kinesis Data Firehose por região. Se 
você exceder esse número, uma chamada a CreateDeliveryStream resultará em uma exceção
LimitExceededException. Para aumentar essa cota, é possível usar as Cotas de serviço, caso elas 
estejam disponíveis na sua região. Para obter informações sobre como usar Service Quotas, consulte
Solicitando um aumento de cota. Se as Service Quotas não estiverem disponíveis na sua região, você 
pode usar o formulário de limites do Amazon Kinesis Data Firehose para solicitar um aumento.

• Quando o Direct PUT é configurado como fonte de dados, cada stream de entrega do Kinesis Data 
Firehose fornece a seguinte cota PutRecorde PutRecordBatchsolicitações combinadas:
• Para Leste dos EUA (Irlanda) para Leste dos EUA (Irlanda) para Leste dos EUA (Irlanda): 500.000 

registros/segundo, 2.000 solicitações/segundo e 5 MIB/segundo.
• Para Leste dos EUA (Sydney), Ásia-Pacífico (Sydney),AWS GovCloud Ásia-PacíficoAWS GovCloud 

(Sydney), Ásia-Pacífico (Sydney), Ásia-Pacífico (Sydney), Ásia-Pacífico (Sydney), Ásia-Pacífico 
(Sydney), Ásia-Pacífico (Sydney), Ásia-Pacífico (Tóquio), Canadá (Tóquio), América (Tóquio), América 
(Tóquio). (Paris), Europa (Cidade do Cabo). (Paris), Europa (Cidade do Cabo), África (Cidade do 
Cabo) e Europa (Cidade do Cabo).

Para solicitar um aumento na cota, use o formulário de limites do Amazon Kinesis Data Firehose. As três 
cotas são escaladas proporcionalmente. Por exemplo, se você aumentar a cota de taxa de transferência 
no Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Oeste dos EUA (Oregon) ou Europa (Irlanda) para 10 MIB/
segundo, as outras duas cotas aumentarão para 4.000 solicitações/segundo e 1.000.000 de registros/
segundo.

Important

Se a cota aumentada for muito maior do que o tráfego em execução, isso ocasionará lotes de 
entrega pequenos para os destinos. Isso não é eficaz e pode ser dispendioso nos serviços 
de destino. Certifique-se de aumentar a cota apenas para que corresponda ao tráfego atual e 
aumente-a ainda mais se o tráfego aumentar.

Important

Observe que registros de dados menores podem gerar custos mais altos. O preço de ingestão 
do Kinesis Data Firehose é baseado no número de registros de dados que você envia para o 
serviço, multiplicado pelo tamanho de cada registro, arredondado para os 5 KB (5120 bytes) 
mais próximos. Portanto, para o mesmo volume de dados recebidos (bytes), se houver um 
número maior de registros recebidos, o custo incorrido seria maior. Por exemplo, se o volume 
total de dados recebidos for de 5 MiB, enviar 5 MiB de dados acima de 5.000 registros custa 
mais do que enviar a mesma quantidade de dados usando 1.000 registros. Para obter mais 
informações, consulte Kinesis Data Firehose na AWScalculadora.
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Note

Quando o Kinesis Data Streams é configurado como fonte de dados, essa cota não se aplica, e 
o Kinesis Data Firehose aumenta e diminui a escala sem limite.

• Cada stream de entrega do Kinesis Data Firehose armazena registros de dados por até 24 horas, caso o 
destino da entrega não esteja disponível e se a origem esteja DirectPut. Se a origem for o Kinesis Data 
Streams (KDS) e o destino não estiver disponível, os dados serão retidos com base na sua configuração 
do KDS.

• O tamanho máximo de um registro enviado ao Kinesis Data Firehose, antes da codificação base64, é de 
1.000 KiB.

• A operação PutRecordBatch pode armazenar até 500 registros por chamada ou 4 MiB por chamada, 
sendo aplicável a menor opção. Essa cota não pode ser alterada.

• As operações a seguir podem fornecer até cinco invocações por segundo (esse 
é um limite rígido): CreateDeliveryStream,, DeleteDeliveryStream,
DescribeDeliveryStream,ListDeliveryStreams, UpdateDestination,
TagDeliveryStream, UntagDeliveryStream, ListTagsForDeliveryStream,
StartDeliveryStreamEncryption, StopDeliveryStreamEncryption.

• As dicas de tamanho do buffer variam de 1 MBb a 128 MBb para entrega no Amazon S3. Para entrega 
do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service), eles variam de 1 MB a 100 MB. ParaAWS 
Lambda processamento, você pode definir uma dica de buffer entre 0,2 MB e até 3 MB usando o 
parâmetro BufferSizeInMBsdo processador. O limite de tamanho é aplicado ao buffer antes da 
compactação. Essas opções são tratadas como dicas. O Kinesis Data Firehose pode optar por usar 
valores diferentes quando for o ideal.

• As dicas de intervalo do buffer variam de 60 a 900 segundos.
• Para entrega do Kinesis Data Firehose para o Amazon Redshift, somente clusters do Amazon Redshift 

acessíveis ao público são aceitos.
• O intervalo de duração da nova tentativa é de 0 segundos a 7.200 segundos para Amazon Redshift e 

entrega OpenSearch de serviços.
• O Kinesis Data Firehose é compatível com as versões 1.5, 2.3, 5.1, 5.3, 5.5, 5.6 do Elasticsearch, bem 

como com todas as versões 6.* e 7.* e com o Amazon OpenSearch Service 1.x e posteriores.
• Quando o destino é Amazon S3, Amazon Redshift ou OpenSearch Service, o Kinesis Data Firehose 

permite até 5 invocações Lambda pendentes por fragmento. Para o Splunk, a cota é de 10 invocações 
Lambda pendentes por fragmento.

• É possível usar um CMK do tipo CUSTOMER_MANAGED_CMK para criptografar até 500 fluxos de 
entrega.
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Apêndice - Especificações de 
solicitação e resposta de entrega de 
endpoint HTTP

Para que o Kinesis Data Firehose forneça dados com êxito a endpoints HTTP personalizados, esses 
endpoints devem aceitar solicitações e enviar respostas usando determinados formatos de solicitação e 
resposta do Kinesis Data Firehose. Esta seção descreve as especificações de formato das solicitações 
HTTP que o serviço Kinesis Data Firehose envia para endpoints HTTP personalizados, bem como as 
especificações de formato das respostas HTTP que o serviço Kinesis Data Firehose espera. Os endpoints 
HTTP têm 3 minutos para responder a uma solicitação antes que o Kinesis Data Firehose expira essa 
solicitação. O Kinesis Data Firehose trata respostas que não aderem ao formato adequado como falhas de 
entrega.

Tópicos
• Formato de solicitação (p. 152)
• Formato de resposta (p. 155)
• Exemplos (p. 156)

Formato de solicitação
Parâmetros de caminho e URL

Eles são configurados diretamente por você como parte de um único campo de URL. O Kinesis Data 
Firehose os envia como configurados sem modificação. Somente destinos https são compatíveis. 
Restrições de URL são aplicadas durante a configuração do fluxo de entrega.

Note

Atualmente, somente a porta 443 é suportada para entrega de dados de endpoint HTTP.
Cabeçalhos HTTP - X-Amz-Frehose-Protocol Version

Esse cabeçalho é usado para indicar a versão dos formatos de solicitação/resposta. Atualmente, a 
única versão é 1.0.

Cabeçalhos HTTP - X-Amz-Frehose-Request-Id

O valor desse cabeçalho é um GUID opaco que pode ser usado para fins de depuração e 
desduplicação. As implementações de endpoint devem registrar o valor desse cabeçalho, se possível, 
para solicitações bem-sucedidas e malsucedidas. O ID da solicitação é mantido o mesmo entre várias 
tentativas da mesma solicitação.

Cabeçalhos HTTP - Tipo de conteúdo

O valor do cabeçalho Content-Type é sempreapplication/json.
Cabeçalhos HTTP - Content-Encoding

Um fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose pode ser configurado para usar o GZIP para compactar 
o corpo ao enviar solicitações. Quando essa compactação é ativada, o valor do cabeçalho Content-
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Encoding é definido como gzip, de acordo com a prática padrão. Se a compactação não estiver 
ativada, o cabeçalho Content-Encoding estará ausente por completo.

Cabeçalhos HTTP - Content-Length

Isso é usado da maneira padrão.
Cabeçalhos HTTP - X-Amz-Firehose-Source-Arn:

O ARN do fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose representado no formato de string ASCII. O 
ARN codifica a região,AWSID da conta e o nome do fluxo. Por exemplo, arn:aws:firehose:us-
east-1:123456789:deliverystream/testStream.

Cabeçalhos HTTP - X-Amz-Frehose-Access-Key

Esse cabeçalho carrega uma chave de API ou outras credenciais. Você tem a capacidade de criar ou 
atualizar a chave API (também conhecido como token de autorização) ao criar ou atualizar seu fluxo 
de entrega. O Kinesis Data Firehose restringe o tamanho da chave de acesso a 4096 bytes. O Kinesis 
Data Firehose não tenta interpretar essa chave de forma alguma. A chave configurada é copiada 
literalmente para o valor desse cabeçalho.

O conteúdo pode ser arbitrário e pode potencialmente representar um token JWT ou um 
ACCESS_KEY. Se um endpoint exigir credenciais de vários campos (por exemplo, nome de usuário 
e senha), os valores de todos os campos deverão ser armazenados juntos em uma única chave de 
acesso em um formato que o endpoint entenda (JSON ou CSV). Esse campo pode ser codificado em 
base 64 se o conteúdo original for binário. O Kinesis Data Firehose não modifica e/ou codifica o valor 
configurado e usa o conteúdo como está.

Cabeçalhos HTTP - X-Amz-Frehose-Smon-Attributes

Esse cabeçalho carrega os atributos comuns (metadados) que pertencem à solicitação inteira e/ou a 
todos os registros dentro da solicitação. Eles são configurados diretamente por você ao criar um fluxo 
de entrega. O valor desse atributo é codificado como um objeto JSON com o seguinte esquema:

"$schema": http://json-schema.org/draft-07/schema#

properties: 
  commonAttributes: 
    type: object 
    minProperties: 0 
    maxProperties: 50 
    patternProperties: 
      "^.{1,256}$": 
        type: string 
        minLength: 0 
        maxLength: 1024     

Veja um exemplo abaixo:

"commonAttributes": { 
    "deployment -context": "pre-prod-gamma", 
    "device-types": "" 
  } 
                     

Corpo - Tamanho máximo

O tamanho máximo do corpo é configurado por você e pode ser até um máximo de 64 MiB, antes da 
compactação.
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Corpo - Esquema

O corpo carrega um único documento JSON com o seguinte esquema JSON (escrito em YAML):

"$schema": http://json-schema.org/draft-07/schema#

title: FirehoseCustomHttpsEndpointRequest
description: > 
  The request body that the Firehose service sends to 
  custom HTTPS endpoints.
type: object
properties: 
  requestId: 
    description: > 
      Same as the value in the X-Amz-Firehose-Request-Id header, 
      duplicated here for convenience. 
    type: string 
  timestamp: 
    description: > 
      The timestamp (milliseconds since epoch) at which the Firehose 
      server generated this request. 
    type: integer 
  records: 
    description: > 
      The actual records of the Delivery Stream, carrying  
      the customer data. 
    type: array 
    minItems: 1 
    maxItems: 10000 
    items: 
      type: object 
      properties: 
        data: 
          description: > 
            The data of this record, in Base64. Note that empty 
            records are permitted in Firehose. The maximum allowed 
            size of the data, before Base64 encoding, is 1024000 
            bytes; the maximum length of this field is therefore 
            1365336 chars. 
          type: string 
          minLength: 0 
          maxLength: 1365336

required: 
  - requestId 
  - records 
                     

Veja um exemplo abaixo:

{ 
  "requestId": "ed4acda5-034f-9f42-bba1-f29aea6d7d8f", 
  "timestamp": 1578090901599 
  "records": [ 
    { 
      "data": "aGVsbG8=" 
    }, 
    { 
      "data": "aGVsbG8gd29ybGQ=" 
    } 
  ]
} 
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Formato de resposta
Comportamento padrão em erro

Se uma resposta não estiver em conformidade com os requisitos abaixo, o servidor Kinesis Firehose a 
tratará como se tivesse um código de status 500 sem corpo.

Código de status

O código de status HTTP DEVE estar no intervalo 2XX, 4XX ou 5XX.

O servidor Kinesis Data Firehose NÃO segue redirecionamentos (códigos de status 3XX). Somente o 
código de resposta 200 é considerado como uma entrega bem-sucedida dos registros para HTTP/EP. 
O código de resposta 413 (tamanho excedido) é considerado como uma falha permanente e o lote de 
registros não é enviado para o intervalo de erros se configurado. Todos os outros códigos de resposta 
são considerados erros recuperáveis e são submetidos ao algoritmo de repetição de recuo explicado 
posteriormente.

Cabeçalhos - Tipo de conteúdo

O único tipo de conteúdo aceitável é application/json.
Cabeçalhos HTTP - Content-Encoding

A codificação de conteúdo NÃO DEVE ser usada. O corpo DEVE estar descomprimido.
Cabeçalhos HTTP - Content-Length

O cabeçalho Content-Length DEVE estar presente se a resposta tiver um corpo.
Corpo - Tamanho máximo

O corpo da resposta deve ter 1 MiB ou menos de tamanho.

"$schema": http://json-schema.org/draft-07/schema#

title: FirehoseCustomHttpsEndpointResponse

description: > 
  The response body that the Firehose service sends to 
  custom HTTPS endpoints.
type: object
properties: 
  requestId: 
    description: > 
      Must match the requestId in the request. 
    type: string 
   
  timestamp: 
    description: > 
      The timestamp (milliseconds since epoch) at which the 
      server processed this request. 
    type: integer 
    
  errorMessage: 
    description: > 
      For failed requests, a message explaining the failure. 
      If a request fails after exhausting all retries, the last  
      Instance of the error message is copied to error output 
      S3 bucket if configured. 
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    type: string 
    minLength: 0 
    maxLength: 8192
required: 
  - requestId 
  - timestamp 
                     

Veja um exemplo abaixo:

Failure Case (HTTP Response Code 4xx or 5xx)
{ 
  "requestId": "ed4acda5-034f-9f42-bba1-f29aea6d7d8f", 
  "timestamp": "1578090903599", 
  "errorMessage": "Unable to deliver records due to unknown error."
}
Success case (HTTP Response Code 200)
{ 
  "requestId": "ed4acda5-034f-9f42-bba1-f29aea6d7d8f", 
  "timestamp": 1578090903599
} 
                     

Como lidar com respostas de erros

Em todos os casos de erro, o servidor Kinesis Data Firehose tenta novamente a entrega do 
mesmo lote de registros usando um algoritmo de recuo exponencial. As tentativas são recuadas 
usando um tempo inicial de recuo (1 segundo) com um fator de tremulação de (15%) e cada nova 
tentativa subsequente é recuada usando a fórmula (tempo de retrocesso inicial * (multiplicador (2) 
^ retry_count)) com jitter adicionado. O tempo de recuo é limitado por um intervalo máximo de 2 
minutos. Por exemplo, na 'n'-ésima nova tentativa, o tempo de recuo é = MAX (120 seg, (1 * (2^n)) * 
aleatório (0,85, 1,15).

Os parâmetros especificados na equação anterior estão sujeitos a alterações. Consulte 
oAWSDocumentação do Firehose para tempo de recuo inicial exato, tempo máximo de recuo, 
porcentagens de multiplicador e jitter usadas no algoritmo de recuo exponencial.

Em cada tentativa de nova tentativa subsequente, a chave de acesso e/ou destino ao qual os registros 
são entregues podem mudar com base na configuração atualizada do fluxo de entrega. O serviço 
Kinesis Data Firehose usa o mesmo ID de solicitação em novas tentativas da melhor maneira de 
esforço. Esse último recurso pode ser usado para fins de desduplicação pelo servidor de ponto 
final HTTP. Se a solicitação ainda não for entregue após o tempo máximo permitido (com base na 
configuração do fluxo de entrega), o lote de registros poderá, opcionalmente, ser entregue a um 
intervalo de erros com base na configuração do stream.

Exemplos
Exemplo de uma solicitação originada pelo CWLog:

{ 
  "requestId": "ed4acda5-034f-9f42-bba1-f29aea6d7d8f", 
  "timestamp": 1578090901599, 
  "records": [ 
   { 
    "data": { 
      "messageType": "DATA_MESSAGE", 
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      "owner": "123456789012", 
      "logGroup": "log_group_name", 
      "logStream": "log_stream_name", 
      "subscriptionFilters": [ 
        "subscription_filter_name" 
      ], 
      "logEvents": [ 
        { 
          "id": "0123456789012345678901234567890123456789012345", 
          "timestamp": 1510109208016, 
          "message": "log message 1" 
        }, 
        { 
          "id": "0123456789012345678901234567890123456789012345", 
          "timestamp": 1510109208017, 
          "message": "log message 2" 
        } 
      ] 
    } 
   } 
  ]
} 
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Histórico do documento
A tabela a seguir descreve alterações importantes feitas na documentação do Amazon Kinesis Data 
Firehose.

Alteração Descrição Alterado em

Adicionado o 
particionamento 
dinâmico do

Adicionado suporte para particionamento dinâmico 
contínuo dos dados de streaming no Kinesis Data 
Firehose. Consulte Particionamento dinâmico (p. 74).

31 de agosto de 
2021

Adicione um tópico 
sobre prefixos 
personalizados.

Adicionado um tópico sobre as expressões que você 
pode usar ao criar um prefixo personalizado para 
dados entregues ao Amazon S3. Consulte Prefixos 
personalizados do Amazon S3 (p. 124).

20 de dezembro de 
2018

Adicionado o Novo 
tutorial do Kinesis 
Data Firehose

Adicionado um tutorial que demonstra como enviar logs 
de fluxo do Amazon VPC ao Splunk por meio do Kinesis 
Data Firehose. Consulte Tutorial: Envio de registros de 
fluxo de VPC para a Splunk usando o Amazon Kinesis 
Data Firehose (p. 134).

30 de outubro de 
2018

Adicionadas quatro 
novas regiões 
do Kinesis Data 
Firehose

Adicionadas Paris, Mumbai, São Paulo e Londres. Para 
obter mais informações, consulte Amazon Kinesis Data 
Firehose (p. 150).

27 de junho de 2018

Adicionadas duas 
novas regiões 
do Kinesis Data 
Firehose

Adicionadas Seul e Montreal. Para obter mais 
informações, consulte Amazon Kinesis Data 
Firehose (p. 150).

13 de junho de 2018

Novo recurso Kinesis 
Streams como fonte

Kinesis Streams adicionados como uma fonte potencial 
para registros para um fluxo de entrega do Firehose. 
Para obter mais informações, consulte Origem, destino e 
nome (p. 5).

18 de agosto de 
2017

Fazer a atualização 
para a documentação 
do console

O assistente de criação de fluxo de entrega foi atualizado. 
Para obter mais informações, consulte Criar um fluxo de 
entrega do Amazon Kinesis Data Firehose (p. 5).

19 de julho de 2017

Nova transformação 
de dados

Você pode configurar o Kinesis Data Firehose para 
transformar os dados antes da entrega dos usuários. Para 
obter mais informações, consulte Amazon Kinesis Data 
Firehose (p. 70).

19 de dezembro de 
2016

Nova tentativa de 
COPY do Amazon 
Redshift

Você pode configurar o Kinesis Data Firehose para tentar 
executar novamente um comando COPY no cluster do 
Amazon Redshift se ele apresentar falha. Para obter 
mais informações, consulte Criar um fluxo de entrega 
do Amazon Kinesis Data Firehose (p. 5), Fornecimento 
de dados do Amazon Kinesis Data Firehose (p. 87) e
Amazon Kinesis Data Firehose (p. 150).

18 de maio de 2016
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Alteração Descrição Alterado em

Novo destino 
do Kinesis Data 
Firehose, Amazon 
OpenSearch Serviço

Você pode criar um fluxo de entrega com a Amazon 
OpenSearch Serviço como destino. Para obter mais 
informações, consulte Criar um fluxo de entrega do 
Amazon Kinesis Data Firehose (p. 5), Fornecimento 
de dados do Amazon Kinesis Data Firehose (p. 87) e
Conceda ao Kinesis Data Firehose acesso a um destino 
OpenSearch de serviço público (p. 54).

19 de abril de 2016

Novo aprimorado 
CloudWatch 
métricas e recursos 
de solução de 
problemas

Atualização do Monitorar o Amazon Kinesis Data 
Firehose (p. 94) e do Solução de problemas do Amazon 
Kinesis Data Firehose (p. 141).

19 de abril de 2016

Novo agente Kinesis 
aprimorado do

Atualizado Gravar no Kinesis Data Firehose usando o 
Kinesis Agent (p. 32).

11 de abril de 2016

Novos agentes do 
Kinesis

Adição do Gravar no Kinesis Data Firehose usando o 
Kinesis Agent (p. 32).

2 de outubro de 
2015

Versão inicial Versão inicial do Amazon Kinesis Data FirehoseGuia do 
desenvolvedor.

4 de outubro de 
2015
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Glossário da AWS
Para ter acesso à terminologia mais recente da AWS, consulte o Glossário da AWS na Referência geral da 
AWS.

160

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/glos-chap.html


Amazon Kinesis Data Firehose Guia do desenvolvedor

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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